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 ....................................................... INTERNATIONAL RETAIL MOROCCO22(33

 ................................................................ BP REAL ESTATE MANAGEMENT22(33

 ....................................................................................................... URA EVENT22(33

 .........................................................................RAJAOUI PARQUET DESIGN22(32

 ...............................................................................................................TRITIVA22(32

 ........................................................................................................ LA RAISON22(32

 ....................................................................................... HAYOUNI SERVICES22(32

 ...........................................................................»STE PORTAIL ESSAADA 7«22(32

 .............................................................................................................. EXMOG22(35

35)22زيدان ريال أسيتات سي7فيس............................................................................... 
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 ........................................................................................... DALASSE PROMO22(35

 .................................................................................................. ASM CONSEIL22(36

 ............................................................................... TANGER BALIA MARKET22(36

 ........................................................................NORD VIP IMPORT-EXPORT22(3(

 ............................................................................... STE PARLASUD SARL AU22(3(

 ........................................................................................HUESOS ACEITUNA22(3(

 .................................................................................................R.R.M.S. FOOD22(38

 ................................................................................................................. I-BLUE22(38

 .............................................................................................................. OBLINK22(38

 .....................................................................................................AQUASTORE22739

 ...................................................................................OULED FREJ POISSON22739

 .................................................................................................FISH SALAMEH22739

 ...............................................................................................LAGHNIMI FISH22(20

 ................................................................................................MEP CONNECT22(20

 ...................................................................................................ART CINEFEST22(20

 .....................................................................................»PANORAMA PARTS«22(21

 .................................................................................................... »BCN SPAIN«22(21

21)22 أرت فور أدال املدينة ........................................................................................ 

22)22شركة سافي سكول 2 ش.م.م  ش.ج    .................................................................. 

 ...........................................................................................................DIALYSAL22(22

22)22شركة سافي سكول 2 ش.م.م  ش.ج...................................................................... 

22)622 مجر -برج............................................................................................................. 

 ..................................................................................................STE EXTRA B.K22(23

 ..................................................................................................... STE JIBAL RIF22(23

 .................................................................................................... HOUSE CARE22(23

 .......................................................................................STARTCONSULTING22(23

 ........................................................................... STE AQUA SALZARO SARL22(22

 ................................................................AL HOCEIMA BUSINESS CENTER22(22

 ........................................................................................UNIVERSAL EXPERT22(22

 .................................................................................................... SPORJOUMA22(22

 .................................................................................................... SPORJOUMA22(25

 ...................................................................INSTITUT PRIVE DE JSC  I P J S C22(25

 .......................................................................................................MCH BUILD22(25

 ............................................................KALAATE ALHADAYA WA ATOHAF 22(25

 ....................................................................................................WORLD EMA22(25

 .................................................................................................BATI PRO 202222(26

 ................................................................................................................2B.B.M22(26

 ............................................Sté NECOCOS TRAVAUX DIVERS SARL - AU22(26

 ...............................Sté LA HOLLANDAISE IMPORT EXPORT SARL - AU22(2(

 ............................................................................................BINAYAT AL MISK22(2(

 ...............................................................................................SERVICE BOUJJA22(2(

 ....................................................................................CEREALES EL OUARDI22(28

 .............................SOCIETE   SOLUTION PROVIDER EDUCATION S.P.E22(28

 ............................................................................ LA PERLE ELECTRONIQUE22(28

 ............................................................................. PAPETRIE AMINE FATIMA22(28

 .............................................................................................GRAND CHEMIN22(28

22749ملكنا اكس انوار................................................................................................... 

 ..............................................................................................HOUSEKEEPING22749

 ................................................................................. « STE IBERKAL  SARL au22749

 .......................................................................................SAW-AUTOMATION22749

 ...................................................................................SILK PLASTER MAROC22(50

 ......................................................................................... YAMAMA PLASTER22(50

 ................................................................................................... WIN TRANSIT22(50

50)22شركة عبدة بييت تكنولوجي ش.م.م.................................................................. 

 ..................................................................................... L›ARBRE DE VIE SARL22(50

 .......................................................................NEW CONCEPT DENTAL LAB22(51

 ..................................................................................................AZZ-GESTION22(51

FAIRVIEW22(51  في7فيو............................................................................................... 

 ......................................................................................................SADPROMA22(51

 .................................................................................. 52)22مار ال 7كة للث7اث جالفلكلور

 .................................................................................................... SPORJOUMA22(52

 ..................................................................................................SATYA PISO SL22(52

 ..................................................................................................YELLOW TRAV22(53

 .................................................................................CBN DÉVELOPPEMENT22(53

 ................................................................................ SORAYA BOULANGERIE22(53

 ....................................................................ZIATEN ALUMINIUM SARL AU22(53
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 ...........................................................................SOCIETE MAHA BUILDING22(52

 .......................................................................................... STE SEL ET POIVRE22(52

 .......................................................................................................ESPA DAGRI22(52

 ..........................................................................................STATION KANTARI22(52

 ...................................................................................................AGRO CITRUS22(55

 .....................................................................................................CITRUNORD22(55

 ............................................................................................... AQUAMAN BAT22(55

 ....................................................................................................... JAD TRAVEL22(55

 . »SOCIETE RACHIDIENNE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTION « -22(56

56)22شركة اغرج حددان.............................................................................................. 

 ................................................................................................... EC PARTNERS22(56

 ...................................................................................................AGRO CITRUS22(5(

 ..........................................................................................STATION KANTARI22(5(

 .......................................................................................................... )5)22مجال بركان

58)22حياة بركان............................................................................................................ 

58)22حركية بركان......................................................................................................... 

 ........................................................................................................... 22759ب.س.ي.ب

 ............................................................. SOCIETE PHARMACIE NOURCINE22759

 .................................................................................................... OPTIM ‹AGRI22(60

 ........................................................................................................... BALTONE22(60

 ........................................................................................................... BALTONE22(60

 ..............................................................................HOCEIMA CARBURANTS22(61

 .................................................................................................... SONDATECH22(61

 ................................................................................................. GITE  TADARTE22(61

 ......................................................................................... OZDHM SERVICES22(61

 .................................................................................STE TARAWEH SARL AU22(62

 ................................................................................. CONCASSE VALLEE ZIZ22(62

 ..............................................................................................................RESNAC22(62

 ................................................................................. CONCASSE VALLEE ZIZ22(62

 .................................................................................AAIUN MEDIA AGENCY22(62

 .................................................MY LANGUAGES SPACE PRIVE  SARL A.U22(63

 ..............................................................STE AFRAH IMRAN SERVICE SARL22(63

 ..............................................................................LILAS D›OR IMMOBILIER22(63

 ................................................................................ ECLECTUS IMMOBILIER22(62

 .......................................................................................................KM LATINO22(62

 .................................................................EMERGENCE OBLIRENDEMENT22(62

 .......................................................................................... TAQI PROJET SARL22(65

 .................................................................EMERGENCE MONETAIRE PLUS22(65

 .......................................................................... EMERGENCE CROISSANCE22(65

 .................................................................................... PLUMIA IMMOBILIER22(65

 .................................................................... RESIDENCES LES GAILLARDES22(66

 ................................................................................................................ I REGIE22(66

 ...................................................................................................... COGNITEXP22(66

 .......................................................................................TAMLIK AL AKARIYA22(6(

 .................................................................................................TRANS YAZINE22(6(

 .......................................................................................FM ITALIAN SYSTEM22(6(

 ...............................................................................FACTO IMPORT SARLAU22(6(

 ...................................................................................................... 68)22القضية بريس

 ................................................................................................FERLA MAZIGH22(68

 ..........................................................................................MASAHATY NORD22(68

 .....................................................................................................RACHDI CAR22769

 ........................................................................................ CIRAGAN MOBILYA22769

 ........................................................................................ PRIMAVERA TRANS22769

 .............................................................................STE HADDI AND HADINE22((0

 ...........................................................................................EL MALKI TRAPNT22((0

 ..................................................................................................STE SICLAMEK22((0

 ..................................................................................................TRAVAUX IHW22((0

 ........................................................................................................... BALTONE22((1

 ....................................................................TINGHIR BAKADDI  1))22تنغي7 باقدي

 ............................................................................................. KENZI BUSINESS22((1

 ..................................................................................................... PICALL22((1  بيكال

 ......................................................................................EKHWAN MERNISSA22((2

 ............................................................................................. WAVIZ SERVICES22((2

 ................................................................................................ KOJUMP DARB22((2

 ............................................................................................. WAVIZ SERVICES22((2

 ......................................................................................................AMARA CAR22((3
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 ........................................................................................GALENIA BUILDING22((3

 ................................................................................PYRAMIDE OF FALICON22((3

 ............................................................................................................... JASMIN22((2

 ....................................................................................................... DRESS LINE22((2

 ...............................................................BUSINESS INSTA MANAGEMENT22((2

 .......................................................................... CHAMS MAGHREB TOURS22((2

 ............................................................................... VOYAGE MOKAOUAMA22((2

 ...........................................................................................ISLAM TIGHDWIN22((5

 .............................................................................................................. CAPKEY22((5

 ...............................................................................................AMIS HOLDING22((5

 .......................................................................... STIT. ABDELHAKIM METAL22((5

 .................................................GLOBAL TRANSPORT ET DISTRIBUTION22((6

6))22سورفيتي طنجة.................................................................................................... 

 ........................................................................................................ ARABICAM22((6

 .................................................................................................................  BAGC22((6

 .................................................................................................... EXPERT HAIR22(((

 ................................................................................................THINGS TO DO22(((

 ..............................................................................SOCIETE T.D.T.F SARL AU22(((

 ...................................................CONSTRUCTION LOGE DE BON GOUT22((8

 ...........................................................................................RIF CONF-TEXTILE22((8

 ...................................................................................... 8))22شركة مجدوعة الرسالة

 ................................................................H6 CARROSSERIE AUTOMOBILE22((8

22779تيهيالت الهناء 2011.......................................................................................... 

 ..................................................................................... STOP DISTRIBUTION22779

 .......................................................................................... MISSION EXPRESS22779

 .................................................................... SOCIETE DE TRAVAUX FC ET Z22779

 ..............................................................................................COMMIS TRANS22779

 .......................................................................................... STE SGTS SARL AU22(80

 .................................................................................................... SPORJOUMA22(80

 ..............................................................MONDIAL ENERGIE INVEST SARL22(80

 .........................................................................................................TAJ STONE22(80

 .......................................................................STE MARTINO EQUIPEMENT22(81

 .................................................................................................................  SVRAI22(81

 ............................................................................................... BOCH MOVERS22(81

 ........................................................................................UNIVERSAL EXPERT22(82

 ................................................................................................................ SARGC22(82

 ........................................................................................... SOCIETE NABTEK 22(82

 ......................................................................................................IH2Y CASCH22(82

 .................................................................................................... SPORJOUMA22(83

 .................................................................................................... SPORJOUMA22(83

 ........................................................................... MONDIAL EXTREME SARL22(83

 .............................................................................. AGRO NEW TECHNIQUE22(83

 ........................................................................................STE TACHFINE SARL22(83

 ...............................................................................................AFRIQUE TRSPT22(82

 ..................................................................................................... COOPERBAT22(82

 ....................................................................... MOUNTAZAH DE LARACHE 22(82

 ........................................................................................UNIVERSAL EXPERT22(82

85)22امل بناء صناعية.................................................................................................. 

 ............................................................................................................STE ZAAF22(85

 ............................................................................................... RAHAT NASSIM22(85

 ........................................................................STE LOBANA RENT SARL AU22(85

 ......................................................................................... 86)22مطعم ياقوت موكامجر

 .........................................................................................................GADIROYS22(86

 ....................................IBTISSAM MENUISERIE DE FER ET ALUMINIUM22(86

 ....................................................................................... STE   SENZAG   SARL22(86

 .......................................................SPID CONSEILS ET SERVICES MAROC22(8(

 .......................................................................................................SOSAMLOC22(8(

 ........................................................................................... KITCHEN CENTER22(8(

 .................................................... STE BENA CASH ET SERVICES SARL/AU22(8(

 .................................................................................................... AZA PROM 122(88

 .......................................................................................ISSOR ASSURANCES22(88

 ................................................................ AMANE PRODUITS CHIMIQUES22(88

 .........................................HAJ OMAR KHATTABI DE TRAVAUX PUBLICS22789

 ..................................................................... L›ATELIER MONETAIRE CASH22789

 .................................................................................................................  KSBH22789

 .................................................................................BODRUM IMMOBILIER22790
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 .................................................................................................AXOUM LABEL22790

 ........................................ GERANCE- LIBRE DE FONDS DE COMMERCE22790

 .............................................................................................. EZANOV TRANS22790

 ...................................................................................... IHAB ZIYAD SERVICE22791

 ...................................................... HOSAYNI LOUDINI CONSTRUCTION22791

 .................................................................................. POINTFINANCES SARL22791

 ..........................................................(BERKANE  TRANSFERT (S.A.R.L-A.U22792

 ...........................................................................................AISSAOUI4TRANS22792

 ............................................................................................................TORGAN22792

 ...........................................................................................STE YAKINE CAR›S22792

 ............................................................................................................TORGAN22793

 .......................................................................................................... ADAM HA22793

 ..................................................................................................GLOW HOUSE22793

 ............................................................................... ELEGANZA REAL ESTATE22794

 .............................................................................. WINNER DISTRIBUTORS22794

 ....................................................................................................... FIDEX TRAV22794

 .................................................................................................................ZALAY22794

 .......................................................................................CENTRE LUX SANAA22795

 .................................................................................................BENIMMOLUX22795

 ............................................................................................JIAR-IMMOBILIER22795

 ......................................................................................STE CAFE AJIAL TAZA22795

 ........................................................................................................... SAC PLUS22796

 ................................................................................................ TOTAL PLASTIC22796

 ........................................................................................................ BEST URBA22796

 .......................................................................................... R.I.Q ALUMINIUM22796

 .................................................................................  CLINIQUE LA SOURCE22797

 .........................................................................................MIM CONSULTING22797

 ................................................................................................MONDOPESCA22797

 ............................................................................................................... 22798كينيا بارا

 ................................................................................................... YACOUT BTM22798

 .....................................................................BUS ELHACHIMI SARL AU STE22798

 ..........................................................................AMALOU DEVELOPEMENT22798

 .................................................................................................ALYR CHICKEN22799

 .................................................................................................NRD TRAVAUX22799

 ............................................................................................. MARCHICA BOIS22799

22799نيو لون ماركيت.................................................................................................... 

 ..............................................................................STE S.LAA MINE SARL AU22800

22800مالكري بالم.......................................................................................................... 

 ..................................................................................................... PAINT MART22800

 ...................................................................................................... VALDI TECH22800

 ..................................................................................................KNS TRADING22801

 ....................................................................................................TARKIZ SARL 22801

22801كومبليكس ميكالة.............................................................................................. 

 ................................................................................SALMARINAS TRAVAUX22801

 ............................................................................................... D H K SERVICES22801

 ................................................................................. MARROCTRANS SPAIN22802

 ...................................................... Société RACHID CHICHAOUA , « SRC«22802

 MAISON ORIENTAL DE CONSTRUCTION D›AMENAGEMENT ET

 ......................................................................................DES TRAVAUX22802

 ................................................................................... GOUCUISTO SARL AU22803

 ................................................................................................ BOUDISSE CAR22803

 ............................................................ SYSTEME ECOLOGIQUE TRAVAUX22803

 ...................................................................................INTER WORLD TRANS22802

22802محققي  ................................................................................................................ 

 ....................................................................................RIAD AHLEN TANGER22802

 ................................................................................VALDI CONSTRUCTION22802

 .................................................................................................... ROBWAVERT22802

 ..................................................................................KNS TRAINING PRIVEE22805

 ......................................................................STE A2K TRAV 22805شركة ا2ك تراف

 .....................................................................STE BOUHDOMANE SARL AU22805

 .................................................................................................................  ADIAS22805

 .................................................................................................................  ADIAS22806

 ............................................................................SOCIETE DRISS DU NORD22806

 ............................................................................SOCIETE DRISS DU NORD22806

 ......................................................................... STE OUMARABIA TRADING22806

 ....................................................................................RIAD AHLEN TANGER22806
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 ............................................................................................... GERMAN FARM22806

 ............................................................................................... GERMAN FARM2280(

 ...................................................................................MIZA ELECTRONIQUE2280(

 .................................................................................................................  FITCO2280(

 .............................................................................................HOMAGE TRANS2280(

 ......................................................................LE GRAND FOYER DU SOUSS22808

 ........................................................................................... DESKWORK SARL22808

 ....................................................................................... MIZA EQUIPEMENT22808

 ......................................................................................................ILHAM COIF22808

 ...................................................................................SHAKUR IMMOBILIER22809

 ................................................................................BOUGHAZ ELITE IMMO22809

 ...................................................................................................NAJWA BUILD22809

 ...................................................................................................... ZENAROME22810

 .......................»SOCIETE «  BELOGISTISAL  TEXTILES AND CLOTHING22810

 .................................................................................................BENNIF TRANS22810

 ....................................................................... EL HOUSSAINI AUTO ECOLE22810

 ..................................................................................................MSH SERVING22811

 ..................................................STOP AGRICULTEURS ET AGRICULTURE22811

 ..................... MAROCAINE ET NORDIQUE DES BOIS «MANORBOIS«22811

 ..............................................................................................MIZA CONFORT22812

 ....................................................................................................... GREAT PRO22812

 ................................................................................ MOULIM EQUIPEMENT22812

 .............................................................................................................. BIG LEIT22812

22813بيبح كاريي7............................................................................................................. 

 ................................................................................... STE FORTUNE-INVEST22813

 ........................................................................................................ GPT IMMO22813

 ....................................................................................................KEDIPROMO22813

 .................................................................................................. KAMELIA PRO22812

 .......................................................................................STE ALL.GENIE.CIVIL22812

 ..................................................................................................MODIPROMO22815

 .................................................................................................LES REMPARTS22816

 ...................................................................STE BOUNAAMA  TRANS SARL22816

 ............................................................................................................. BELLA IV22816

 .......................................................................................INMOBILIARIA XXI S22816

 ......................................................................................NAISTA IMMOBILIER2281(

 ............................................... STE GENERAL DE L›AFRIQUE DE L›OUEST2281(

 .............................................................................LE PLAISIR D’APPRENDRE2281(

 .................................................................................................... BENJI INVEST2281(

 ............................................................................... 22818تيهيالت الكنفومي جاخوانه

 ..........................................................NOUGAT ILYASS MOULAY YACOUB22818

 .....................................................................................FORAGE ALMAMANE22818

 .............................................................................................. AUHAR IMPORT22818

 ...........................................................ADRIAN CAPITAL INTERNATIONAL22819

 ....................................................................................... JISR ATTAMAYOUZE22819

22819أنصاري سكول بريڤي........................................................................................... 

 .................................................................................. HAND-MADE IMPORT22820

 ................................................................................................AFM FONCIERE22820

 ..............................................................................................AYIR CONSTRAV22820

 .........................................................................HARCHAOUI IMMOBILIERE22821

 ...................................................................................STE NORESTRAV SARL22821

 ...................................................................................................... KID›S WEAR22821

 ......................................................... ENTERTAINMENT STAR MOROCCO22821

 .................................................STE GRAND TRAVAUX SAHARA SARL AU22822

 ......................................................................................................AFRAM FISH22822

 ............................................................................................................... RONEC22822

 ........................................................................................ ASHKAOU PROMO22822

 ...................................................................... LOMO SUD MULTI SERVICES22823

 ..................................................................................................POWER OPTIC22823

 ........................................................................................................... 22823برج كابيتال

 ................................................................................................. XP INGENIERIE22823

 ................................................................................. FREE DRIVE LOCATION22822

 .........................................................STE IMMOBILIERE CENTRAL  ANTEE22822

 ............................................................................... RETOUR EQUIPEMENTS22822

 ............................................................................... RETOUR EQUIPEMENTS22825

 ............................................................................................................... 22825موميالريا

22825في7اتوس................................................................................................................ 
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 .................................................. MOUBAREK INDUSTRIE  22825مبارك أندسيت7ي

 ............................................................................................................BS INFRA22826

 ............................................................................................................BS INFRA22826

 ............................................................................................................BS INFRA22826

 ......................................................................................... STE AOULAD IZEM22826

 ......................................................................................... STE AOULAD IZEM22826

22826نور أليونس........................................................................................................... 

 ........................................................................................................ A.Z.B TRAV2282(

 ................................................................................... RECYGLASS 2282رجسيكالس(

 ....................................................................................................AMANE GEST2282(

 .................................................................................................HAMRAOUI TP22828

 ........................................................................................................... 22828مب إسكان

 .............................................................................................................. AFIBOIS22828

 ............................ INNOVATION SOLUTIONS PROMOTION SARL AU 22829

 ...................................................SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EL MAJD22829

 .................................................................................................Amine Céréales22829

 ... COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE DU MAGHREB  COGIMA22829

 ...................................................................................................SKYSEA PRIVE22829

 .........................CENTRE LES HIRONDELLES POUR LA REEDUCATION22830

 .............................................................................................KHAN HOLDING22830

 ........................................................................................................ ALL STOCK22830

 ..............................................................................PRESTIGE HYGIENE SARL22831

 ............................. SOCIETE  RA MA FASHION SCHOOL PRIVATE SARL22831

22831أجسطا سي7ڤيس................................................................................................... 

 .................AUTO SERVICES PNEUMATIQUES EL KETTANI S.A.R.L A.U22832

 ........................................................................................CONGEL MIRAMAR22832

 ........................................................................................CONGEL MIRAMAR22832

 ........................................................................................ FAYOUMI SOCIETY 22832

 ........................................................................................CONGEL MIRAMAR22833

 ........................................................................................CONGEL MIRAMAR22833

 ........................................................................................... WIRIZ INDUSTRIE22833

 ...........................................................................................................DREAM A22833

22833زبيدة للتندية........................................................................................................ 

 ...........................................................................................SOPRETA SERVICE22832

 .....................................................................................................RIAD IMRAN22832

 ................................................................................................ HSABATI22832 ش م م

 ...............................................................STE ASR ZAIO TRANSPORT SARL22832

 .................................................................................. DYNAMIC TRANSFERT22835

22835شوت الند............................................................................................................. 

 .................................................................................. DYNAMIC TRANSFERT22835

 ........................................................................................................NEO KE CH22835

 .................................................................................................................  EPEUL22836

 ..........................................................................................................R.AGENCY22836

 ......................................................................EKO SAN « 22836شركة  » إيكون  سان

 ..........................................................MAROCAINE DE BOIS ET DECOUPE2283(

 ......................................................................SOCIETE ZTN DISTRIBUTION2283(

 ............................................................................................. ELBAZA SAHARA2283(

 ..................................................................... STE LOUNGE OL.DD MEXICO2283(

 ............................................................................................................ARIVERO22838

 ................................................................................................. ECR2I YASSINE22838

 ...................... CENTRE INTERNATIONAL DE LA GREFFE DE CHEVEUX22838

 ..................................................................................... HB KENITRA CENTRE22839

 .................................................................................................. GUAPA CHICA22839

22839أكص كافي............................................................................................................. 

 ...............................................................................AL ANSAR ASSURANCES22820

 .............................................................................................................. ACHTAL22820

 ............................................................................................ RIAD MAGNOLIA22820

 ...................................................................................................... STE MORUS22820

 ......................................................................STE C.T ET SERVICE NOUIRAT22821

 .....................................................................................................LILIJA TRANS22821

 ............................................................ ALTEN DELIVERY CENTER MAROC22821

22821طخافو اجريونت برج............................................................................................. 

 ............................................................................................................LOGIBEN22822

 ..........................................................................................AUTO ÉCOLE RAKI22822

 ......................................................................... GREEN TECH AFRICA22822 ش م م

 ........................................................................................AIN LAHJAR INVEST22823
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 .................................................................................................................GLENY22823

 ......................................................................................... SHIPEXPRESS SARL22823

 ..........................................................................................................BEST GYM22823

 ..................................................................................INTER GLOBAL AFRICA22822

 .................................................................................AUTO ECOLE OURTASS22822

 ..................................................... STE LES ATELIERS D›HENRIETTE PRIVE22822

22822زبيدة للتندية........................................................................................................ 

 ................................................................................... PESCADOS DEL SOUR22825

 .....................................................................................PRIMA INVEST AGRO22825

 ............................................................................................................ARIVERO22825

 ......................................................................................................CHAFAI CAR22825

 ........................................................................EKO SAN « 22825شركة » إيكون سان

 .................................................................ATLAS SOUVENIR NAHIA ET CIE22826

 ............................................................................................ KASBAH NATURE22826

 .......................................................................................ALBA ENGINEERING22826

 ...........................................................................HOUSES TRADE EL JADIDA22826

 ......................................................................................... JBEL BOUHACHEM2282(

)2282الوافي للزأاج........................................................................................................ 

 ..............................................................DESIGN CONTEMPORAIN S.A.R.L2282(

 ................ SOCIÉTÉ JAOUD D›ÉLECTRICITÉ ET CLIMATISATION-SJEC-22828

 .............................................................................SOCIÉTÉ 2B IMA SARL AU22828

 .........................................................................FLOWERING FUTURE MALL22828

 ............................................................................................PERLES DE TAHITI22849

 ............................................................................................................ARIVERO22849

22849موميل صوالر........................................................................................................ 

 .............................................................................................. PARADIS BLANC22849

 ..............................................................STE TOURK KHALIFA TRANSFERT22850

 ......................................................................................................MONEY PAY22850

 .............................................................................. METAL CONSTRUCTION22850

 .......................................................................................................... SOCL›ART22850

 ........................................................................................................... 22850ميديا تريب

22851كنيت7كييون صنآعية ج آلصيآنة سفي7.............................................................. 

 ............................................................................ALMATJAR ALFILAHI SARL22851

 ............................................................................................................GORGOS22851

 ....................................................................................................MONDOCAR22852

 .......................................... STE EL HARNANE DE TRANSPORT  SARL AU22852

 ................................................................. MERZOUGA TOP QUADS AARL22852

 ........................................................................................OUCHACH SERVICE22852

 ......................................................................................................FMH METAL22853

 ...................................................................CONSTRUCTION BELAAMECH22853

 ...................... CENTRE INTERNATIONAL DE LA GREFFE DE CHEVEUX22853

 ...........................................................................TIYAR FIRST PROMO SARL22853

 .............................................................................................PLANET EXPERTS22853

22852صونت7 سوتيان فورماسيون الفتح خاص............................................................ 

 ..............................................................................................STE SOFUT SARL22852

22852عيام صونت7 بريفي................................................................................................. 

 ..................................................................................... COSIA TECH MAROC22855

 ..................................................................................... my one services SARL22855

 ......................................................................................... KHAÏRAT AL RIYAD22855

 ............................................................................ EMERAUDE SKIN CENTER22856

22856الكي مازاكان ترجنس............................................................................................. 

)2285يوس إمري............................................................................................................. 

)2285أصافا صونت7 فزيت تكنيك................................................................................... 

 .............................................................................................................AGRIVAL2285(

 .................................................................................................... EQUILR SARL2285(

 ...................................................................................................... HAJA ENGRI2285(

 ...................................................................................................... CAMELAGRI22858

 ......................................................................OUSSY ALOUANE BATIMENT22858

22858ناسيم فيش.......................................................................................................... 

 .............................................................................................. ELEC AIN CHKEF22859

 ..................... STE LYCEE AL AJYAL EL JADIDA ETABLISSEMENT PRIVEE22859

 .......................................................................................L.K.C.S COMPAGNIE22860
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 ............................................................................................... WATER SYSTEM22860
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 ........................................................................................................ HALA AGRI22861

 ..............................................................................................SIDI SALEH AGRI22862

 .......................................................................................................ZOUG AGRI22862

 .......................................................................................................SUD ENGRE22862

 ....................................................................................................... SIMPL AGRI22862

 .................................................................................................................  JOJA22863

 ................................................................................................ STE: VIA WORC22863

22863تحليق الفراشة..................................................................................................... 

 .......................................................................................MAM CARROSSERIE22862

 .....................................................................................LA BAZART DE MIMA22862

 ....................................................................... SOCIETE BAHRI MATERIAUX22862

 ......................................................................................................MRG TRANS22865

 .....................................................................................................HYDRAU-CIE22865

 ............................................................................NO LIMIT DEVELOPMENT22865

 .............................................................................................. 22866 س م ل برجمييون

 ........................................................STE PEPINIERE PORTE D’ATLAS SARL22866

 ................................................................................................... SALON STYLE22866

 .............................................................................LOADLINE TRANSIT SARL22866

 ......................................................................................................BOUFI TRAV2286(

 ................................................STE BON STRUCTURE BATIMENT  S.B.S.B2286(

 ................................................................................................... SOHALMIDIV2286(

 ......................................................GLOBAL WIND TURBINE SOLUTIONS2286(

 .........................................................................................ON TIME FACTORY22868

 .................................................................................................................  EBYR22868

22868ج س ش أ كومبني................................................................................................. 

 .........................................................................................................HAIR CHIC22868

 ............................................................................................................ADABOU22869

 ................................................................................ 22869مجدوعة املغرب للدشت7يات

 ................................................................SOCIETE CASTEL SASSI  SARL-AU22869

 ......................................................................................................SURETY CAP228(0

 ................................................................................................................. 0)228البوست7 

 .......................................................................................... AD LILAC SARL-AU228(0

 ........................................................................................................ SAD FOOD228(1

 ................................................................................................................ TIOMY228(1

 ..........................................................................................................JABIR SUD228(1

 ....................................................................................................... BARADA 24228(2

 ............................................................................................................AR-TAMZ228(2
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 .......................................................................................DIYAR ANFA INVEST228(2

 .............................................................................................DOME CONCEPT228(3
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 ...................................................................................STE FERTIMAGRI SARL228(2

 ................................................................................PRESTIGE INNOVATION228(5

 ............................................................................................................... TRASEF228(5

 .............................................VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS FRANCE228(5

 ..........................................SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE MOROCCO228(5
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 ........................................................................... PHARMACIE BAB FOUNTY228((

 ....................CENTRE DE BEAUTE ET PARAPHARMACIE BAB FOUNTY228((
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 ...................................................................................STE ZOLASID SARL AU228(8

 ..................................................................... PRESSING LE DIAMANT VERT228(8
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 ........................................................................................ KL TRANSACTIONS22879
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 .....................................................................ECO-RIYA-NERGI   22880اكو-ريا-ني7جي

 ...................................................................LEONARD CONSEILS  SARL AU22880

 ...........................................................................................................ASTATINE22880

 ......................................(TARFAYA PETROLEUM STORAGE TANK (TPST22880

 ...............................................................STE DIVERSE COOKING SARL AU22881

 ............................................................................................ALIABO SERVICES22881
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 ...............................................................................................................AZMAR22882
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 .................................................................................AAIUN MEDIA AGENCY22882

 .........................................................................................................LE LAB B1622882

 ......SOCIETE PROMOTION TOURISTIQUE HISPANO MAROC SARL 22885
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 ................................................................................................ 22886الحددجني بابوتري

 ..................................................................RESTAURANT TOURNEFEUILLE22886
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 ...........................................................MONDE SERVICES BOUSSARHANE22888
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 .......................................................GLORY MARK ACADEMY PRIVE SARL22888

 ............................................................................. MH-NORD AFRIK TRANS22889

 ....................................................................................OISEAU BLEU LIBERTE22889

 ................................................................................................................ 22889فالوميد

 ........................................................................................ SISTER›S DOWNIES22889
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 ......................................................................................... MS WHITE DREAM22890

 ......................................................................................... MS WHITE DREAM22890

 ...............................................................................ROMLA TRANS SARL AU22890

 ................................................................................................. ABOUSALAMA22891

 ....................................................................EL GHALLOUS COSMETIQUES22891

 ..........................................TAFILALET DES ETUDES TOPOGRAPHIQUES22891

 ...........................................................SOCIETE HEDDAD ARCHI SARL/AU22891

 ............................................................................................................. 22892مار ساأيا

 ................................................................................................ADIL RENT CAR22892

 ..............................................................SOCIETE ORIENT CHIPS SARL/AU22892

 ........................................................................................TENDANCIA HOME22892

 ..............................................................................................................EXPORA22893

 ........................................................................ SOFIA TRADING COMPANY22893

 .............................................................................................SO-IN Restaurant22893

 ............................................................................MANUFACTURE SUN RISE22893

 ............................................................................CENTER EL HARYRY PRIVE22894

 ................................................................................................. STE OUR COM22894

 ................................................................................................. SIGMA CLASSE22894

 ..........................................................................................................ITA SPORT22895

 ............................................................................................ ABWAB EL KELAA22895

22895شركة برفنام......................................................................................................... 

 ...............................................................................LABORATOIRE AMOUNI22895

 ...............................................................................ATLANTA ENGINEERING22896

 .....................................................................................THERACURE LIMITED22896

 ........................................................................................................ USTEP IMG22897
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 ............................................................................MARNISSI MOTORS SARL22897

 ..............................................................................................................HORDIS22897

 ...................................................................OULED AZIZ CONSTRUCTION22897

 ........................................................................................................GEOCLEAN22897

 ..................................................................................................BEST FESTIVAL22898

 ...............................................................................................ELITE BIEN ETRE22898

 .....................................................................................SURPLEX MOROCCO22898

 ................................................................................................... H.S CREA ART22898

 .................................................................................................... SAHEL-FRUIT22898

AGRIGES MAROC22899  ش م م............................................................................... 

 ...............................................................................  IDINSIGHT MOROCCO22899

 .......................................................................................................TRACONAD22899

 .........................................................ALL DESTINATIONS MANAGEMENT22899

 ................................POLYCLINIQUE LES NARCISSES INTERNATIONAL22900

 ..............................................................................CAPRICE DMC & EVENTS22900

 ............................................................................................. JAMAL ISTITMAR22900

 ............................................................................................. SOLU HELP CALL22900

 .................................................................STE BRAVO INDUSTRIE MAROC22900

 .................................................................STE BRAVO INDUSTRIE MAROC22901

 .................................................................................................... STE OBESUM22901

 .............................................................................................. DAFEM PROMO22901

 ..............................................................................................STE BOUCHAMS22902

 ........................................................................... LES SOEURS MARRAKECH22902

 ............................................................................. NOVANCY CONSULTING22902

 ................................................................. STE IMMOBILIERE C.H SARL AU22902

 ...............................................................................................PROMO HAKIM22903

 .............................................................STE MUSIC DE L›ORIENT SARL AU22903

 .............................................................................................................PRO-IOT22903

 ........................................................................................................ 22903برجند مارجك

22904حياني اليك........................................................................................................... 

 ..........................................SOCIETE DE DEVELOPPEMENT BTP MAROC22904

22904سهيلة بيبينيي7....................................................................................................... 

 ........................ LAGRUE ENGINEERING MAROC22904 الأري انجيني7ينغ مرجك

 ............................................TECHNICAL GREEN&BUILDING COMPANY22905

 ..................................................... RIAD KARMEL ROSE DE MARRAKECH22905

 .................................................. SOCIETE CONFECTION GHRIS SARL AU22905

 ..................................................................TF GREEN COMPTOIR SARL AU22906

 ........................................................................................................... J&A herbs22906

 .................................................................................EL GHAZALA TRAITEUR22906

 ........................................................................................... COZEMMOUR SAِ22907

 ...............................BUREAU D’ETUDES INGENIERIE CIVILE EXPERTISE22907

 ............................................................................................CAMEL  SERVICES22907

22907اجمومام ايدوبيلي.................................................................................................. 

 ................................................................................... LEADER REMORQUES22908

 ......................................................SOCIETE KATI HOTEL BAB MANSOUR22908

 ......................................................................................... BAMBICHOU SARL22908

 ........................................................................................................... LAC TRAP22909

 ........................................................................................ ZOUHRI FRERES TP22909

 .................................................................................................... AMATRUCKS22909

 ..........................................................................................ASSURANCE GOLF22909

22910ميد ميطرجبول..................................................................................................... 

 ...................................................................................... 22910امبور اكيبور زابرييكي

 ......................................................................................................... MOBENAL22910

 ................................................................................................... Espace patisse22910

 ................................................................................................. SUPER FOODS22911

 ...........................................................INTERNATIONAL INNOVATIVE INC22911

 ..................................................................................CARTER CASH MAROC22911

 ........................................................ STE STYLISH BY BENOMAR SARL AU22911

 .......................................................................................BILLION AJI PROMO22912

 ...............................................................................SOFAK IMPORT EXPORT22912

 ......................................................................................... STE ZALMO FILON22912
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 ..................................................................................... SOCIETE FORZA CAR22913
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 ......................................................................................... CANTERAS DEL RIF22914

 ................................SOCIETE BILADI DU COMMERCE ET IMMOBILIER22914
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 ...................................................................... CHBABI DE CONSTRUCTION22914

 .......................................................................... VESERBA CONSTRUCTION22914

 ........................................................................................... FERME TOUHAMI22914

22915 لومند مج بريكوالج بوسكورة................................................................................ 

 ..........................................................................................HUILERIE MOUNA22915

 ................................................................................................................. 22915مايفون 

22915الصلحي كوست7كييو............................................................................................ 

 ..........................................................................................MARINA EL-HILALI22916

 .......................................................................TRNS NAKMOUCH SARL AU22916

 ........................................................................................... 22916غربي اجبتيك ماالباطا

 .................................................................................................................  IARTI22916

22917التازي سي7اميك.................................................................................................... 

 ......................................................................................... FLEUR DE REVE SCI22917

 ................................................................................................................Fan-y 322917

 ..................................................................................... HONEST SIGNATURE22917

 ................................................. CENTRE AL MANAR DE KINESTHERAPIE22918

 ...................................................................................................TOFA BEAUTY22918

 ......................................................................................SOCIETE OURMINES22918

 ..................................................International CONSTRUCTION EXPERTS22918

 ..........................................................................................................TEXIMMO22919

 ................................................................................. US SAUDI FIVE PILLARS22919

 .................................................................................................... DRIKA AGRO22920

 ....... AL ISMAILIA IMMOBILIERE  - Enseigne HOTEL MENZEH DALIA22920

 .......................................................................................KECH CONSULTING22920

 ....................................................................................... GROUPE HAMARAS22920

 .......................................................................................STE: TABLE-NEGOCE22921

 ............................................................................................ STE DADI TRAVEL22921

 ............................................................................................LA ROCHE NOIRE22921

 .......................................................................................SO-IN RESTAURANT22921

 ................................................................................STE YSN AUTO SARL AU22922

 ........................................................................ STE AGRI TOULOU SARL AU22922

 .......................................................................................................... 22922بيدو فواياج

 .........................................................................................AFRICORP MINING22922

 ..........................................................STE RECORDS FACTORY SARL   A/U22923

 ............................................................................................................ ARTEMIL22923

 ................................................................................................. le pro-implants22923

22923زبي7ي فيوند شوب................................................................................................ 

 ............................................................................................FUSION LOUNGE22924

 ................................................................................................SAMA MOBILIA22924

 ...........................................................................................CHADLI TRAVAUX22924

 ...................................................................................STE K.S TRAV SARL AU22924

 ............................................................................................................ SETATOP22924

 .................................................................................VOLKER ENGINEERING22925

..................................................................................................................  DAHC22925

 .............................................................................................THIMEN MAROC22925

 ..............................................................................................................R LILYAF22925

 .........................................................................................................HK LIVING22925

 .......................................................................................................PALMARBO22926

 .......................................................................................................PALMFARM22926

 .......................................................................................MEDJOOL VALLEY II 22926

 .........................................................................................................AGRIPALM22926

 ...........................................................................................MEDJOOL VALLEY22926

 ......................................................................................... FLUENT ACADEMY22927

 ....................................................................................................... FRÈRE MED22927

 ........................................................................................................... TRAVOLA22927

 ........................................................................................ PERFORMANT CAR22928

 ...................................................................ENTRPRISE AZIZ CHAKRI SARL22928

 ............................................................ REFORME TECHNIQUE AGRICOLE22928

 ...................................................................................................WORLD MAN22928

 ..........................................................Ste immobilière rond point d›europe22929

 .........................................................................................HMM MARKETING22929

 .................................................................STE YOUSSAMR TRAVAUX SARL22929

 .............................................................................................HOLA SERVICIOS22929

 ............................................................................................... MA BOUJDOUR22930

 ...................................................................................................... TRANS TIDE22930

 ..................................................................................................... YULZ IMMO22930
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 .................................................................................................. ........................ Z22931

 .................................INSTITUT PROFESSIONNEL PARAMEDICAL IPPM22931

 .................................INSTITUT PROFESSIONNEL PARAMEDICAL IPPM22931

 .................................................................................................BIVVY  AGAFAY22931

 ...................................................................................................... ILMARTECH22932

 .......................................................................................CASHPLUS ZAGHBA22932

 .....................................................................................L’AMI DU DON  PAIN22932

 .........................................................................................PALMIER DE SBATA22932

 ........................................................................................................ ELIOSHINE22933

 ............................................................................................ RIPOSTE CAPITAL22933

 ............................................................................................................ 22933مال مج نين

 ....................................................................................................AMEN SEVEN22933

 ..................................................................................................... SILAA FRESH22934

 ................................................................LES EDIFICES PROMOTIONNELS22934

 ..................................................................................................FILOS MAROC22934

 ......................................................................MAROC INGENIERIE PLASTIC22935

 ............................................................................................... HIBA PREMIERE22935

 .................................................................................................................SAVEO22935

 ....................................................................................................... CINQ A SEC22935

22936أناتي مانجدانت ج كونييلتينڭ.......................................................................... 

22936حددجني بابوتري................................................................................................... 

 ................................................ DENSO THERMAL SYSTEMS MOROCCO22936

 ......................................................................................... STE ANFGOU SARL22936

 ..................................................................................................... OTK ZR CAR22937

 ...................................................... PRIVATE SOLUTIONS 22937برفات سوليييون

 ...............................................................................TAPISSERIES BENCHERIF22937

 ..................................................................................................CLARO TRANS22937

 ......................................................................................ECO DEVELOPMENT22938

 ................................................................................ STE DIVA EASY SARL AU22938

 .............................................................................................................TAJRI TAJ22938

 .............................................................................................. DAME FASHION22938

 ............................................................TRANS FAWAZ EL MOUSSAT SARL22939

 ............................................................................................ ACHKID MAWAD22939

 ...SAMVARDHANA MOTHERSON REYDEL AUTOTECC MOROCCO22939

 ...................................................................PEDAGOGY INNOVATION LAB22940

 ................................................................................................ »CHAWCHAW«22940

 ........................................................................................»CAFE MILLE D’OR«22940

 ................................................................................................WEST TRIPOLIS22940

 ..................................................FARMING COUNTRY MOROCCO - FCM22941

 ......................................................................................................... 22941ا م س سبور

 ....................................................................................................NEDOUI CAR22941

 .................................................................................................................  FDSIT22941

 ...........................................................................LES EDIFICES MAROCAINS22941

 ................................................................................................BS.58 SERVICES22942

 ..........................................................................................BA CONTRACTING22942

 ................................................................................ (PETROMGAR( 22942بيت7جمغار

 .............................................................................. Sté MENARA DE RISSANI22942

 .............................................................. TRAVAUX GENIE CIVIL DU NORD22943

22943رياض اهال طنجة.................................................................................................. 

22943تاج ريان كار........................................................................................................... 

 .........................................................................................Sté AGRI TAFILALET22943

 ................................................................................................SSIA ELEGANCE22944

 .......................................SOCIETE DES PATTES ET COUSCOUS ENNASR22944

22944ايرامو برجمو.......................................................................................................... 

 ...............................................................................STé SECRET DU SAHARA22944

 .................................................................................................................  OCFE22944

 ........................................................................ (GOODYEAR (SUCCURSALE22945

 .......................................................................................ECO NETTOYAGE 2422945

 ............................................................................................. CHAOUMA CALL22945

 ....................................................................................................... RIAD NAFIS22945

22945ف غ ج م كونيلتنغ.............................................................................................. 

 ....................................................................................................... RIAD NAFIS22946

22946ڭيت جيب.............................................................................................................. 

 ...................................GROUPE SCOLAIRE D’ANFA M’HAMED BENNIS22946

 .....................................................................................................BITUM ZAIM22947

 ....................................................................... H2M SOLUTION ET SERVICE22947
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 ..............................................................................................................EATOUT22947

 .........................................................................................BAOULLA KHADIJA22947

 .............................................................................................................ALLOJEN22947

 .........................................................................................................FINE TUNE22948

 ...................................................................................................... DRICOTRAV22948

 ......................................................................................... MASCAR SERVICES22948

 ................................................................AL DAWOUD DEVELOPPEMENT22949

 ...................................................................... CENTREFUGE INDUSTRIELLE22949

 .......................................................................................................... OTTY BUS22949

 ............................................................................................STE GT D›ORIENT22949

 ..................................................................................AIT BENOMAR FATIMA22950

 ..............................................................................................STE WORKEARN22950

 .......................................................................... STE CHELYOU IRRIGATION22950

 ..................................................................................................FONCIERE RLS22950

 ...........................................................................................Z PLUS O STUDIO22951

 .................................................................................................................  NAML22951

 .................................................................................................................  IBARE22951

 ........................................................................TELEMARKETING BIG BANG22951

 ........................ GESTION MULTISERVICE OFFSHORING  SIGLE G.M.O22952

 ..............................................................................................BUSINESS FARM22952

 ............................................................................................ZAKOUNE FOOD22952

 ................................................................................................ FAOUZI QUICK22953

 .......................................................................................................JJ WASHING22953

 .......................................................................................................TRACONAD22953

 ...............................................................................................ESPACE MAKRO22953

 .......................................................................................STE HOYAM TRAVEL22954

 ..................................................................................................... AGRO SNAIL22954

 .......................................................................................................AABUSHAN22954

 ...............................................................................................STE AYDEN CAR22954

 ...................................................................................STE MASSAOUD PARA22955

 .............................................................................................PLANETE PAPIER.22955

 .................................................................................... CANAWEB ACADEMY22955

 ................................................................................................... DAMNATURE22956

 ..................................................................................KAYSAI INVEST  S.A.R.L22956

 .............................................................................................. STE SOTRADEST22956

 ............................................................................................ FISHOW.SERVICE22957

 .................................................................................................... DIKRANOUR22957

 ...............................................................................SOFAK IMPORT EXPORT22957

 ................................................................................................. CIM HOLDING22958

 ............. NOUVELLE SOCIETE DE CONSTRUCTIONS ET DE SERVICES22958

 ................................................................................PACHA LUXURY TRAVEL22958

 ..................................................................................................LMK NAVETTE22958

 ................................................................................................. CIM HOLDING22959

 .................................................................................................... 22959بيغ هاجس مي7ي

 ........................................................SOCIETE LES ROSES AMEUBLEMENT22959

 ....................................................................................... GROUPE HAMARAS22959

 ....................................................................................... ALPHA SPIRIT FAME22960

22960نيو اليف فون....................................................................................................... 

 .......................................................... 22960استشارة مدمولوم االعدال التييي7 املالية

 ..............................................................................................AMEXIA ETUDES22961

 ................................................................................................ SYNTHEMEDIC22961

 ...........................................................................................................MANTARI22961

 .................................................................................................................  S.S.G.I22962

 ......................................................................................FOOD CONSULTING22962

 ..............................................................STE D›IMPORT EXPORT LAHDARI22962

 .........................................................................................NORTOR SERVICES22962

 ............................................................................................. BABORI PROMO22963

 ................................................................................................... DAR BELAICH22963

 ..............................................................................................DIFFUSION SAM22963

 ...................................................................... SOCIETE IMMOBILIERE ODIL22964

 .....................................................................................................STRABOUKA22964

 .................................................................... IMRAN IMMOBILIER SARL AU22964

 ............................................................................................... STE ALYAS CALL22964

 .................................................................................DISTRIBUTION LOISAH22965

22965كامزي كاندي الند................................................................................................. 

 ................................................................................................ STE: VIA WORK22965
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 ............................................................................................. PET HOUSE NAD22965

 .......................................................................................STE TAZARINE SALH22966

 .......................................................................................................SUNSYSTEK22966

 .................................................................................JOUDY›S PARC SARLAU22966

 ...............................................................STE ECONOMIE BATIMENT SARL22967

 ........................................................................................................TMC OPTIC22967

 ........................................................................................................TMC OPTIC22967

 ..........................STE MAROCAINE EL MOUBARIK D›EVENEMENTIELS22967

 ..............................................................................................ARWA FARMING22967

 ..........................STE MAROCAINE EL MOUBARIK D›EVENEMENTIELS22968
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 .......................................................................................CASA DEL SENATOR22968

 ...............................................NISRINE POISON FISH 22969نيرين بواسون فيش

 .................................................................................................. TRANS MIGAL22969
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 ..................................................................................... 22979املحكدة التجارية بوأدة
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 ................................................................................... 22980املحكدة اإلبتدائية بآسفي
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 REAL ESTATE INVESTORS &

COUNCIL
SARL

شركة رييل إستيت أنفيتور إند 

كونييل ش.م.م

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

3، زنقة أيت أرير شارع موالي 

يوسف، الدار البيضاء

السجل التجاري 511833

تفويت الحصص اإلأتداعية
استقالة جتعيين ميي7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 2022 يوليو   ( بتاريخ  الدار البيضاء 

إند  أنفيتور  إستيت  »رييل  لشركة 

امليؤجلية  ذات  شركة  كونييل» 

مرهم   100.000 رأسدالها  املحدجمة 

تقرر ما يلي :

اأتداعية  حصة   1000 تفويت 

الييد  طرف  من  حصة   500 منها 

محدد املحب ج500 حصة من طرف 

الييد هشام باأوري لفائدة الييد 

علي أبوعدران.

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

البيضاء  بالدار  املنعقد  االستثنائي 

2022 لشركة »رييل  بتاريخ 2 أكتوبر 

إستيت أنفيتور إند كونييل» شركة 

رأسدالها  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 

100.000 مرهم تقرر ما يلي :

الحصص  تفويت  إقرار 

اإلأتداعية.

استقالة الييد محدد املحب من 

مهامه كديي7 للشركة.

شركة  شكل  في  الشركة  إعالن 

بشريك  محدجمة  ميؤجلية  ذات 

جحيد مع أحكام القانون.

املحب  محدد  الييد  تعيين 

كديي7 غي7 شريك للشركة ملدة غي7 

محدمة.

الييد  بتوقيع  الشركة  التزام 

محدداملحب.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 3 نوفد 7 2022 تحت 

رقم 822181.
بيان مختصر

1 P

FAMORA GOLD
SARL Ass Un

شركة فدورا غولد

 ش.م.م

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

بدشارك جحيد

مجدوعة هـ 3، عدارة 15، شقة 5

بياتين املفى، الدار البيضاء

السجل التجاري )25830

حل ميبق للشركة
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

بتاريخ البيضاء  الدار  في   املؤرخ 

2022 لشركة »فدورا غولد»  ماي   6

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

 100.000 رأسدالها  جحيد  بدشارك 

الدار  اإلأتداعي  مقرها  مرهم، 

 ،15 3، عدارة  البيضاء، مجدوعة هـ 

شقة 5، بياتين املفى، تقرر ما يلي :

الحل امليبق للشركة.
رشيد  بوصفيحة  الييد  تعيين 

مصفي للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
 ،3 هـ  مجدوعة  البيضاء،  بالدار 

عدارة 15، شقة 5، بياتين املفى.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 22 يونيو 2022 تحت 

رقم 5))828.
بيان مختصر

2 P

ABDEI CONSTRUCTION
SARL

تأسيس
املسجل  العرفي  العقد  بدقت�سى 
تم   2022 نوفد 7   2 بتاريخ  بتدارة 
لشركة  امسا�سي  النظام  جضع 
بدوأب  محدجمة  ميؤجلية  ذات 

املقتضيات التالية :
 ABDEI  : التيدية 
ذات  شركة   CONSTRUCTION

ميؤجلية محدجمة.
املوضوع :

أعدال البناء جالهندسة املدنية.
املؤسيات  مختلف  تجهيز 

العدومية.
شراء جبيع موام جمعدات البناء.

شارع  تدارة،   : اإلأتداعي  املقر 
تجزئة   19 رقم  الخامس  محدد 

القصبة الطابق الرابع شقة رقم ).
 100.000 ب  يقدر   : الرأسدال 
حصة تقدر   1000 مرهم مجزأة إ 2 
توزيعها  تم  مرهم   100 ب  الواحدة 

عل2 الشكل التا ي :

 500 الييد سالك عبد الحفيظ 

حصة.

الييدة محرش ليل2 500 حصة.

الشركة ميي7ة   : التييي7 جاإلمارة 

من طرف الييد سالك عبد الحفيظ 

توقيع  مع  ليل2  محرش  جالييدة 

مشت7ك ملدة غي7 محدجمة.

تسجيله  تم   : القانوني  اإليداع 

املحكدة  لدى  التجاري  بالسجل 

 9350 رقم  تحت  بتدارة  اإلبتدائية 

بتاريخ )1 نوفد 7 2022.

3 P

BLIND BULDING
SARL

شركة بالند بيلدينغ ش.م.م

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

61، شارع لال ياقوت زاجية مصطفى 

املعاني الطابق 2 رقم 62

الدار البيضاء

السجل التجاري 512163

زيامة رأسدال الشركة
تغيي7 التيدية اإلأتداعية
توزيع الغرض اإلأتداعي

نقل املقر اإلأتداعي للشركة
املصامقة عل2 القانون امسا�سي

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

االستثنائي املنعقد في الدار البيضاء 

لشركة   2022 سبتد 7   12 بتاريخ 

ذات  شركة  بيلدينغ»  »بالند 

رأسدالها  املحدجمة،  امليؤجلية 

100.000 مرهم تقرر ما يلي :

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم جاليلطات امليندة إليهم.
جال تتحدل اإلمارة أية ميؤجلية فيدا يتعلق بدضدون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
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قدره  بدا  الرأسدال  زيامة 
900.000 مرهم لرفعه من 100.000 

مرهم إ 2 1.000.000 مرهم.
للشركة  اإلأتداعي  اإلسم  تغيي7 
بدال من »بالند  ليصبح »بالند إيدو» 

بيلدينغ».
تدديد جتوزيع غرض الشركة إ 2 

امهداف جامنشطة التالية :
تأأي7 موام جمعدات،  بيع،  شراء، 

أمجات البناء جالنقل.
اليلع  جتصدير  استي7ام 

جالخدمات املتعلقة بغرض الشركة.
إ 2  للشركة  اإلأتداعي  املقر  نقل 
سقراط  زنقة   ،52  : التا ي  العنوان 
الدار  املعاريف   8 رقم   2 الطابق 

البيضاء.
تغيي7 الفصول 2 - 3 - 2 - 6 ج ) من 

القانون امسا�سي للشركة.
امسا�سي  القانون  عل2  املصامقة 

الجديد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 
 2022 أكتوبر   21 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم )82226.
بيان مختصر

4 P

NUANCES CONSEIL
SARL

شركة نيونس كونييي ش.م.م
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

506، شارع كلديدة بورغون
الدار البيضاء

السجل التجاري 107129
نقل املقر اإلأتداعي للشركة

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
االستثنائي املنعقد في الدار البيضاء 
لشركة   2022 يونيو  فاتح  بتاريخ 
ذات  شركة  كونييي»  »نيونس 
رأسدالها  املحدجمة،  امليؤجلية 

300.000 مرهم تقرر ما يلي :
إ 2  للشركة  اإلأتداعي  املقر  نقل 
61، شارع لال ياقوت   : العنوان التا ي 
2 رقم  زاجية مصطفى املعاني الطابق 

62، الدار البيضاء.

تغيي7 الفصل 2 »مقر الشركة» من 
القانون امسا�سي الجديد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 2 نوفد 7 2022 تحت 

رقم 2)8223.
بيان مختصر

5 P

STE COURT CENTRAL
SARL

شركة »كور سونت7ال» ش.م.م
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

بدشارك جحيد
23، تجزئة غيثة الطابق اليفلي 

بوسكورة، الدار البيضاء
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ في الدار 
تم   2022 أكتوبر   22 بتاريخ  البيضاء 
جضع القانون التأسي�سي لشركة ذات 
جحيد  بدشارك  محدجمة  ميؤجلية 

ذات املديزات التالية :
سونت7ال»  »كور   : التيدية 

COURT CENTRAL
الهدف اإلأتداعي :

سناك،  مطعم،  استغالل 
مقشدة، مقهى، قاعة شاي.

تييي7  الخفيفة،  الوأبات  بيع 
الشاي،  قاعات  مقشدات،  مقاهي، 
الحلويات، املطاعم، تنظيم الحفالت 

جاالستقباالت.
املوام  جتوزيع  إعدام  بيع،  شراء، 
الكحولية  غي7  مشرجبات  الغذائية، 
مدارسة  املكان،  عين  في  لالستهالك 
املطعم،  أنشطة  كل  جاستغالل 

املقهى، قاعة الشاي...
مجبنة،  جحلويات،  مخ زة 

مثلجات، مدول.
العدليات  كل  عامة  جبصفة 
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
بطريقة  املرتبطة  جاملنقولة  العقارية 
من  بأي  مباشرة  غي7  أج  مباشرة 
امهداف املبينة أعاله جالتي تدكن من  

تندية الشركة.

املقر اإلأتداعي : 23، تجزئة غيثة 

الدار  بوسكورة،  اليفلي  الطابق 

البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

في  محدم  الرأسدال   : الرأسدال 

 1000 إ 2  مقيدة  مرهم   100.000

للحصة  مرهم   100 فئة  من  حصة 

جميندة محررة  أديعها   الواحدة 

إ 2 :

 1000  : الجناتي  محدد  الييد 

حصة.

القانوني  لالحتياط   %5  : امرباح 

سواء  الشركاء  تقدير  حيب  جالباقي 

توزيع أج ينقل.

ميي7  بصفة  تعيين   : التييي7 

الييد  محدمة  غي7  جملدة  للشركة 

محدد الجناتي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

 2022 نوفد 7   15 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 826211.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.562225
بيان مختصر

6 P

STE ESPACE FERSABAT
SARL

شركة »فضاء فرصابات» ش.م.م

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

بدشارك جحيد

61، شارع لال ياقوت زاجية مصطفى 

املعاني الطابق 2 رقم 62

الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ في الدار 

تم   2022 أكتوبر   11 بتاريخ  البيضاء 

جضع القانون التأسي�سي لشركة ذات 

جحيد  بدشارك  محدجمة  ميؤجلية 

ذات املديزات التالية :

فرصابات«  »فضاء   : التيدية 
ESPACE FERSABAT
الهدف اإلأتداعي :

أشغال البناء، التشييد جالهندسة 
املدنية.

جأشغال  الك 7ى  امشغال 
الصحية،  )اليباكة،  التشطيب 

النجارة، الكهربة ...)
معالجة كل أشغال البناء الجداعي 

أج الفرمي.
أج  العامة  الصفقات  تنفيذ 
البناء  بأشغال  متعلقة  الخاصة 

جالتشييد.
املقاجلة في البناء بكل أشكالها.

شراء امرا�سي، تدبي7، تطهي7، نقل 
الت7اب جركده، تجهيز التجزءات جبيع 

البقع أج الشقق بامللكية املشت7كة.
العدليات  كل  عامة  جبصفة 
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
بطريقة  املرتبطة  جاملنقولة  العقارية 
من  بأي  مباشرة  غي7  أج  مباشرة 
امهداف املبينة أعاله جالتي تدكن من  

تندية الشركة.
لال  شارع   ،61  : اإلأتداعي  املقر 
ياقوت زاجية مصطفى املعاني الطابق 

2 رقم 62 الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
في  محدم  الرأسدال   : الرأسدال 
 1000 إ 2  مقيدة  مرهم   100.000
للحصة  مرهم   100 فئة  من  حصة 
جميندة محررة  أديعها   الواحدة 

إ 2 :
 1000  : الييد محدد الفرصاجي 

حصة.
القانوني  لالحتياط   %5  : امرباح 
سواء  الشركاء  تقدير  حيب  جالباقي 

توزيع أج ينقل.
ميي7  بصفة  تعيين   : التييي7 
الييد  محدمة  غي7  جملدة  للشركة 

محدد الفرصاجي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 
 2022 نوفد 7   15 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 846398.
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بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.562331
بيان مختصر

7 P

 GROUPE SCOLAIRE AAHED

DARWA PRIVE
SARL

مجدوعة مدارس عهد الدرجة 

الخاصة ش.م.م

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تجزئة خديجة 2 ، بقعة ) ، الدرجة 

، برشيد

الـيـجـل الـتـجـاري  )285
زيامة رأســــدــــال الشـركــة

تغيي7 التيدية اإلأتداعية
املصامقة عل2 القانون امسا�سي

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

اإلستثنائي املنعقد في برشيد بتاريخ 

2022  لشركة »مجدوعة  )2 يوليوز 

مدارس عهد الدرجة الخاصة»  شركة 

رأسدالها  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 

1.000.000,00 مرهم تقرر ما يلي : 
زيامة الرأسدال بدا قدره 500.000 

مرهم   1.000.000 لرفعه من  مرهم  

إ 2 1.500.000 مرهم.

للشركة  اإلأتداعي  اإلسم  تغيي7 

الجيل  مدارس  »مجدوعة  ليصبح 

من    بدال  الخاصة»   الجديد 

الدرجة  عهد  مدارس  »مجدوعة 

الخاصة».
القانون  من   12 الفصل  تغيي7 

امسا�سي للشركة.

12 من  ج   (  ،6  ،2 تغيي7 الفصول 

القانون امسا�سي للشركة.

امسا�سي  القانون  عل2  املصامقة 

الجديد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكدة اإلبتدائية برشيد 

بتاريخ  09 سبتد 7 2022  تحت رقم 

.900
بيان مختصر

8 P

INSTITUT OKAD
SARL

مـعـهـد عـكـاظ ش.م.م
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

زنقة 9 تجزئة النصر ج يامنة سيدي 
مومن رقم 32، الدارالبيضاء
الـيـجـل الـتـجـاري )11058

زيامة رأســــدــــال الشـركــة
املصامقة عل2 القانون امسا�سي

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
الدارالبيضاء  في  املنعقد  اإلستثنائي 
لشركة   2022 يوليو   28 بتاريخ 
»معهد عكاظ» شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة رأسدالها 1.000.000 مرهم 

تقرر ما يلي : 
زيامة الرأسدال بدا قدره 500.000 
مرهم   1.000.000 لرفعه من  مرهم  

إ 2 1.500.000 مرهم.
القانون  من   12 الفصل  تغيي7 

امسا�سي للشركة.
من   12 ج   (  ،6 الفصول  تغيي7 

القانون امسا�سي للشركة.
امسا�سي  القانون  عل2  املصامقة 

الجديد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 
  2022 نوفد 7  فاتح  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 5)8225.
بيان مختصر

9 P

MALEK BNOU ANAS 
AL IMAM PRIVE

SARL
شركة »مالك بن أنس اإلمام 

الخاصة» ش.م.م
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

120، زنقة شفيع نجم، الحي 
املحددي، الـدارالـبـيضـاء

الـيـجـل التـجـاري 53)363
جفاة شريك 

املصامقة عل2 القانون امسا�سي
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
الدارالبيضاء  في  املنعقد  اإلستثنائي 
بتاريخ 28 يوليو 2022  لشركة »مالك 
شركة  الخاصة»  اإلمام  أنس  بن 
رأسدالها  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 

500.000 مرهم تقرر ما يلي : 

تسجيل جفاة أحد شركاء الشركة 

املرحوم عبدهللا الحدداني.
القانون  من   12 الفصل  تغيي7 

امسا�سي للشركة.

من   12 ج   (  ،6 الفصول  تغيي7 

القانون امسا�سي للشركة.

امسا�سي  القانون  عل2  املصامقة 

الجديد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

  2022 نوفد 7  فاتح  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 2)8225.
بيان مختصر

10 P

STE RABAT ADIL CARS
SARLAU

استقالة ميي7 جتعيين ميي7 أديد
بالرباط  مؤرخ  محضر  بدقت�سى 

تم تغيي7 بعض   2022 نوفد 7   1( في 

القوانين امساسية لشركة محدجمة 

امليؤجلية :

استقالة الييد أنور االمين.

من  الشركة  تدار   : امليي7  تعيين 

طرف الييد عامل القدجري ملدة غي7 

محدجمة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكدة بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 162859.

11 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

MONSTER WORLD
SARL.AU

تأسيس شركة ذ.م.م.ش.ج
تم تأسيس  بدقت�سى عقد عرفي، 

من  محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 

شريك جاحد ش.ذ.م.م.ش.ج.

 MONSTER  : اإلأتداعي  اللقب 

WORLD SARL.AU

الشريك جاملياهم :

ب.ج.ط  بلفورم،  ايوب  الييد 

AE123383 - 1000 سهم.

امليي7 الوحيد : ايوب بلفورم.

رأس املال : 100.000 مرهم.
النشاط :

املكتبة.
بيع الجرائد جاملجالت.

املدة : 99 سنة.
 ( رقم   2 تجزئة عدارة   : العنوان 

بطانة سال.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفد 7   12 بتاريخ  بيال  اإلبتدائية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2022

.37019
للبيان

12 P

STE M.M.A TOUR
SARL

شركة ذات ميؤجلية محدجمة
الرأسدال اإلأتداعي للشركة : 

100.000 مرهدا
بتاريخ عرفي  عقد   بدوأب 
القانون  جضع  تم   2022 نوفد 7   2
ميؤجية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدجمة مديزاتها ما يلي :
 STE M.M.A TOUR  : التيدية 

SARL
مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسييها النهائي.
عدارة   : للشركة  اإلأتداعي  املقر 
أكدال  سبو  جام  زنقة   3 شقة   58

الرباط.
 : للشركة  اإلأتداعي  الرأسدال 
 1000 إ 2  مقيم  مرهدا   100.000
حصة  كل  مقدار  اأتداعية  حصة 

100 مرهم.
: تيي7 الشركة من طرف  التييي7 

الييد مرجان املرساجي.
الغرض : يكدن غرض الشركة في 

ما يلي :
مقاجل الحافالت الصغي7ة.

)نقل امليتخدمين لحياب الغي7).
رقم  تحت  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكدة   113025(
 2022 نوفد 7   12 بتاريخ  بالرباط 
تحت رقم السجل التجاري 162021.
13 P
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AL AKARIA TENSIFT
شركة مجهولة االسم ذات مجلس 

إمارة
رأسدالها : 1.300.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي الدار البيضاء

101 شارع محدد الزرقطوني

السجل التجاري الدار البيضاء
رقم 386253

العامي  غي7  العام  الجدع  إن 

املنعقد بتاريخ 16 يونيو 2022 اتخذ 

القرار التا ي :

مجلس  تقرير  إ 2  االستداع  بعد 

الشركة  حيابات  جفحص  اإلمارة 
قرر   ،2021 املالية  الينة  برسم 

عل2  بناء  العامي،  غي7  العام  الجدع 

املنظم  القانون  من   35( الفصل 

ان   ،17.95 املياهدة  لشركات 

الوضع املا ي ال سيتدعي حل الشركة 

سييتدر  نشاطها  جان  امجان،  قبل 
رغم أن الوضعية الصافية تقل عن 

ربع رأسدالها.

تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 

بتاريخ البيضاء،  بالدار   التجارية 

رقم  تحت    2022 أكتوبر   2(

.823(22
مقتطف من أأل اإلشهار

14 P

مكتب االستشارة FIDUTEMA ش.م.م
رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1، تدارة

الهاتف : 62.22.28.)05.3

الفاكس : 62.)62.2.)05.3

ATELIER 9
SARL AU

ش م م ذات الشريك الوحيد

الكائن مقرها : رقم 25 شارع فرنيا

شقة رقم 8 أكدال الرباط

تأسيس شركة ش م م ذات الشريك 
الوحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

تأسيس  تم  قد   2022 أكتوبر   20

ذات   ATELIER 9 SARL AU شركة 

الشريك  ذات  املحدجمة  امليؤجلية 

الخصائص  تحدل  جالتي  الوحيد 

التالية :

.ATELIER 9 SARL AU : التيدية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدجمة  امليؤجلية 

الوحيد.
 100.000  : الشركة  رأسدال 

مرهم.
االستشارة   : اإلأتداعي  الهدف 

جالتييي7.
 1000 بياق  خلوم   : الشركاء 

حصة.
ميي7ة  بياق  أميدية   : التييي7 

للشركة.
يناير  فاتح  من   : املالية  الينة 
سنة كل  من  مسيد 7   31  إ 2  
ما عدا الينة امج 2 تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.
التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
بالسجل التجاري باملحكدة التجارية 

بالرباط تحت رقم 164079.
15 P

ENT CONSULTING شركة
ش.م.م )ش.ج)

س.ت 163979 الرباط
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 
القانون  جضع   ،2022 أكتوبر   13
الخصائص  ذات  لشركة  امسا�سي 

التالية :
ENT CONSULTING : التيدية

الشكل القانوني : شركة محدجمة 
امليؤجلية ذات الشريك الوحيد.

امبطال  شارع   : اإلأتداعي  املقر 
شقة رقم 2، أكدال، الرباط.

الهدف اإلأتداعي : 
الشركات  تييي7  في  االستشارة 

عدوما.
الدراسات التقنية جاملالية.

جتندية  امليتدر  التكوين 
الكفاءات.

الندجات  جتنظيم  التواصل 
جاللقاءات.

رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 
اأتداعية  حصة   1000 إ 2  مقيم 
بحوزة  للواحدة  مرهم   100 بقيدة 

الييدة ملومة الشتيوي.

من  تبتدئ   : اإلأتداعية  الينة 

فاتح يناير إ 2 31 مسيد 7 لكل سنة.

ملومة  الييدة  تعيين   : التييي7 

للشركة ملدة غي7  الشتيوي كديي7ة 

محدمة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   ،2022 نوفد 7   12 في 

.163979

16 P

BESPAGNE TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  بدقت�سى 

بالرباط تم   2022 أكتوبر   12 بتاريخ 

جضع القانون امسا�سي للشركة ذات 

الخصائص  تحدل  التي  امليؤجلية 

التالية :

 BESPAGNE TRANS  : التيدية 

SARL AU

اإلمارية،  االستشارات   : املوضوع 

نقل  مقاجل  الخدمات،  تقديم 

البضائع.

ساحة  ،21  : اإلأتداعي   املقر 

أكدال   8 رقم  الصديق  بكر  ابو 

الرباط.

في  حدم   : اإلأتداعي  الرأسدال 

 1000 إ 2  مقيم  مرهم   100.000

حصة ذات قيدة 100 مرهم للحصة 

مقيم بين الشركاء بالشكل التا ي :

 1000 بوفضيل  أمين  الييد 

حصة ذات قيدة 100 مرهم للحصة 

أي ما قيدته 100.000 مرهم.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

ميؤجلية محدجمة ذات شريك جحيد.

امليي7 : الييد أمين بوفضيل ملدة 

غي7 محدجمة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكدة التجارية بالرباط 

تحت السجل التجاري رقم 163879 

بتاريخ 9 نوفد 7 2022.

17 P

COSTASERVES
SARL AU

تأسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  بدقت�سى 
تم  بالرباط   2022 أكتوبر   6 بتاريخ 
جضع القانون امسا�سي للشركة ذات 
الخصائص  تحدل  التي  امليؤجلية 

التالية :
 COSTASERVES  : التيدية 

SARL AU
املوضوع : متعهد، أعدال متنوعة 

أج إنشاءات.
ساحة  ،21  : اإلأتداعي   املقر 
أكدال   8 رقم  الصديق  بكر  ابو 

الرباط.
في  حدم   : اإلأتداعي  الرأسدال 
 1000 إ 2  مقيم  مرهم   100.000
حصة ذات قيدة 100 مرهم للحصة 

مقيم بين الشركاء بالشكل التا ي :
 1000 بوهامي  اجسامة  الييد 
حصة ذات قيدة 100 مرهم للحصة 

أي ما قيدته 100.000 مرهم.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
ميؤجلية محدجمة ذات شريك جحيد.
بوهامي  اجسامة  الييد   : امليي7 

ملدة غي7 محدجمة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكدة التجارية بالرباط 
تحت السجل التجاري رقم ))1638 

بتاريخ 9 نوفد 7 2022.
18 P

NAHAL SERVICES
شركة ذات االسم الجداعي

رأسدالها يبلغ 100.000 مرهم
املقر اإلأتداعي : رقم 6 شارع عين 

مديونة بطانة سال
تفويت الحصص

بتاريخ مداجالت   بدقت�سى 
3 سبتد 7 2022 إن الجدعية العامة 

غي7 العامية قد قررت :
اأتداعية  حصة   500 تفويت 
من طرف الييدة سهام نهال لصالح 

الييدة زبيدة جاسدين.
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نهال  املختار  الييد  عل2  اإلبقاء 

كديي7 للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 

2022 تحت رقم  نوفد 7   12 بيال في 

.39942
جهذا بدثابة مقتــطف جبـــيان

19 P

AMAL MEDIC
SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بشريك جاحد 

رأسدالها 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : رقم 139 حي اممل 

طريق القنيطرة سال

تصفيةالشركة
الجدع  محضر  في  أاء  ملا   تبعا 

باملقر  املنعقد  االستثنائي  العام 

ابريل   19 بتاريخ  للشركة  اإلأتداعي 

2022 تقرر مايلي :

بعد  الزمراني  الييدة  املصفية 

االستداع للتقرير حول أديع عدليات 

التصفية فقد جافقت حول التقرير 

جكذلك الحياب النهائي للتصفية.

الجدع  قرر  فقد  سبق,  ملا  تبعا 

الصالحيات  أديع  من  العام 

للدصفية كي ينهي ميطرة التصفية.

تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 

 2022 نوفد 7   12 اإلبتدائية بيال في 

تحت رقم 39943.
جهذا بدثابة مقتــطف جبـــيان

20 P

SOCIETE BLH ELECTRICITE
 S.A.R.L

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة 

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

بددينة  جمسجل   2022 نوفد 7   12

تم   2022 نوفد 7   15 بتاريخ  تزنيت 

امليؤجلية  ذات  الشركة  تأسيس 

املحدجمة محدمة العناصر كدا يلي :

التيدية :  

  SOCIETE BLH ELECTRICITE

 S.A.R.L
االجل  الطابق   : اإلأتداعي  املقر 

البناية رقم 1 تجزئة توسالن تيزنيت.

بائع  اِقي7ِّي، 
َ

َعق  : الغرض 

بالتقييط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسييها.

امليي7ة : بوشدي حين.

مرهم   100.000   : املال  رأس 

مقيم ا 2 1000 حصة بدا قدره 100 

مرهم لكل حصة موزعة كدا يلي :

بوشدي  الييد  ل  حصة   200

حين.

بعزيز  الييد  ل  حصة   600

الحيين. 

من  املالية  أج  اإلأتداعية  الينة 

فاتح يناير إ 2 31 مسيد 7.

تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 

  353 رقم  تحت  بتيزنيت  اإلبتدائية 

بتاريخ )1 نوفد 7 2022.

21 P

 MATERIEL شركة

 PROFESSIONNEL

INTERNATIONAL LAAMIR
ش.م.م

 رأسدالها اإلأتداعي : 500.000 

مرهم

مقرها اإلأتداعي : سيدي يوسف 

بن علي، مائرة البور بلدية الويدان 

- مراكش -

 تصفيـة الشركـة 
العام   الجدع  محضر  بدقت�سى 

يوم   املنعقد  للشركة  اإلستثنائي 

09/02/2016 قرر ما يلي :

 MATERIEL شركة  تصفية 

 P R O F E S S I O N N E L

INTERNATIONAL LAAMIRI

ش.م.م.

املصامقة عل2 تقرير املصفي.

اإليـداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكدة  لـدى  القانوني 
بدراكش بتــاريخ 17/11/2022 تحت 

رقم : 121605.
ملخص قصد النشر

COMPTAGESTEX

مراكـــــش

22 P

 STE ASSISTANCE BAB
SALAMA

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة 

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
30 يونيو 2020 بتزنيت قد تم تأسيس 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ج التي 

تحدل الخصائص التالية :
 STE ASSISTANCE  : التيدية 

BAB SALAMA - AU
 : اإلأتداعي  الهدف 
  MECANICIEN REPARATEUR

 DEPANNAGE
 100.000  : الشركة  رأسدال 

مرهم.
  100.000  : الحيين  بوأنوي 

مرهم.
: مدة عدر الشركة 99 سنة  املدة 

من تاريخ تأسييها النهائي.
املقر اإلأتداعي : مجار إغبوال ركامة 

أجالم أرار - تيزنيت.
التييي7 : تم تعيين الييد الحيين 
غي7  ملدة  للشركة  كديي7  بوأنوي 

محدجمة.
إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف القانوني بدكتب الضبط لدى 
  (2( املحكدة اإلبتدائية بتزنيت رقم 

بتاريخ 04/12/2019.
23 P

MOROCCO MASTER GYM
SARL AU

 15 بدقت�سى عقد عرفي حرر في 
شركة  تأسيس  تم   ،2022 نوفد 7 
ش.م.م  محدجمة  امليؤجلية  ذات 

بالخصائص التالية :

 MOROCCO  : التجاري  االسم 

MASTER GYM SARL AU

الهدف اإلأتداعي : أخذ مرجس في 

الت7بية البدنية أج الرقص.
مرهم   100.000   : املال  رأس 

مرهم   100 حصة،   1000 مقيم ا 2 

للحصة الواحدة مقيدة كاآلتي :

 1000 فاضل،  فارجق  الييد 

حصة.
زنقة   32  : اإلأتداعي  املقر 

مصطفى الرافعي إقامة صابر محل 

1 القنيطرة.

التييي7 : الييد فارجق فاضل.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالقنيطرة   اإلبتدائية 

15 نوفد 7 2022 تحت رقم 67289.
بدثابة مقتطف جبيان

24 P

مكتب امستاذ أكناج

موثق بالدار البيضاء

IFSSATE ET CONSORTS
ش.ذ.م.م

املقر اإلأتداعي : الدار البيضاء

طداريس طريق ازمور كم 5.)

السجل التجاري رقم 113615

التعريف الجبائي رقم 2223022

التعريف املشت7ك للشركة 

001540517000029
رفع رأسدال الشركة من 5.000.000 

مرهم إ 2 500.000.) مرهم
تبني قانون أسا�سي أديد معدل

امستاذ  تلقاه  عقد  بدقت�سى 

البيضاء  بالدار  موثق  حنفي،  أكناج 

املتضدن   ،2022 سبتد 7   30 بتاريخ 

للشركة  للشركاء  الجداعي  للقرار 

 IFSSATE ET CONSORTS امليداة 

الدار  في  الرئي�سي  مقرها  يقع  التي 
ازمور  طريق  طداريس  البيضاء، 
التجاري  بالسجل  مسجلة   ،(.5 كم 

 113615 رقم  تحت  البيضاء  للدار 

223022، تم  التعريف الضريبي رقم 

ما يلي :
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قد  للشركاء  العام  الجدع  إن 
الشركة  رأسدال  زيامة  جنفذ  قرر 
مرهم ليصبح من   2.500.000 بدبلغ 
 (.500.000 إ 2  مرهم   5.000.000
 25.000 بإنشاء  جذلك  مرهم 
جمدفوعة  مرهم   100 بقيدة  حصة 
خلقها عن طريق ممج  بالكامل أثناء 
الحيابات  الجارية جامليتحقة الدفع 

عل2 الشركة املذكورة.
جافق  للشركاء  العام  الجدع  أن 
الحديثة،  حصة   25.000 بتقييم 
املكتتبة جاملدفوعة بالكامل عن طريق 
جامليتحقة  الجارية  الحيابات  ممج 
الدفع للشركاء جفق الطريقة التالية :

بنيبة  هللا  عبد  افيت  الييد 
105.)1 حصة.

الييد افيت خالد بنيبة 7.895 
حصة.

رأس  في  املذكورة  الزيامة  بعد 
هذا  عل2  تنفيذها  تم  التي  املال 
النحو، تم تحديد رأس املال املذكور 
إ 2  مقيدة  مرهم،   (.500.000 في 
5.000) سهم بقيدة 100 مرهم لكل 
بالكامل،  جمدفوعة  مكتتبة  منها، 

جموزعة عل2 النحو التا ي :
بنيبة  هللا  عبد  افيت  الييد 

49.605 حصة.
بنيبة  خالد  افيت  الييد 

22.895 حصة.
بنيبة   GROUPE F7 شركة 

2.500 حصة.
املجدوع : 5.000) حصة.

6 ج)  جبالتا ي تم تعديل الفصلين 
من القانون امسا�سي.

تعديل  قرر  العام  الجدع  أن 
من   1-12 املامة  من  الثانية  الفقرة 
بتفويت  املتعلقة  امسا�سي  النظام 

جنقل الحصص، من خالل ما يلي :
بال  بحرية،  الحصص  تنتقل  أن 
بين الشركاء،  مقابل أج مقابل أأر، 
جبين  جالفرجع،  امصول  جبين 
بأي صفة  ال يجوز نقلها،  الزجأين، 
كانت، إ 2 أطراف ثالثة خارج الشركة 
فقط عندما يكون لدى الشركة أكث7 
من شريك جاحد، بدوافقة إأداعية 

من الشركاء.

تم تعديل املامة 12-1 من النظام 

امسا�سي جفقا لذلك.

الجديد  امسا�سي  النظام  سعتدد 

إنشاؤه  تم  حيث  املذكورة  للشركة 

طرف  من  موثق  بعقد  جصياغته 

بالدار  موثق  حنفي،  أكناج  امستاذ 

البيضاء، في 30 سبتد 7 2022.

لجديع  القانوني  اإليداع  تم 

الوثائق املذكورة أعاله )الجدع العام 

جالنظام امسا�سي املعدل) لدى كتابة 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

 2022 أكتوبر   28 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 843945.

للسجل  التعديلي  التصريح 

تعديله  تم   113615 رقم  التجاري 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكدة 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   28 بتاريخ 

35986 من السجل الكرجنولوجي.
مقتطف من أأل اإلشهار

مكتب امستاذ أكناج حنفي

موثق بالدار البيضاء

25 P

JAD ELEVAGE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

لشريك جحيد

رأسدالها التجاري : 100.000 مرهم

العنوان : شارع الحين الثاني إقامة 

ياسدينة عدارة ب رقم 25 تدارة

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

نظام  جضع  تم   2022 نوفد 7  فاتح 

امليؤجلية  ذات  لشركة  أسا�سي 

املحدجمة لشريك جحيد كالتا ي :

.JAD ELEVAGE : االسم

الهدف : الشركة من أهدافها :

علف املاشية جامغنام.

ذبح امبقار جامغنام في امليالخ.

استي7ام املوا�سي جاليلع الزراعية.

املقر : شارع الحين الثاني إقامة 

ياسدينة عدارة ب رقم 25 تدارة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

 100.000  : التجاري  املال  رأس 

مرهم مقيدة إ 2 1000 حصة بقيدة 

100 مرهم للحصة.

اإلمارة : يتو 2 إمارة الشركة الييد 

يونس طلحة ملدة غي7 محدجمة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 

نوفد 7   1( بتاريخ  بتدارة  اإلبتدائية 

2022 تحت رقم 137749.

26 P

SONADOTRADE شركة
SARL

بدوأب   2022 أكتوبر   2 بتاريخ 

قرر  االستثنائي  العام  الجدع  عقد 

الشركاء ما يلي :

تغيي7 اسم الشركة ليصبح حيب 

.N.O.C.N.E : اآلتي

للشركة  التجاري  النشاط  تغيي7 

»بيع موام  ليصبح  »مكتب الصرف» 

التجديل».

استقالة الييدة جفاء بلحاجي من 

تييي7 الشركة جتعيين الييد محدد 

بلحاجي كديي7 أديد للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

 2022 نوفد 7   16 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 130322.

27 P

DAYMO RECYCLAGE 
SARL AU

إقفال التصفية لشركة
 2022 سبتد 7  فاتح  بتاريخ 

العام  الجدع  عقد  جبدوأب 

بتاريخ   بالرباط  املسجل  االستثنائي 

الشريك  قرر   2022 سبتد 7   19

الوحيد ما يلي : 

الييد:  للدصفي  اإلبراء  منح 

محدد ميفي جإقفال التصفية 

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

لدى املحكدة التجارية بالرباط بتاريخ 

10 نوفد 7 2022 تحت رقم 130153.

28 P

TIZINHUIL SERVICE
SARL AU

بدقت�سى العقد العرفي املؤرخ ب 
تم تأسيس شركة   2022 أكتوبر   20
 TIZINHUIL SERVICE SARL AU
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 
الخصائص  تحدل  الوحيد  الشريك 

التالية :
 TIZINHUIL SERVICE  : االسم 

.SARL AU
شارع اممي7   22  : املقر اإلأتداعي 
قرية،  الرشام،  حي  محدد،  سيدي 

سال.
الهدف اإلأتداعي :

املحركات  زيوت  جشراء  بيع 
امليتعدلة ؛

نقل البضائع لنفيه.
ب  يقدر   : اإلأتداعي  الرأسدال 
 1000 إ 2  مقيدة  مرهم   100.000
موزعة  مرهم   100 فئة  من  حصة 

كالتا ي :
الدعكاري  الغني  عبد  الييد 

1000 حصة.
الغني  عبد  الييد  عين   : اإلمارة 
غي7  ملدة  للشركة  كديي7  الدعكاري 

محدجمة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية سال تحت رقم 5)) بتاريخ 

9 نوفد 7 2022.
29 P

DRINK AND MEET
SARL AU

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ في تدارة 
بتاريخ 2 نوفد 7 2022 قد تم تأسيس 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جاحد.
 DRINK AND MEET  : التيدية 

.SARL AU
الهدف اإلأتداعي : مقهى.

رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 
فئة  من  حصة   1000 إ 2  مقيدة 
مرهم للحصة الواحدة موزعة   100

عل2 الشكل التا ي :
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علي كويعدات 1000 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تاريخ  من  أي  النهائي  التأسيس 

التسجيل في السجل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  الينة 
مسيد 7 من كل سنة ما عدا   31  إ 2 
تاريخ  من  تبتدئ  امج 2  الينة 

التسجيل في السجل التجاري.
 B املقر اإلأتداعي : برنية 5 العدارة 

املحل التجاري B1، تدارة.
تم تعيين الييد   : ميي7 الشركة 
علي كويعدات ميي7 للشركة ملدة غي7 

محدجمة.
 رقم التقييد بالسجل التجاري هو : 

11))13 تدارة.
التجاري  بالسجل  اإليداع  رقم 
 9318 تدارة  اإلبتدائية  باملحكدة 

بتاريخ 15 نوفد 7 2022.
30 P

BARRE DOSE GYM
لشركة  عرفي  عقد  بدقت�سى 
بتاريخ  املوقع   BARRE DOSE GYM 
2 نوفد 7 2022 جاملسجل بيال بتاريخ 
2 نوفد 7 2022 تم االتفاق عل2 ما يلي :

 BARRE DOSE شركة   : التيدية 
.GYM SARL AU

عدارة  مورفان،  تجزئة   : املقر 
17/20، رقم 1، تابريكت، سال.

املهنة : قاعة للرياضة.
املدة : 99 سنة.

التييي7 : الييد إخانتي مصطفى.
مرهم   100.000  : املال  رأس 
حصة كل جاحدة   1000 مقيدة إ 2 

100 مرهم مقيدة كدا يلي :
 1000 مصطفى  إخانتي  الييد 

حصة.
الينة اإلأتداعية : من فاتح يناير 

إ 2 31 مسيد 7.
 28 : مقيدة حيب البند  امرباح 

من قانون الشركة.
مسجل باملحكدة اإلبتدائية بيال 
نوفد 7   1( بتاريخ   3(025 تحت رقم 

.2022
بدثابة مقتطف جبيان

31 P

FISCOGEF
TEL : 0522 27 49 96

RADINBAT
إعالن بخصوص تأسيس شركة

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
البيضاء بتاريخ 28 أكتوبر 2022، تم 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :
.RADINBAT : التيدية

املقر اإلأتداعي : 81، زنقة الهدهد، 
الدار البيضاء.

الهدف اإلأتداعي : اإلنعاش العقاري.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امليؤجلية املحدجمة.
مرهم   100.000  : الرأسدال 

مقيدة إ 2 :
مرهم   100 فئة  من  حصة   500

لفائدة عدر را�سي ؛
مرهم   100 فئة  من  حصة   500

لقائدة محدد را�سي.
الييد  من  كل  تعيين   : التييي7 
ميي7ين  را�سي،  جمحدد  را�سي  عدر 

اثنين للشركة مع إمضاء مشت7ك.
باملحكدة  القانوني  اإليداع 
التجارية بالدار البيضاء يوم 16 نوفد 7 

2022 تحت رقم 826551.
الينة اإلأتداعية : من فاتح يناير 

إ 2 31 مسيد 7.
املدة : 99 سنة.

السجل التجاري : 562611.
من أأل النشر

32 P

FISCOGEF

TEL : 0522 27 49 96

FAYOULA
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
28 أكتوبر  االستثنائي املنعقد بتاريخ 
 FAYOULA 2022، قرر شركاء شركة

ما يلي :
توسيع الغرض اإلأتداعي للشركة 
القوانين  من   2 الفصل  تعديل  مع 

امساسية للشركة.
تحيين القوانين امساسية للشركة 

جفق التعديالت املنصوص عليها.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 
16 نوفد 7 2022 تحت رقم 826311.

من أأل النشر

33 P

STE SANO PARA
 شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

ذات الشريك الواحد
رأسدالها : 100.000 مرهم

 املقر اإلأتداعي : حي اليالم، 

بلوك 11 إضافي، رقم 6، سال

حل ميبق للشركة
بقرار من الشريك الوحيد بتاريخ 

8 نوفد 7 2022، قرر ما يلي :

الحل امليبق للشركة.

البصر  أديلة   : الييدة  تعيين 

كدصفي للشركة.

كدقر  اإلأتداعي  املقر  تعيين 

لتصفية الشركة.

تم اإليداع القانوني بدكتب الضبط 

بتاريخ  بيال  اإلبتدائية   باملحكدة 

15 نوفد 7 2022 تحت رقم 39967.

34 P

FOREST GREEN
SARL AU

االتفاق  تم  عرفي  عقد  بدقت�سى 

عل2 ما يلي :

الفسخ امليبق للشركة.

فيصل  محدد  الييد  تعيين 

كرش كدصفي للشركة جتحديد املقر 

اإلأتداعي كدقر للتصفية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد 7   12 اإلبتدائية بالرباط بتاريخ 

2022 تحت رقم 130259.

35 P

FUTURE AXIS
االتفاق  تم  عرفي  عقد  بدقت�سى 

عل2 ما يلي :

الفسخ امليبق للشركة.

سليدة  املختاري  الييدة  تعيين 

املقر  جتحديد  للشركة  كدصفية 

اإلأتداعي كدقر للتصفية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   11 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 129486.

36 P

HM DIAG
SARL AU

 شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

ذات الشريك الواحد

تم تأسيس الشركة ذات امليؤجلية 

ذات الخصائص التالية :

.HM DIAG : التيدية

شارع مرس   26  : املقر اإلأتداعي 

سلطان، شقة 3 طابق 1، الدار البيضاء.

الشريك الوحيد : الييد حدريش 

عبد الخالق.

الهدف اإلأتداعي : استي7ام جتصدير 

اإللكت7جنية  املعدات  جتيويق 

جالكهربائية جامليكانيكية.

في  حدم   : الشركة  رأسدال 

 1000 إ 2  مقيم  مرهم   100.000

حصة من فئة 100 مرهم كلها في ملك 

الشريك الوحيد حدريش عبد الخالق.

الييد  طرف  من   : التييي7 

حدريش عبد الخالق.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

بالدار البيضاء تحت رقم 26)825.

37 P

 STE FINANCE CONCEPT ET

CONSEIL FICOC
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

الشركاء  قررجا   ،2022 نوفد 7   ( 

ما يلي : 

حل الشركة.

الجبار  عبد  الييدالوالد  تعيين 

كدصفي للشركة.

1 زنقة   : مقر تصفية الشركة هو 

فارصوفيا، رقم 6، الرباط، املحيط. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكدة 

21 نوفد 7 2022 تحت رقم )13021.
مقتطف جبيان

38 P
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SIMOVAIO
SARL AU

 شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

ذات الشريك الواحد

ذات  الشركة  تأسيس  تم 

امليؤجلية املحدجمة ذات الخصائص 

التالية :

.SIMOVAIO : التيدية

شارع مرس   26  : املقر اإلأتداعي 

الدار   ،1 طابق   3 شقة  سلطان، 

البيضاء.

الشريك الوحيد : الييد صبوري 

محدد.

الهدف اإلأتداعي : استي7ام جتصدير 

اإللكت7جنية  املعدات  جتيويق 

جالكهربائية جامليكانيكية.
في  حدم   : الشركة  رأسدال 

 1000 إ 2  مقيم  مرهم   100.000

حصة من فئة 100 مرهم كلها في ملك 

الشريك الوحيد صبوري محدد.

الييد  طرف  من   : التييي7 

صبوري محدد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

بالدار البيضاء تحت رقم )2)825.

39 P

WEBHELP AFRIQUE
 شركة أسهم مبيطة 

ذات شريك جاحد
رأسدالها : 15.662.800 مرهم

املقر اإلأتداعي : سفس بريدج، 

تجزئة 58، اليفلي )كور 1) حي كازا 

انفا، الحي الحيني، الدار البيضاء، 

املغرب
رقم السجل التجاري : 557459

الوحيد  الشريك  قرار  بعد   -  I

في   WEBHELP AFRIQUE  لشركة 

2 نوفد 7 2022 قرر ما يلي :

شركة  أسهم  عل2  املصامقة 

التابعة   WEBHELP MAROC

لشركة   WEBHELP S.A.S لشركة 

.WEBHELP AFRIQUE

الشركات  أسهم  عل2  املصامقة 

التابعة  امخرى  التابعة  امفريقية 

في شركة   WEBHELP S.A.S لشركة 

 .WEBHELP AFRICA

بدقدار  املال  رأس  رفع 

إ 2  ليصل  مرهم   15.362.800

15.662.800 مرهم.

التعديل الالحق للنظام امسا�سي.

مفوض  تعيين  عل2  املصامقة 

االشت7اكات.

تنفيذ  أأل  من  صالحيات 

اإلأراءات القانونية.

بدكتب  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بالدار  التجارية  باملحكدة  التسجيل 

 2022 نوفد 7   1( بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 845894.
من أأل امليتخرج جاإلشارة

الشريك الوحيد

40 P

شركة ب & ب مطور غنطال
STE B&P MOTOR RENTAL SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

عدارة رقم 1110 شقة رقم 5، شارع 

امليي7ة املنزه، حي سعقوب املنصور، 

الرباط

بتاريخ 21 أكتوبر 2022 قرر الييد 

الينجي  بدر  جالييد  الزعيت7ة  سعد 

تأسيس شركة ذات املواصفات التالية :

ب مطور   & شركة ب   : التيدية 

امليؤجلية  ذات  شركة  غنطال» 

املحدجمة بشريكين.

املقر اإلأتداعي : عدارة رقم 1110 

املنزه  امليي7ة،  شارع   5 رقم   شقة 

حي سعقوب املنصور، الرباط.

مبلغ  في  الشركة  رأسدال  حدم 

 1000 إ 2  موزعة  مرهم   100.000

100 مرهم  حصة اأتداعية من فئة 

موزعة كدا يلي :

الييد بدر الينجي 900 حصة ؛

الييد سعد زعيت7ة 100 حصة.

بيع  الييارات،  كراء   : الهدف 

جشراء الييارات.

املدة : حدم في 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسيس.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الينة 

يناير إ 2 غاية 31 مسيد 7.

سعد  الييد  إ 2  عهد   : التييي7 

الزعيت7ة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكدة 

)1 نوفد 7 2022 تحت رقم 130397.

41 P

SOFIGAS SARL ائتدانية سوفيكاس ش.م.م

رقم 38 إقامة أنان عالل، شارع طارق بن 

زيام، تدارة

مكتب املحاسبة

PDTS MGHALI
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ش.م.م ش.ج
بتاريخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

تم  حيث  بتدارة،   2022 أكتوبر   2(

لشركة  التأسي�سي  القانون  جضع 

الشريك  ذات  امليؤجلية  محدجمة 

الوحيد ش.م.م ش.ج مديزاتها كالتا ي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

الشريك  ذات  امليؤجلية  محدجمة 

الوحيد ش.م.م ش.ج.

.PDTS MGHALI : التيدية

الهدف اإلأتداعي : 

توزيع جتيويق املوام الغذائية ؛

التجارة باالستي7ام ؛

بصفة عامة كل العدليات املالية، 

مباشر  بشكل  املرتبطة  التجارية 

الشركة  بدوضوع  مباشر  غي7  أج 

جكذا العدليات التي من شأنها تندية 

الشركة.

 ،2 رقم  شقة   : اإلأتداعي  املقر 

مرس  قامر،  إقامة  امجل،  الطابق 

الخي7، تدارة.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدم   : اإلأتداعي  الرأسدال 

إ 2  مقيدة  مرهم   100.000 مبلغ 

مرهم   100 فئة  من  حصة   1000

جحررت  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف :

الييد احدد ببي 1000 حصة.

التييي7 : احدد ببي ميي7 الشركة 

ملدة غي7 محدجمة.

الينة اإلأتداعية : تبتدئ من فاتح 

يناير إ 2 31 مسيد 7 من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكدة  الضبط  بكتابة  القانوني 

 9333 رقم  تحت  تدارة  اإلبتدائية 

بتاريخ 15 نوفد 7 2022.
عن النسخة جالنص

ائتدانية الكوامي أيوب جسلمى )سوفيكاس)

42 P

LE JARDIN DE L’ALCAZAR
شركة محدجمة امليؤجلية
رأس املال : 10.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : ملتقى طريق 

القاهرة جزنقة غاندي، إقامة املنزه، 

شقة رقم 20، الرباط

بدقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

عل2  االتفاق  تم   ،2022 نوفد 7   2

لشركة  امسا�سي  القانون  جضع 

املديزات  ذات  امليؤجلية  محدجمة 

التالية :

 LE  : اإلأتداعية  التيدية 

شركة   JARDIN DE L’ALCAZAR

ذات ميؤجلية محدجمة.

الشركة لها   : املوضوع اإلأتداعي 

موضوع :

قابضة مالية.

طريق  ملقتى   : اإلأتداعي  املقر 

إقامة املنزه،  القاهرة جزنقة غاندي، 

شقة رقم 20، الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسييها النهائي.
رأس املال : 10.000 مرهم مقيدة 

مرهم   100 حصة من فئة   100 إ 2 

للواحدة محررة كليا جموزعة كاآلتي :

 FRAYSSINET ROMAN الييد 

MARC من أأل 50 حصة ؛

 MACHKOUR MEHDI الييد 

من أأل 50 حصة.

كديي7ين  تعيين  تم   : التييي7 

للشركة ملدة غي7 محدجمة :
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 FRAYSSINET ROMAN الييد 

MARC، من أنيية فرنيية، مزمام 

لجواز  حامل   ،1994 ماي   6 بتاريخ 

قاطن   ،14DH89589 رقم  اليفر 

 1L7 H2H ب )230 طي7اس كويدجن

مونت7يال QC كندا ؛

 ،MACHKOUR MEHDI الييد 

بتاريخ  مزمام  فرنيية،  أنيية  من 

حامل لجواز اليفر   ،1991 يونيو   (
 19 ب  قاطن   ،22CH75444 رقم 
شيل،   ((500 زنقة اجكييت مونيي 

فرنيا.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكدة 

11 نوفد 7 2022 تحت رقم 130202.
للخالصة جالبيان

43 P

LAMABAG
SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
رأسدالها : 100.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : بوركون، زنقة 
أعفر ابن حبيب، إقامة املشارق 

2، الطابق امجل، الرقم 3، الدار 

البيضاء

فسخ ميبق
بتاريخ  أداعي  قرار   بدوأب 

30 يونيو 2022، جضعت نسخة منه 

التجارية  باملحكدة  الضبط  بكتابة 

بالدار البيضاء يوم )1 نوفد 7 2022 

شركاء  فإن   ،826(16 رقم  تحت 

ش.ذ.م.م   LAMABAG SARL شركة 
مقرها  مرهم،   100.000 رأسدالها 
زنقة أعفر ابن  اإلأتداعي بوركون، 

الطابق   ،2 املشارق  إقامة  حبيب، 

امجل، الرقم 3، الدار البيضاء.

املذكورة  الشركة  فسخ  قرر  قد 

من  ابتداء  جذلك  ميبقا،   أعاله 

30 يونيو 2022.

أ - الييد سعد املعزجزي، الياكن 
تجزئة  كرفط،  بني  زنقة   268 ب 

اليفراء، اليوي�سي، الرباط جالحامل 

.A638382 للبطاقة الوطنية رقم

كدصفي للشركة.

مكان تصفية الشركة باملقر   - ب 

أعفر  زنقة  بوركون،   :  اإلأتداعي 

ابن حبيب، إقامة املشارق 2، الطابق 

امجل، الرقم 3، الدار البيضاء.
بدثابة مقتطف جبيان

44 P

BGP SERVICES

SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

بالرباط تم إنشاء   2022 أكتوبر   20

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

الشريك الوحيد خصائصها كالتا ي :

 BGP SERVICES SARL : التيدية

.AU

رأس املال : 100.000 مرهم.

املوضوع :

مطعم ؛

تاأر ؛

استي7ام جتصدير.

املدة : 99 سنة.

املقر اإلأتداعي : 28 شارع فال جلد 

عدي7، شقة 1، أكدال، الرباط.

 GNIMPIEBA الييد   : الشركاء 

.KODJO PATRICK JUNIOR

الييد  تعيين  تم   : التييي7 

 GNIMPIEBA KODJO PATRICK

JUNIOR كديي7 للشركة.

 GNIMPIEBA الييد   : الحصص 

 1000 KODJO PATRICK JUNIOR

حصة قيدة كل حصة 100 مرهم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

رقم  بالرباط  التجارية  املحكدة 

بتاريخ   162025 التجاري   السجل 

12 نوفد 7 2022.

45 P

COMEX EXPRESS

SARL

كوميكس اكي 7سس ش.م.م

الرأسدال اإلأتداعي : 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : 9 زنقة برلين، 

املحيط، الرباط

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بدقت�سى 

 2022 نوفد 7  فاتح  بتاريخ  الرباط 

قد تم تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

النحو  عل2  جخصائصها  املحدجمة 

التا ي :

كوميكس   : اإلأتداعية  التيدية 

اكي 7سس ش.م.م.

التجارة   : اإلأتداعي  الهدف 

اإللكت7جنية.

رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 

فئة  من  حصة   1000 إ 2  مقيدة 

100 مرهم للحصة الواحدة.

 500 اليعداجي  جليد  محدد 

حصة ؛

أيوب الجريني 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7 من كل سنة ما عدا الينة 

امج 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املحيط،  برلين،  زنقة   9  : املقر 

الرباط.

امليي7جن املشاركون :

حامل  اليعداجي،  جليد  محدد 

البطاقة الوطنية رقم )AA6163 ؛

البطاقة  حامل  الجريني،  أيوب 

.AA622(1 الوطنية رقم

رقم التقييد بالسجل التجاري : تم 

اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط 

باملحكدة التجارية بالرباط تحت رقم 

RC 164069 الرباط.

46 P

LEGARANT DE LINDUSTRIE
SARL

شركة محدجمة امليؤجلية
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى   -  I
تدت   ،2022 أكتوبر   18 بالرباط يوم 
لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 
الخصائص  لها  امليؤجلية،  محدجمة 

التالية :
 LEGARANT DE  : التيدية 

.LINDUSTRIE
الكهربائية  الت7كيبات   : الهدف 
جاإلنشاءات جاالستشارات في الشبكات 

الكهربائية، البناء جامشغال العامة.
 ،8 شقة   30  : اإلأتداعي  املقر 
حيان،  شارع موالي أحدد لوكيلي، 

الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأسدال : حدم رأسدال الشركة 

في مبلغ 100.000 مرهم.
الشركة  تييي7  عهد   : اإلمارة 

الييد عبد اإلله حيني.
من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 

غاية 31 مسيد 7.
تم اإليداع القانوني جتسجيل   -  II
الشركة بالسجل التجاري للدحكدة 
نوفد 7   10 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130186.
47 P

LOGIC ACCOUNTING
SARL

تأسيس شركة محدجمة امليؤجلية
إنشاء  تم  عرفي  عقد  بدقت�سى 
 LOGIC لشركة  امسا�سي  القانون 
ACCOUNTING شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة جالتي تتصف كدا يلي : 
.LOGIC ACCOUNTING : اسدها
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

ميؤجلية محدجمة.
زنقة مرعة،   5  : مقرها اإلأتداعي 
 ،5 شقة رقم  إقامة فاطدة الزهراء، 

أكدال، الرباط.
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هدفها : مكتب التوطين.

سنة تبتدئ من يوم   99  : أمدها 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

من  كل  الشركة  سيي7   : التييي7 

املزمام بتاريخ  الييد محدد يوسفي، 

لبطاقة  الحامل   ،1991 ف 7اير   22

 A395289 رقم  الوطنية  التعريف 

حي   ،886 رقم   ،13 بلوك  القاطن 

االنبعاث، الرباط ؛

املزمامة  حنين،  سدي7ة  جالييدة 

الحاملة   ،1985 نوفد 7   23 بتاريخ 

 ،A798899 لبطاقة التعريف الوطنية رقم

القاطنة ج 5 أمل 1 رقم 615 ح.ي.م 

الرباط ؛

املزمام  املوس،  الحبيب  جالييد 

بتاريخ 8 أبريل 1991، الحامل لبطاقة 

 ،JC479607 الوطنية رقم  التعريف 

القاطن حي الرحدة، قطاع مال، رقم 

491، سال.

 اإلمضاء : تلتزم الشركة في ما يخص 

امليي7ين  من  كل  بإمضاء  معامالتها 

الييد محدد يوسفي جالييدة حنين 

سدي7ة جالييد الحبيب املوس.

رأسدالها : 100.000 مرهم موزعة 

بقيدة  اأتداعية  حصة   1000 إ 2 

100 مرهم للواحدة، كدا يلي :

333 حصة للييد محدد يوسفي ؛

333 حصة للييدة سدي7ة حنين ؛

332 حصة للييد الحبيب املوس.

من  تبتدئ   : اإلأتداعية  الينة 

فاتح يناير جتنتهي في متم شهر مسيد 7 

من كل سنة استثنائيا الينة امج 2 

الشركة  تأسيس  تاريخ  ستبتدئ من 

الينة  من  مسيد 7   31 في  جتنتهي 

الجارية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكدة  لدى  القانوني 

 2022 نوفد 7   15 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 162065.
للتلخيص جالنشر

امليي7

48 P

MISS AJ BOUTIQUE

  SARL AU

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

بشريك جاحد

بدقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 

تم جضع القانون   2022 سبتد 7   16

امليؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

ذات  جاحد  بشريك  املحدجمة 

الخصائص التالية : 

                          Miss AJ Boutique  : التيدية 

.SARL  AU

الهدف :

استي7ام ج تصدير ؛

تأأي7 جبيع فياتين الزفاف ؛

العدليات  أديع  العدوم  جعل2 

من أية طبيعة كانت يدكن أن ترتبط 

مباشرة  غي7  أج  مباشرة  بكيفية 

بغرض الشركة .

املقر اإلأتداعي : 83 تجزئة النصر 

3 متجر1 مكناس.

في  الشركة  مدة  حدمت    : املــدة 

التأسيس  يوم  من  ابتداء  سنة   99

حالة الحل امليبق  النهائي باستثناء 

التدديد املنصوص عليه في هذه  أج 

القوانين.

حدم   : اإلأتداعي  الرأسدال 

 100.000 في  اإلأتداعي  الرأسدال 

حصة من   1000 إ 2  مرهم مقيدة 

فئة 100 مرهم للحصة الواحدة.

الييدة  الشركة  يدير   : اإلمارة 

ميي7ة  باعتبارها  ميعومي  جفاء 

جحيدة للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   3 بتاريخ  بدكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 3565.

 السجل التجاري رقم 305)5.

49 P

BK PACKAGING
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 
بالرباط تم   2022 أكتوبر   19 بتاريخ 
جضع القانون امسا�سي لشركة تحدل 

الخصائص التالية :
 BK PACKAGING  : التيدية 

.SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

امليؤجلية املحدجمة.
جتوزيع  بيع   : اإلأتداعي  الهدف 

ميتلزمات التغليف.
 رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 

مقيدة إ 2 1000 حصة من فئة 100 
الشركاء  بين  موزعة  للحصة  مرهم 

عل2 الشكل التا ي :
الييد بدر خالمي 500 حصة ؛

الييدة كوثر اينصاف 500 حصة.
سوييرا،  زنقة   : اإلأتداعي  املقر 

رقم 2، املحيط، الرباط.
عهد تييي7 الشركة إ 2   : التييي7 
الييد حيام سري ملدة غي7 محدجمة.
من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 

31 من فاتح يناير من كل سنة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.163835
50 P

 STE DAMNATI LUBRIFIANT
DISTRIBUTION

SARL
 2EME ETAGE APPARTEMENT

N°6 LOT EL MENZEH A4
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 2022 سبتد 7   28 بتاريخ  الغي7 

لشركة ممنتي ل 7فيون مسن7بييون :
لشركة  النهائية  التصفية  تم 
»ممنتي ل 7فيون مسن7بييون» شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 
نوفد 7   1( اإلبتدائية بتيفلت بتاريخ 

2022 تحت رقم 530.
51 P

AXIOM CAPITAL
SARL

شركة ذات ميؤجلية محدجمة

املوافقة عل2 تفويت الحصص 
اإلأتداعية

التغيي7ات القانونية التابعة لذلك
املصامقة عل2 القانون امسا�سي

تفويت حصص اأتداعية
بتاريخ  املشاركين  هيئة  قررت 

امليداة  للشركة   ،2022 أكتوبر   3

ذات  شركة   AXIOM CAPITAL
رأسدالها  محدجمة،  ميؤجلية 

اإلأتداعي  مقرها  مرهم،   500.000

مرس  شارع   ،26 البيضاء  بالدار 
اليلطان، الطابق 1 رقم 3، مسجلة 

البيضاء  بالدار  التجاري  السجل  في 

تحت رقم 538459 :

املوافقة عل2 تفويت 1150 حصة 

للواحدة  مرهم   100 ب  اأتداعية 

 AMANE من طرف الشركة امليداة 

ميؤجلية  ذات  شركة   CAPITAL

مدثلة  جحيد،  بدشارك  محدجمة 

إ 2  التازي  التهامي  الييد  طرف  من 

 LMA CAPITAL امليداة  الشركة 

محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 

طرف  من  مدثلة  جحيد،  بدشارك 

جتفويت  لحلو  أمين  محدد  الييد 

1650 حصة اأتداعية ب 100 مرهم 

للواحدة من طرف الشركة امليداة 

ذات  شركة   AMANE CAPITAL

جحيد،  بدشارك  محدجمة  ميؤجلية 

التهامي  الييد  طرف  من  مدثلة 

 BLUE امليداة  الشركة  إ 2  التازي 

شركة   HORIZON ADVISORY

بدشارك  محدجمة  ميؤجلية  ذات 

جحيد، مدثلة من طرف الييد هاني 

بنيحيى ؛

امليداة  الشركة  عل2  املوافقة 

 BLUE HORIZON ADVISORY

محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 

طرف  من  مدثلة  جحيد،  بدشارك 

الييد هاني بنيحيى كدشاركة أديدة 

في الشركة ؛
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تغيي7، تبعا لذلك، الفصول 6 ج) 

شرط  تحت  امسا�سي،  القانون  من 

تحقيق التفويت املذكور أعاله ؛

امسا�سي  القانون  عل2  املصامقة 

تحت شرط تحقيق التفويت املذكور 

أعاله.

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 2022 أكتوبر   3 في  البيضاء  بالدار 

 AXIOM CAPITAL للشركة امليداة 

محدجمة،  ميؤجلية  ذات  شركة 

 AMANE امليداة  الشركة  قامت 

ميؤجلية  ذات  شركة   CAPITAL

مدثلة  جحيد،  بدشارك  محدجمة 
التازي  التهامي  الييد  طرف  من 

اأتداعية  حصة   1150 بتفويت 

الشركة  إ 2  للواحدة  مرهم   100 ب 

امليداة LMA CAPITAL شركة ذات 

جحيد،  بدشارك  محدجمة  ميؤجلية 

محدد  الييد  طرف  من  مدثلة 

حصة   1650 جتفويت  لحلو  أمين 

اأتداعية ب 100 مرهم للواحدة إ 2 

 BLUE HORIZON الشركة امليداة 

ميؤجلية  ذات  شركة   ADVISORY

مدثلة  جحيد،  بدشارك  محدجمة 

من طرف الييد هاني بنيحيى جالتي 

تدتلكها في الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

 2022 نوفد 7   15 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 826223.

52 P

MERALSTORE.COM
شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بشريك جاحد

قرر الجدع العام االستثنائي املسجل 

في 20 سبتد 7 2022 ما يلي :

تصفية الشركة.

تعيين الييد إيكبي حدزة كدصفي 

للشركة.

للشركة  التصفية  عنوان  تعيين 

شقة  عقبة،  شارع   26  : ب   الكائن 
رقم 2، أكدال، الرباط.

التجارية  املحكدة  عن  الصامر 

بالرباط تحت رقم التقييد بالسجل 

امللف  جضع  رقم   12280( التجاري 

.130080

53 P

 STE RABAT SQUARE RENT

CAR

SARL

تكوين شركة محدجمة امليؤجلية 
بالرباط  مؤرخ  محضر  بدقت�سى 

تم جضع القوانين   2022 نوفد 7   16

امسا�سي لشركة محدجمة امليؤجلية 

ذات املديزات التالية :

بدجن  الييارات  كراء   : الهدف 

سائق.

املركز التجاري أرينيون   : املقر 

املقاجمة،  شارع   ،92 رقم  املحل 

املحيط، الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.

بدا  املال  رأس  حدم   : املال  رأس 

عل2  مقيم  مرهم   100.000 قدره 

مرهم   100 بنيبة  حصة   1000

الصندجق  في  جمفعت  للواحدة، 

اإلأتداعي للشركة.

امرباح  من   %5 تؤخذ   : امرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.

الحصص :

الييد العداري نجيب 500 حصة ؛

الييد العداري مرجي 500 حصة ؛

املجدوع 1000 حصة.

تدار الشركة من طرف   : التييي7 

غي7  ملدة  نجيب  العداري  الييد 

محدجمة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكدة  الضبط 

تحت رقم السجل التجاري 163999.

54 P

KDW DISTRIBUTION
SARL AU

إعالن تأسيس شركة 
 KDW  : الشركة  اسم 

.DISTRIBUTION SARL AU

جبيع  شراء   : اإلأتداعي  الهدف 

املنزلية  جاممجات  املطبخ  أمجات 

بالتفصيل.

 التييي7: أحدد كضاجي.

 1 رقم  الشقة   : اإلأتداعي  املقر 

النهضة  حي   223 رقم  امجل  الطابق 

الرباط  
رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 

مقيدة كالتا ي : 

مرهم    100 حصة من فئة   1000

عزيز سغواني.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بالرباط : 163855.

55 P

 STE DE BATIMENT IMRANE

ET ISMAIL
»SB2I«

SARL

1 زنقة حيين امجل الطابق الثاني 

حيان الرباط

تعديالت قانونية

العامي  غي7  العام  للجدع  تبعا 
2022 قرر  22 أكتوبر  املنعقد بتاريخ 

 STE DE BATIMENT« شركاء شركة

 »IMRANE ET ISMAIL »SB2I

مرهم   500.000 رأسدالها  ش.م.م 
حيين  زنقة   1 اإلأتداعي  جمقرها 

امجل الطابق الثاني حيان الرباط، 

ما يلي :

تغيي7 التيدية اإلأتداعية لتصبح : 

.FKIRI BUILDING

املوافقة عل2 تفويت 1000 حصة 

اأتداعية التي كانت في ملك الييد 

عدام الفقي7ي لفائدة كل من الييد 

أشرف الفقي7ي بدا قدره 00) حصة 

حصة لفائدة الييد سيدي   300 ج 

محدد أمين الفقي7ي.

الفقي7ي  أشرف  الييد  استقالة 

من مهامه كديي7 جتعيين الييد عدام 

الفقي7ي كديي7 ملدة غي7 محدجمة.

تعديل النظام امسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد 7   16 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130325.

من أأل االستخالص جالبيان

56 P

POL TECHNOLOGY

شركة محدجمة امليؤجلية ذات 

الشريك الواحد

رأسدالها 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : 23 شارع عقبة ابن 

نافع الحي املحددي - الدار البيضاء

السجل التجاري رقم : 801)26

بدقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 

قرر  البيضاء،  بالدار   2022 أكتوبر 

 POL« لشركة  الواحد  الشريك 

محدجمة  شركة   «TECHNOLOGY

الواحد،  الشريك  ذات  امليؤجلية 

املقر  مرهم،   100.000 رأسدالها 

اإلأتداعي : 23 شارع عقبة ابن نافع 

الحي املحددي - الدار البيضاء، التا ي :

 POL« للشركة  امليبق  انحالل 

.»TECHNOLOGY

الحين  شد�سي  الييد  تعيين 

مصفيا للشركة.

23 شارع   : تحديد مقر التصفية 

عقبة ابن نافع الحي املحددي - الدار 

البيضاء.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

845889 بتاريخ )1 نوفد 7 2022.

57 P
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 STE DAKHLA SPIRIT
SARL AU

ماخلة سبي7يت م.م.ش.ج.

شركة  ذات ميؤجلية محدجمة

بشريك جحيد
رأسدالها اإلأتداعي : 100.000 

مرهم

املقر اإلأتداعي : حي القيم، شارع 

الوالء رقم C26 - الداخلة

السجل التجاري تحت رقم 25)5

بدوأب قرارات الشريك الوحيد 

 ،201( ماي   05 في  املؤرخ  للشركة 

تقرر ما يلي :

الزيامة في رأسدال الشركة بدبلغ 

مرهم  ألف  جتيعدائة  ماليين  أربعة 

بواسطة  مرهم)   4.900.000.00(

مائة  من  لرفعه  رقدية،  حصص 

إ 2  مرهم)   100.000.00( ألف مرهم 

خدية ماليين مرهم )5.000.000.00 

تيعة  إصدار  طريق  عن  مرهم) 

حصة   (49.000( ألفا  جٍأبعون 

اأتداعية أديدة بقيدة إسدية من 

للواحدة لتحريرها  مرهم)   100( فئة 

بواسطة حصص رقدية ليتم تنفيذها 

عل2 التوا ي من طرف الييد سفيان 

اأتداعية  حصة   (2(.500( حديني 

 (21.500( الفايق  كدال  جالييد 

هذه  باعتدام  اأتداعية،  حصة 

الجديد  الرأسدال  أصبح  العدلية، 

مرهم  ماليين  خدية  هو  للشركة 

إ 2  مقيدة  مرهم   (5.000.000.00(

50.000 حصة اأتداعية بقيدة 100 

مرهم للواحدة.

معاينة تحرير الرأسدال أعاله.

ذات  شركة  من  الشركة  تحويل 

جحيد  بشريك  محدجمة  ميؤجلية 

محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  إ 2 

متعدمة الشركاء.

) من النظام  ج   6 تعديل املامتين 

امسا�سي.

تحيين القانون امسا�سي.

حديني  سفيان  الييد  تأكيد 

ميي7ا للشركة ملدة غي7 محدمة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالداخلة  اإلبتدائية  املحكدة  ضبط 

رقم  تحت   201( يوليو   13 بتاريخ 

.659
للدقتطف جالبيان

املدثل القانوني

58 P

 MCKINSEY & COMPANY

MOROCCO
ماكن�سي إي كومباني مورجكو ش.م.م

شركة ذات ميؤجلية محدجمة

الرأسدال اإلأتداعي : 25.822.000 

مرهم

املقر اإلأتداعي : مدار �سي إف �سي، 

العدارة 58، حي كازا أنفا، الطابق 

اليابع، بلوك A ج B، الحي الحيني، 

الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء 
رقم 133849

التعريف الضريبي رقم 1101603

االستثنائي  العام  الجدع  قرر   -  I

بتاريخ )2 أكتوبر 2022 ما يلي :

الزيامة في رأسدال الشركة بدبلغ 

طريق  عن  مرهم،   153.((2.000

املياهدة النقدية للشريك ماكن�سي 

مورجكو  ك  إن  إي  كومباني،  إي 

إ 2  مرهم   25.822.000 من  لحدله 

عن  جذلك  مرهم،   199.614.000

حصة   1.53(.(20 إصدار  طريق 

اأتداعية أديدة من فئة 100 مرهم 

للقيدة االسدية للواحدة.

الخيائر  تغطية  أأل  من 

بخصوم القوائم الت7كيبية  الظاهرة  

الصافية  الرساميل  تشكيل  جإعامة 

الجدع املذكور قرر خفض  للشركة، 

الرأسدال اإلأتداعي للشركة مباشرة 

لحدله  مرهم   168.032.000 بدبلغ 

إ 2  مرهم   199.614.000 مبلغ  من 

31.582.000 مرهم.

بأن  عاين  املذكور  الجدع 

اأتداعية  حصة   1.53(.(20

مرهم للقيدة   100 الجديدة من فئة 

للزيامة  املشكلة  للواحدة  اإلسدية 

تسجيلها  تم  قد  أعاله  الرأسدال  في 
جتحريرها من طرف الشريك ماكن�سي 
مورجكو  ك  إن  إي  كومباني،  إي 
حصة   1.680.320 جعاين أيضا بأن 
اأتداعية من فئة 100 مرهم للقيدة 
لعدلية  املشكلة  للواحدة  االسدية 
تم  قد  أعاله  الرأسدال  خفض 

إلغاؤها.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
كتابة ضبط املحكدة التجارية بالدار 
 2022 نوفد 7   10 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم )6)825.
للدقتطف جالبيان

املدثل القانوني
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KF BEAUTY
SARL

شركة كف بيوتي
تأسيس

في  منجز  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم   2022 أكتوبر   25 بتاريخ  الرباط 
ميؤجلية  ذات  شركة  قوانين  إنجاز 

محدجمة مديزاتها كالتا ي :
 KF بيوتي  كف   : التيدية 

.BEAUTY SARL
الهدف : اإلمارة التجاري )تصفيف 

الشعر جتيويق منتجات التجديل).
الطابق   52 رقم   : املقر اإلأتداعي 
محدد  شارع   3 رقم  الشقة  الثاني 

الخامس تابريكت سال.
املدة : 99 سنة.

100.000 مرهم مقيم   : رأسدال 
إ 2 1000 حصة قيدة كل جاحدة منها 

100 مرهم.
الييدة  الشركة  يدير   : اإلمارة 
هيلي7  جالييد  الفاخوري  كريدة 
غي7  ملدة  تشوا  غانغ  هو  كرييت 

محدجمة.
إلنشاء   %  5 يقتطع من امرباح  

االحتياط القانوني.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
املحكدة  لدى  الضبط  بكتابة 
نوفد 7   1( يوم  بيال  اإلبتدائية 
رقم  التجاري  السجل  تحت   ،2022

.3(03(
عن امليي7

ائتدانية غريس
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شركة كوزمينة
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

2 شارع الصنوبر، الطابق 2 مكتب 

12 الدار البيضاء

رقم السجل التجاري 561283

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تم تأسيس   2022 أكتوبر   12 بتاريخ 

شركة ذات الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

امليؤجلية املحدجمة.

اسم الشركة : كوزمينة.

منعش   : اإلأتداعي  النشاط 

عقاري.

املقر التجاري : 2 شارع الصنوبر،  

الطابق 2، مكتب 12 الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.

رأسدال الشركة : تم تحديد رأس 

املال بدبلغ 80.000 مرهم مقيدة إ 2 

800 حصة بقيدة 100 مرهم للحصة 

مقيم كاآلتي :

بدبلغ  عياري  خالد  الييد 

 200 إ 2  مقيدة  مرهم   20.000

حصة.

بدبلغ  علج  بنتي7س  خالد  الييد 

 200 إ 2  مقيدة  مرهم   20.000

حصة.

للتييي7 تم تعيين :

الييد خالد عياري ذج الجنيية 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  املغربية 

مي  بشارع  القاطن   A219111 رقم 

غوى أنفا الدار البيضاء.

ذج  علج  بنتي7س  خالد  الييد 

للبطاقة  الحامل  املغربية  الجنيية 

القاطن   B2((52 رقم  الوطنية 

كاليفورنيا   6 رقم  فلوريدا  بتجزئة 

الدار البيضاء.

باملركز  تم   : القانوني  اإليداع 

 - البيضاء  بالدار  لالستثدار  الجهوي 

سطات بتاريخ 2 نوفد 7 2022.
لإليداع جالنشر

التييي7
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»KEMPER «LIKTY
شركة ذات ميؤجلية محدجمة

الرأسدال 20.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : 15 شارع امبطال 
رقم 2 أكدال الرباط

السجل التجاري بالرباط رقم 

120063

القرار امجل :

االسم  تغي7  العام  الجدع  قرر 
التجاري  جاالسم  للشركة  القانوني 

كدا يلي :
التجاري  اإلسم   BEN BRO من 

RIM AGENCY
التجاري  اإلسم   KEMPER إ 2 

LIKTY

 3 تم تعديل املامة  لهذا الغرض، 

من النظام امسا�سي عل2 النحو التا ي:

املامة 3 - اسم الشركة

 KEMPER« هو  الشركة  اسم 

جامليتندات  امفعال  تشي7   «SARL

جاملخصصة  الشركة  عن  الصامرة 

الخطابات  جالسيدا  ثالثة،  مطراف 

جاملنشورات  جاإلعالنات  جالفواتي7 

إ 2 اسم الشركة، ميبوقا  املختلفة، 

»أج  بعبارة  الفور  عل2  متبوعا  أج 

رأس  جبيان   «SARL« امج 2  امحرف 

املال جاملكتب املسجل جرقم التسجيل 

في السجل التجاري.

.LIKTY االسم التجاري للشركة

القرار الثاني :

الجدعية  اأتداع  سسجل 

املال  رأس  أسهم  تحويل  العدومية 

سهدا بقيدة اسدية   98 الذي يدثل 

صوفي  الييدة  لفائدة  مرهم   100

من  أافارم،  كلومين  أين  أو ي 

في   1983 أغيطس   30 مواليد 
اليفر  لجواز  حاملة  فرنيا،  رين، 
تجزئة  جاملقيدة   ،18IF6(113 رقم 

 ،103 سيدي معرجف رقم  الكولين، 

لذلك سشي7 االأتداع  الدار البيضاء، 

إ 2 أن امسهم املنقولة من رأس املال 

ستدتلكها الييدة صوفي أو ي أين 

كلومين أافارم.

القرار الثالث :

نتيجة ملا سبق، تم تعديل املامتين 

6 ج ) من النظام امسا�سي جفقا لذلك 

عل2 النحو التا ي :

املامة 6 - املياهدات

تحديد املياهدة النقدية للشركاء 

في الشركة كدا يلي :

 10.200  : بنجلون  أنور  الييد 

مرهم.

الييدة صوفي أو ي أين كلومين 

أافارم : 9.800 مرهم.

املجدوع : 20.000 مرهم.

أو ي  صوفي  الييدة  لفائدة 

مواليد  من  أافارم،  كلومين  أين 

رين،  في   1983 أغيطس   30

رقم  اليفر  لجواز  حاملة  فرنيا، 

تجزئة  جاملقيدة   ،18IF6(113

 ،103 سيدي معرجف رقم  الكولين، 

الدار البيضاء، مالكة ملبلغ رأس املال 

الذي سياجي 9.800 مرهم».
املامة ) - رأس املال 

مبلغ  في  املال  رأس  تحديد  يتم 

20.000 مرهم مقيدة إ 2 200 سهم 

الواحد،  لليهم  مرهم   100 بقيدة 

االكتتاب  جيتم  بالكامل،  مدفوعة 

بدا بتناسب مع  املخصصة للشركاء 

مياهدات كل منهم، جهي :

الييد أنور بنجلون : 102 سهم.

الييدة صوفي أو ي أين كلومين 

أافارم : 98 سهدا.

املجدوع : 200 سهم.

القرار الرابع :

يق�سي الجدع العام الييد ياسين 

قانوني  بن ألون من مهامه كديي7 

للشركة، اعتبارا من تاريخ هذا الجدع.

الييد  تعيين  العام  الجدع  يقرر 

ملدة  للشركة  ميي7ا  ألون  بن  أنور 

 22 مواليد  من  جهو  محدجمة،  غي7 

فرن�سي الجنيية حامل   1983 يناير 

رقم  الوطنية  التعريف  للبطاقة 

PW809420 جالقاطن ب 103 تجزئة 

الدار  معرجف،  سيدي  الكولين، 

البيضاء، املغرب.

القرار الخامس : 

بناء عل2 ما سبق قرر الجدع العام 

تعديل املامة 36 من النظام امسا�سي 

عل2 النحو التا ي :

املامة 36 : تعيين أجل مدير

الشركة  تييي7  يتم  اآلن،  من 

بن  أنور  الييد  قبل  من  جإمارتها 

يناير   22 مواليد  من  جهو  ألون، 

حامل  الجنيية  فرن�سي   1983

رقم  الوطنية  التعريف  للبطاقة 

.PW809420

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكدة التجارية بالرباط 

رقم  تحت   2022 نوفد 7   1( بتاريخ 

.130222
من أأل التلخيص جالنشر

التييي7
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اممانة امللكية للدغــــرب 

   شارع العلويين رقم 1 29

الرباط

تابيسيا كروب
ش.ذ.م.م

الوحيدة  الشريكة  لقرار  تبعا 

كرجب»  »تابيييا  لشركة  ميي7ة 

ش.ذ.م.م جذات شريك جحيد، مقرها 

الرباط، 226، شارع محدد اليامس، 
 ،36 رقم  الرفاعي،  أحدد  زنقة 
مرهم    100.000 رأسدالها  سوي�سي، 

جاملسجلة  بالسجل  التجاري  بالرباط 

تحت رقم  8305)، تم ما يلي :

حل الشركة املذكورة أعاله.

املتقي  سلمى  الييدة  تعيين 

بنيومة كدصفية للشركة.

بالرباط،  التصفية،  مكان  أعل 
زنقة  اليامس،  محدد  شارع   ،226

أحدد الرفاعي، رقم 36، سوي�سي.

لدى كتابة  القانوني   تم اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكدة  الضبط 

بتاريخ فاتح نوفد 7 2022 تحت رقــــــم   

  .86(2
 بدثابة مقتطف جبيان 

في7ماك
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SOCIETE NADINE DECOR

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

بشريك جحيد

رأسدالها : 10.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : زاجية شارع محدد 

الديوري جمحدد عبده، إقامة 

كاميليا، الطابق الثاني، مكتب رقم 

22 القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  جحيد  بشريك 

التالية :

 SOCIETE NADINE«  : التيدية 

.»DECOR SARL AU

امليؤجلية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدجمة بشريك جحيد.

شارع  زاجية   : اإلأتداعي  املقر 

محدد الديوري جمحدد عبده، إقامة 

رقم  مكتب  الثاني،  الطابق  كاميليا، 

22 القنيطرة.

في  املقاجلة   : الشركة  موضوع 

الزخرفة.

أج  املختلفة  امشغال  في  املقاجلة 

البناء.

رأسدال  حدم   : الشركة  رأسدال 

الشركة في مبلغ 10.000 مرهم مقيم 

إ 2 100 حصة اأتداعية بقيدة 100 

مرهم للواحدة محررة بكاملها مكتتبة 

جموزعة عل2 الشركاء كالتا ي :

الييد زهي7 فوينينة 100 حصة.

املدة : 99 سنة.

زهي7  الييد  إ 2  أسند   : التيي7  

التعريف  لبطاقة  الحامل  فوينينة، 

.G669001 الوطنية رقم

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 67279 بتاريخ 15 نوفد 7 2022.
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FREE ACCOUNT

SOCIETE C.B.M.K
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 2022 أكتوبر   25 بتاريخ  بالقنيطرة 

امليؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحدل  جالتي  املحدجمة 

التالية :

 »C.B.M.K« شركة   : التيدية 

ش.ذ.م.م.ش.ج.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امليؤجلية املحدجمة.

املقر اإلأتداعي : 382 شارع محدد 

الخامس إقامة حيان مكتب رقم 12 

القنيطرة.

صناعة   : اإلأتداعي  الهدف 

جاالستي7ام  معدن  من  القوارب 

جالتصدير.

العدليات  كل  عامة  جبصفة 

لها  التي  جاملالية  جالعقارية  التجارية 

من  جالتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املياهدة في تندية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

 SPIER الييد   : التييي7 أسند إ 2 

.ADRIANUS MARINUS

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الينة 

مسيد 7 من كل سنة ما   31 يناير إ 2 

تاريخ  من  تبتدئ  امج 2  الينة  عدا 

التسجيل.

رأس املال حدم في مبلغ 100.000 

مرهم مقيدة إ 2 1000 حصة بقيدة 

اكتتابها  سدم  للواحدة،  مرهم   100

جتوزيعها كالتا ي :

 SPIER ADRIANUS الييد 

MARINUS : 1000 حصة.

: قيدت الشركة  اإليداع القانوني 

بالسجل التجاري باملحكدة اإلبتدائية 

بتاريخ   6(261 بالقنيطرة تحت رقم 

12 نوفد 7 2022.
من أأل امليتخرج جاإلشارة

فيدكونيط
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NDC PRO MAROC 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بشريك جحيد
رأسدالها 500.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : زاجية 115 زنقة 
معدورة ج 55 زنقة محدد عدراجي 

متجر رقم 10 - القنيطرة
س.ت 22651

بدقت�سى محضر القرار االستثنائي 
2022، قرر  املتخذ يوم فاتح نوفد 7 
ذات  بالشركة  الوحيد  الشريك 
جحيد  بشريك  املحدجمة  امليؤجلية 
رأسدالها   «NDC PRO MAROC«
مقرها  جالكائن  مرهم،   500.000
 115 زاجية  بالقنيطرة،  اإلأتداعي 
محدد  زنقة   55 ج  معدورة  زنقة 

عدراجي متجر رقم 10، ما يلي :
بالقنيطرة،  للشركة  فرع  فتح 
زنقة   102 لرقم  امر�سي  الطابق 

معدورة متجر رقم 3 إقامة نور.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 
 2022 نوفد 7   9 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 93246.
عن النسخة جالنص

امليي7 الشريك الوحيد : جهبي مرام
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MOYA PARTS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بديي7 جحيد
بدوأب محضر الجدع العام غي7 
أكتوبر   2( بتاريخ  املنعقد  العامي 
قرر الشريك الوحيد لشركة   ،2022
ذات  شركة   «MOYA PARTS«
جحيد،  بديي7  محدجمة  ميؤجلية 
مقرها  مرهم،   100.000 رأسدالها 
زنقة هارجن الرشيد اقامة الفرمجس 

رقم 3 ميدوزا - القنيطرة ما يلي :
1 - تفويت الحصص :

لـ  ياسين  محيين  الييد  تفويت 
 100 حصة،   1000 حصة من   850
مرهم للحصة الواحدة، التي يدتلكها 
للييد   «MOYA PARTS« شركة  في 

افقي7 عزيز. 

شركة  حصص  تصبح  جبذلك 

عل2  موزعة   «MOYA PARTS«

الشكل التا ي :

 150 ياسين  محيين  الييد 

حصة.

الييد افقي7 عزيز 850 حصة.

2 - تغيي7 املقر اإلأتداعي للشركة:

للشركة  اإلأتداعي  املقر  تغيي7 
اقامة  الرشيد  هارجن  زنقة   : من 

القنيطرة   - ميدوزا   3 الفرمجس رقم 

بالعنوان  الكائن  الجديد  املقر  إ 2 

 6 شارل  الصناعية  املنطقة   : التا ي 
زنقة 13 اقامة النييم 1 محل رقم 6 

القنيطرة.

3 - تعديل غرض الشركة :

أعدال   : استبدال نشاط الشركة 

بالنشاط  البناء  أعدال  أج  مختلفة 

الييارات  غيار  قطع  تاأر   : التا ي 

ميتعدلة جأديدة جبالتا ي سيصبح 

غرض الشركة عل2 النحو التا ي :

الييارات  غيار  قطع  تاأر   -  1

ميتعدلة جأديدة.

2 - ميكانيكي.

3 - تاأر.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

12 نوفد 7 2022 تحت رقم 2521.
بدثابة جمقت�سى امليي7
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 SOCIETE MAROCAINE

 DE BROYAGE ET DE

RECYCLAGE DE MATIERE
شركة مجهولة 

برأسدال قدره 300.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : 23، شارع أنوال 

عدارة فلوري 11 مكتب رقم 2 

ميدوزا القنيطرة

السجل التجاري : 25)60 القنيطرة

IF : 50175985

اأتداع  محضر  بدوأب   : أجال 

بتاريخ  العامية  غي7  العامة  الجدعية 

املياهدين فإن   ،2022 أكتوبر   11

 SOCIETE MAROCAINE« بشركة   

 DE BROYAGE ET DE RECYCLAGE

مجهولة  شركة   ،«DE MATIERE

مرهم،   300.000 قدره  برأسدال 

شارع   ،23 جيقع مقرها اإلأتداعي في 

مكتب رقم   11 أنوال عدارة فلوري 

2 ميدوزا القنيطرة، قد قامو باتخاذ 

القرارات اآلتية :

بدبلغ  املال  رأس  زيامة  مالحظة 

316.900 مرهم ليزمام من 300.000 

جذلك  مرهم   616.900 إ 2  مرهم 

سهدا أديدا   3169 جإصدار  بإنشاء 

بقيدة 100 مرهم لليهم الواحد.

التفضيلي  االكتتاب  حق  إلغاء 

جتخصيص  للدياهدين  املحجوز 

حق االكتتاب لـ  3169 سهدا أديدا، 

من  اكتتابها  ليتم  إصدارها  تم  التي 

 VEOLIA SERVICES« شركة  طرف 

 A L’ENVIRONNEMENT MAROC

الواقع مقرها اإلأتداعي   ،«»VEOM

في 12 شارع محدد اليامس، الرباط 

بالرباط  التجاري  بالسجل  جمسجلة 

تحت رقم 11)58.

من   ( باملامة  املتعلق  التعديل 

النظام امسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

محكدة القنيطرة في 3 نوفد 7 2022 

تحت رقم 4396.
للخالصة جالبيان

68 P

KENADO FISH
شركة محدجمة امليؤجلية
رأسدالها : 100.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : 26، شارع أنوال 

عدارة فلوري 11 مكتب رقم 2 

ميدوزا القنيطرة

تأسيس شركة
عرفي  عقد  بدقت�سى   : أجال 

بتاريخ بالقنيطرة،  جسجل   أبرم 

سجل بالقنيطرة   ،2022 أكتوبر   2  

لشركة  امسا�سي  القانون  جحرر 

محدجمة امليؤجلية املحدجمة تحدل 

املواصفات التالية :
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 KENADO FISH  : التيدية 
.SARL

الهدف : هدف الشركة :
مدلحة أسداك  بالجدلة   بائع 

 أج مجففة أج مدخنة ... الخ.
االستي7ام جالتصدير.
تاأر سدك بالجدلة.

شارع   ،26  : اإلأتداعي  املقر 
أنوال عدارة فلوري 11 مكتب رقم 2 

ميدوزا القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

حدم رأس   : الرأسدال اإلأتداعي 
مرهم موزع   100.000 املال في مبلغ 
مرهم   100 حصة بقيدة   1000 عل2 
عل2  الشركاء  بين  موزعة  للواحدة 

الشكل التا ي :
 500  : ابراهيم  شوقي  الييد 

حصة.
 500  : بغدام  بلقاسمي  الييد 

حصة.
املجدوع : 1000 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلمارة 
امليي7 الييد شوقي ابراهيم.

من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 
31 مسيد 7.

الحصص :
تقتطع 5% إلنشاء املال االحتياطي 
حيب  الفائض  جيخصص  القانوني 

قرار الشريك الوحيد.
ثانيا : تم تسجيل الشركة بالسجل 
التجاري بالقنيطرة بتاريخ 15 نوفد 7 

2022 تحت رقم ))2)6.
69 P

PRIMEBENCHLIKHA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

بشريك جحيد
رأسدالها : 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : 100، شارع موالي 
عبد العزيز، إقامة ندى، مكتب

 رقم 2 القنيطرة
تأسيس

بالقنيطرة،  عرفي  عقد  بدقت�سى 
لشركة  امسا�سي  القانون  جضع  تم 
بشريك  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 

جحيد ذات املواصفات التالية :

 PRIMEBENCHLIKHA« : التيدية

.»SARL AU

امليؤجلية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدجمة بشريك جحيد.

شارع   ،100  : اإلأتداعي  املقر 

ندى،  إقامة  العزيز،  عبد  موالي 

مكتب رقم 2 القنيطرة.

موضوع الشركة : منعش عقاري.

امشغال املختلفة.

االستي7ام جالتصدير.
رأسدال  حدم   : الشركة  رأسدال 

مرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اأتداعية  حصة   1000 إ 2  مقيم 

محررة  للواحدة  مرهم   100 بقيدة 

بكاملها مكتتبة جموزعة عل2 الشركاء 

كالتا ي :

 ZAKARIA CHLIKHA الييد 

1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

الييد  إ 2  أسند   : التيي7  

الحامل   ،ZAKARIA CHLIKHA

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G(20883
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 285)6 بتاريخ 15 نوفد 7 2022.

70 P

PENDERE FASHION
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

رأسدالها : 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : 26، زنقة أبي 

زرعة، عدارة A، إقامة الرضوان، 

مكتب رقم ) القنيطرة

تأسيس
بالقنيطرة،  عرفي  عقد  بدقت�سى 

لشركة  امسا�سي  القانون  جضع  تم 

ذات  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 

املواصفات التالية :

 PENDERE«  : التيدية 

.»FASHION SARL

امليؤجلية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدجمة.

أبي  زنقة   ،26  : اإلأتداعي  املقر 

الرضوان،  إقامة   ،A عدارة  زرعة، 

مكتب رقم ) القنيطرة.

موام  بيع   : الشركة  موضوع 

التجديل بالتقييط.

ميتورم بائع بالجدلة.

تاأر.
رأسدال  حدم   : الشركة  رأسدال 

مرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اأتداعية  حصة   1000 إ 2  مقيم 

محررة  للواحدة  مرهم   100 بقيدة 

بكاملها مكتتبة جموزعة عل2 الشركاء.

املدة : 99 سنة.

الييد  إ 2  أسند   : التيي7  

 NDIWILI GBATEMBA ALICE

TATIANA، الحامل لبطاقة التعريف 
.J016312L رقم

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 253)6 بتاريخ 10 نوفد 7 2022.

71 P

SWISSLINE MAROC
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

املقر اإلأتداعي : 52، زنقة عدر بن 

العاص مشرف رقم ) القنيطرة

السجل التجاري رقم 23021 

القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

 SWISSLINE لشركة  العامي  غي7 

MAROC تقرر ما يلي :

املبكر  الحل  عل2  املصامقة 

للشركة.

 QORAR الييد  تعيين 

مصفي  بصفته   ،MOHAMMED

للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

52، زنقة عدر بن   : التا ي  بالعنوان 

العاص مشرف رقم ) القنيطرة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

.93020

72 P

 SOCIETE GRICH POUR

L'AGRICULURE

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

بشريك جحيد

رأسدالها : 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : شارع محدد 

الخامس رقم 226 زاجية زنقة 

املسجد رقم 1)1-169 رقم 5 

الطابق الثالث القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  جحيد  بشريك 

التالية :

 SOCIETE GRICH«  : التيدية 

 POUR L'AGRICULURE SARL

.»AU

امليؤجلية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدجمة بشريك جحيد.

محدد  شارع   : اإلأتداعي  املقر 

الخامس رقم 226 زاجية زنقة املسجد 

رقم 1)1-169 رقم 5 الطابق الثالث 

القنيطرة.

 : الشركة  موضوع 

 ENTREPRENEUR DE LA

 GESTION D’EXPLOITATION

.AGRICOLE

رأسدال  حدم   : الشركة  رأسدال 

مرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اأتداعية  حصة   1000 إ 2  مقيم 

بقيدة 100 مرهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

أسند إ 2 الييد كدال   : التيي7  

عيدجمي.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم )28)6.

73 P
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امستاذ إسداعيل أجعيو

موثق بالقنيطرة
)22، زاجية شارع محدد الخامس جصالح 

الدين، الطابق الثاني، مكتب رقم 1 القنيطرة

تسيير حر ألصل تجاري
بدكتب  توثيقي  عقد  بدقت�سى 

موثق  أجعيو،  إسداعيل  امستاذ 

 ،2022 نوفد 7   3 بتاريخ  بالقنيطرة 

اآلتية  امطراف  بين  االتفاق  تم 

أسداؤهم، عل2 ما يلي :

الحامل  يدنح الييد مزجز أحدد، 

 ،A600293 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الحامل  إفقالن،  محدد  الييد  إ 2 

.N97650 للبطاقة الوطنية رقم
التجاري  لألصل  الحر  التييي7 

اليبت،  سوق  بالقنيطرة،  الكائن 
جامليتغل   ،1622 رقم  تجزئة الوفاء 
كدخ زة، جاملسجل بالسجل التجاري 

باملحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
خدس  ملدة  جذلك   ،331(6 رقم 

نوفد 7  فاتح  من  تبتدئ  سنوات 

2022 جتنتهي في فاتح نوفد 7 )202.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

التجاري رقم 6)331 القنيطرة.
للخالصة جالبيان

امستاذ إسداعيل أجعيو

74 P

 STORM WORLD
MOROCCO

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
رأسدالها : 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : 59 شارع موالي 

عبد العزيز، إقامة موالي عبد 

العزيز، رقم 2 القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 

لشركة ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

املواصفات التالية :

 STORM WORLD«  : التيدية 

.»MOROCCO SARL

امليؤجلية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدجمة.

: 59 شارع موالي  املقر اإلأتداعي 

عبد  موالي  إقامة  العزيز،  عبد 

العزيز، رقم 2 القنيطرة.

االستي7ام   : الشركة  موضوع 

جالتصدير.

رأسدال  حدم   : الشركة  رأسدال 

مرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اأتداعية  حصة   1000 إ 2  مقيم 

بقيدة 100 مرهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

التيي7  : أسند إ 2 الييد محدوم 

محدد مرجيش.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 67329.

75 P

F.A 59 CAR
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

بشريك جحيد

املقر اإلأتداعي : 6 مكتب رقم 6 

زنقة موالي سليدان إقامة يوسف 

القنيطرة

تفويت حصص اأتداعية
جتعيين ميي7 أديد

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

 F.A 59 CAR لشركة  العامي  غي7 

املحدجمة،  امليؤجلية  ذات  شركة 

تقرر ما يلي :

املصامقة عل2 تفويت 500 حصة 

100 مرهم للحصة  اأتداعية بقيدة 

لفائدة  فرمجم  أمين  الييد  ملك  في 

الييدة أسداء فرمجم.

ذات  شركة  تصبح  الشركة 

ميؤجلية محدجمة.

مصطفى  الييد  استقالة  قبول 

فرمجم  أمين  الييد  جتعيين  أجحتى 

غي7  ملدة  للشركة  جحيد  ميي7 

محدجمة.

تحويل املقر الجتداعي للشركة من 

: 6 مكتب رقم 6 زنقة موالي سليدان 

إقامة يوسف القنيطرة.

مكتب   6  : الجديد  العنوان  إ 2 

إقامة  10 زنقة موالي سليدان  رقم 

يوسف القنيطرة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

.93351

76 P

SAMANS TRANS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

بشريك جحيد

رأسدالها : 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : 59 شارع موالي 

عبد العزيز، إقامة موالي عبد 

العزيز، رقم 2 القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  جحيد  بشريك 

التالية :

 SAMANS TRANS«  : التيدية 

.»SARL AU

امليؤجلية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدجمة بشريك جحيد.

: 59 شارع موالي  املقر اإلأتداعي 

عبد  موالي  إقامة  العزيز،  عبد 

العزيز، رقم 2 القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاجلة في نقل 

البضائع.

رأسدال  حدم   : الشركة  رأسدال 

مرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اأتداعية  حصة   1000 إ 2  مقيم 

بقيدة 100 مرهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

علي  الييد  إ 2  أسند   : التيي7  

منصوري.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 1)2)6.

77 P

 LIMITLESS WORKS
COMPANY

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
رأسدالها : 100.000 مرهم

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

العزيز، رقم 2 القنيطرة
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 
بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 
لشركة ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

املواصفات التالية :
 LIMITLESS WORKS« : التيدية

.»COMPANY SARL
امليؤجلية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدجمة.
: 59 شارع موالي  املقر اإلأتداعي 
عبد  موالي  إقامة  العزيز،  عبد 

العزيز، رقم 2 القنيطرة.
موضوع الشركة : ميتغل املقالع 

باآلالت امليكانيكية.
 نقل البضائع عن طريق الييارات 
التي تكون حدولتها معتددة جمتياجية.
رأسدال  حدم   : الشركة  رأسدال 
مرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اأتداعية  حصة   1000 إ 2  مقيم 

بقيدة 100 مرهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

أسند إ 2 الييد يونس   : التيي7  
بعاير.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 221)6.
78 P

6EME SENS BEAUTY
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

رأسدالها : 100.000 مرهم
املقر اإلأتداعي : 9، زنقة عدر 
املختار، إقامة مار الباشا 20،

 مكتب رقم 1 القنيطرة
تفويت حصص اأتداعية

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 2022 نوفد 7   2 بتاريخ  العامي  غي7 
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 6EME SENS BEAUTY لشركة 

املحدجمة،  امليؤجلية  ذات  شركة 

مقرها  مرهم،   100.000  : رأسدالها 

اإلأتداعي بالقنيطرة، 9، زنقة عدر 

املختار، إقامة مار الباشا 20، مكتب 

رقم 1، تقرر ما يلي :

املصامقة عل2 تفويت 500 حصة 

100 مرهم للحصة  اأتداعية بقيدة 

في ملك الييدة مرجى الفاس لفائدة 

الييد عدر زمو الذي أصبح شريك 

 6EME SENS BEAUTY بشركة 

.SARL

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

93310 بتاريخ 15 نوفد 7 2022.

79 P

CVA SYSTEME

SARL AU

الرأسدال اإلأتداعي : 500.000 

مرهم

املقر اإلأتداعي : 320 بلوك م املغرب 

العربي محل القنيطرة

بدقت�سى العقد العرفي بتاريخ 11 

الوحيد  املياهم  قرر   2022 أكتوبر 

 ،CVA SYSTEME SARL AU لشركة

مرهم   500.000 رأسدالها اإلأتداعي 

ما يلي :

اإلأتداعي  الرأسدال  في  الزيامة 

إ 2  مرهم   500.000 من  للشركة 

مبلغ  بزيامة  مرهم   1.010.000

510.000 مرهم جبالتا ي خلق 10100 

100 مرهم  حصة اأتداعية من فئة 

الواحدة مدلوكة من طرف  للحصة 

بنكي7ان طارق.

باملحكدة  القانوني  اإليداع 

بتاريخ بالقنيطرة   اإلبتدائية 

 )1 نوفد 7 2022 تحت رقم 2658.
بدثابة بيان جمقتطف

امليي7 الوحيد

80 P

IMMO TAFILALT شركة
ش.ذ.م.م

RC 57293

تحويل املقر اإلأتداعي جتوسيع 
الغرض اإلأتداعي جافتتاح فرع 

للشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تم   2022 أكتوبر   1( بالقنيطرة يوم 

تحديد ما يلي تبعا للدحضر :

املقر  إ 2  اإلأتداعي  املقر  تحويل 

الجديد الكائن بتجزئة اليونس مارنا 

بقعة رقم   1 طريق مهدية متجر رقم 

LC 363 القنيطرة.

توسيع الغرض اإلأتداعي بإضافة 

نشاط استغالل مقهى.

العنوان  في  للشركة  فرع  افتتاح 

طريق  مارنا  اليونس  تجزئة   : التا ي 

 363 بقعة رقم   1 مهدية متجر رقم 

نشاط  في  تيتغل  القنيطرة.   LC

 MIAMI مقهى تحت الشعار التجاري

.PLAYA

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  املحكدة  لدى  القانوني 

 2022 نوفد 7   12 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 93279.

82 P

WASH 59
ش.ذ.م.م ذات شريك جحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالقنيطرة بتاريخ 8 نوفد 7 2022، تم 

تأسيس شركة WASH 59 ش.ذ.م.م 

ذات شريك جحيد :

زنقة  زاجية   : اإلأتداعي  املقر 

إقامة  شوقي  جأحدد  الدكا ي  شعيب 

بيل اير محل 2، القنيطرة.

الهدف اإلأتداعي : غييل جصيانة 

الييارات.

العدليات  كل  عامة  جبصفة 

لها  التي  جاملالية  جالعقارية  التجارية 

من  جالتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املياهدة في تندية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

أسند إ 2 الييد يونس   : التييي7 

اغندا.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الينة 

يناير إ 2 31 مسيد 7 من كل سنة.

رأس املال : حدم في مبلغ 100.000 

مرهم مقيدة إ 2 1.000 حصة بقيدة 

اكتتابها  سدم  للواحدة،  مرهم   100

جتوزيعها كالتا ي :

 1000  : اغندا  يونس  الييد 

حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  املحكدة  لدى  القانوني 
التجاري  بالسجل  جقيد  بالقنيطرة 

بتاريخ   67291 بالقنيطرة تحت رقم 

15 نوفد 7 2022.
من أأل امليتخرج جاإلشارة

83 P

STE PERFORMANCE OPTIC
SARL AU

تعديل 
العام  البيع  عقد  بدقت�سى 

االستثنائي املسجلين بالرباط بتاريخ  

شريكة  قرر   ،2022 أكتوبر   12

 PERFORMANCE الوحدية لشركة 

ميؤجلية  ذات  شركة   ،OPTIC

رأسدالها  جحيدة،  بشريكة  محدجمة 

 : مقرها اإلأتداعي  مرهم،   100.000

شارع محدد الخامس اقامة اليعامة 

متجر رقم 63 الرباط.

املقتضيات التالية :

حصص  من  حصة   500 بيع 

شركة  في  سارة  سباعي  الييدة 

 PERFORMANCE OPTIC SARL

AU، لصالح بنديعوم فاتن.

تغيي7 الشكل القانوني لشركة من 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

شريكة جحيدة، SARL AU ا 2 شركة 

.SARL ذات ميؤجلية محدجمة

لشركة  اإلأتداعي  املقر  تغيي7 

PERFORMANCE OPTIC من :

الخامس  محدد  شارع  الرباط 

اقامة اليعامة متجر رقم 63، الرباط 

شارع  تقاطع   3 رقم  التجاري،  مركز 

مهدي بن بركة جشارع أنثوب.

تعيين الييدة سباعي سارة ميي7ة 

 ،PERFORMANCE OPTIC لشركة 

ملدة غي7 محدجمة.

مالئدة النظام امسا�سي لتعديالت 

املذكورة.

سلطة اإليداع جاالشهار.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالرباط،  التجارية 

130212 بتاريخ 21 نون 7 2022.

84 P

STE AGAWAY TRANS

تعديالت قانونية 
 AGAWAY INTER  : التيدية 

  TRANS

:شركة ذات  الشكل القانوني      

امليؤجلية املحدجمة   ج ذات الشريك 

الوحيد.

اليدارة  شارع   : الرئي�سي  املقر 

الطابق   21 عدارة  الضباط  نامي  

امجل قم 01 العيون.

املوضوع    : طبقا ملداجالت الجدع 

   ،2022 نون 7   15 بتاريخ  الغي7 عامي  

قرر   املشاركون  ما يلي:

من طرف  حصة    1.000 تفويت 

الييد محدد العوام  إ 2 الييد كدال 

كعبة.  

استقالة الييد محدد العوام  من 

منصبه كديي7.

تعيين الييد كدال كعبة  كديي7 

ج شريك جحيد للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكدة اإلبتدائية بالعيون 

تحت رقم     ،2022 نون 7   1( بتاريخ 

.3340/2022

85 P
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ETS GUANDAFA

تعديالت قانونية 
.ETS GUANDAFA : التيدية

:شركة ذات  الشكل القانوني      

امليؤجلية املحدجمة   ج ذات الشريك 

الوحيد.

املنطقة   30  : الرئي�سي  املقر 

الصناعية  العيون.

املوضوع    : طبقا ملداجالت الجدع 

  16/11/2022 بتاريخ  عامي   الغي7 

قرر   املشاركون  ما يلي:

من طرف  حصة    1.000 تفويت 

الييد  إ 2  اأوطط  أحدد  الييد 

الحين ايدبويش.

اأوطط  أحدد  الييد  استقالة 

من منصبه كديي7.

ايدبويش  الحين  الييد  تعيين 

كديي7 ج شريك جحيد للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكدة اإلبتدائية بالعيون 

تحت رقم     ،2022 نون 7   1( بتاريخ 

.3341/2022

86 P

 STE DIPROMER II

S.A.R.L

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجدع  إثر  عل2 

   »DIPROMER II« شركة  ملياهم 

املحـدجمة،  امليؤجلية  ذات  شـركة 

البـالغ رأسدـالها 5.000.000,00 مرهم 

جالكـائن مقرها : منطقة صناعية حي 

امليي7ة II   ماخلة ، تقـرر:

تعيين الييد البشي7 حدام  جالييد 

لحين بوشنة كديي7ين لشركة. 

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحـكدة  الضـبط 

  ،2022 نون 7   1( بتـاريخ  بالداخلة 

تحت رقم )221.

87 P

AUDITCLOUD MAROC

AUDIT ET CONSEIL

STE NASOKAF
شركة ذات ميؤجلية محدجمة

رأسدالها : 100.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : 33 رياض 

االندلس، الهد 7ا 2، شقة رقم 6، 

حي الرياض الرباط

حل شركة
بدقت�سى محضر الجدعية العامة 

 ،NASOKAF لشركة  االستثنائية 

 ،2022 سبتد 7   15 الذي تم بتاريخ 

تقرر ما يلي :

قرار حل الشركة قبل اامجان.

فتيحة  الييدة  املصفية  تعيين 

ظريف جتحديد مهامها.

تعيين املقر اإلأتداعي للتصفية في 

2، شقة  الهد 7ا  33 رياض االندلس، 

رقم رقم 6 حي الرياض الرباط.

اإلأتداعي  التوقيع  صالحية  منح 

للدصفية الييدة فتيحة ظريف.

تم اإليداع القانوني لدى  املحكدة 

نون 7   15 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، تحت رقم 130.290.

88 P

 STE GENIVITRAD
SARL

مقرها اإلأتداعي : طريق اأدير 

تعبيت أداعة موح2 جحدو الزياني 

خنيفرة

غي7  اأتداع  محضر  بدقت�سى 

عامي بتاريخ 2 نون 7 2022، تم اتخاذ 

القرار التا ي :

نقل   : التا ي  النشاط  إضافة 

البضائع لحياب الغي7.

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 

الضـبط باملحـكدة اإلبتدائية بخنيفرة 

تحت رقم    ،2022 نون 7   10 بتـاريخ 

رقم  التجاري  السجل   ،442/2022

.212(

89 P

 STE HNW
SARL AU

غي7  اأتداع  محضر  بدقت�سى 

تم   ،2022 أكتوبر   31 بتاريخ  عامي 

اتخاذ القرار التا ي :

نقل اإلأتداعي للشركة من عدارة 
احدد  موالي  زنقة   8 رقم  شقة   30

شارع ما ي شقة رقم   10 الوكيلي ا 2 

12 الطابق 3 املحيط الرباط.

كتـابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط   التجارية  باملحـكدة  الضـبط 

تحت رقم    ،2022 نون 7    21 بتـاريخ 

رقم  التجاري  السجل   ،130215

 .137299

90 P

FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE

SARL

CAPITAL : 100.000 dhs

 SIEGE : av. al massira imm majid appt

n°3 Tifelt

STE CHARQ DIDI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بدوأب 

 20 سبتد 7 2022، تم انشاء جاقامة 

قانون الشركة التي تتصف كدا يلي :

.STE CHARQ DIDI : التييدة

الصفة القانونية : ش.م.م.

جاستغالل  البحث   : الهدف 

املعامن جمختلف االشغال.

املقر اإلأتداعي : 1 الطابق اليفلي 
حي الرشام م ) رقم 525) تيفلت.

املدة : 99 سنة.
مرهم مقيدة   10.000  : رأسدال 

مرهم   100 بقيدة  حصة   100 ا 2 

موزعة عل2 الشركاء كالتا ي :

بن  مصطفى  للييد  حصة   33

التعريف  لبطاقة  الحامل  ميدي 

الوطنية رقم CB27595، جهو ميي7 

الشركة ملدة غي7 محدمة.
عباجي  الكبي7  للييد  حصة   33

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.T211(2 رقم

32 حصة للييد فتيحة بن ميدي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.CB3273 رقم
يناير  فاتح  من   : املالية  الينة 

جتنتهي في 31 مسيد 7 من كل سنة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بتيفلت  اإلبتدائية 
2022، تحت رقم 531، رقم السجل 

التجاري 1211.
91 P

 STE MAGRITAS
ENGINEERING

SARL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة

رأسدالها : 100.000 مرهم
مقرها اإلأتداعي : عدارة )2 شقة 
رقم 6 الطابق الثاني تجزئة سعامة 

عين عتيق تدارة
تاسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بدوأب 
تدت املصامقة   ،2022 اكتوبر   12  
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون  عل2 
امليوؤلية املحدجمة ذات الخصائص 

التالية :
 MAGRITAS  : التيدية التجارية 

.ENGINEERING
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

ميؤجلية محدجمة.
للدراسات  مكتب   : الهدف 

جاالبحاث.
العدليات  أديع  عامة  بصفة 
غي7  أج  مباشرة  بصفة  املرتبطة 

مباشرة بنشاط الشركة.
شقة   2( عدارة   : املقر اإلأتداعي 
الثاني تجزئة سعامة  الطابق   6 رقم 

عين عتيق تدارة.
رأسدال : 100.000 مرهم مقيدة 
100 مرهم  1000 حصة من فئة  ا 2 

للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد التاسيس.

خليد  قرأوح  الييد   : التييي7 
غي7  ملدة  عباس  اكعيليل  جالييد 

محدجمة.
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جقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 

نون 7  فاتح  بتاريخ  بتدارة  اإلبتدائية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،2022

.137619

92 P

 STE NALYA
SARL AU

RC N° : 92929

االستثنائي  العام  الجدع  إطار  في 

محدجمة  شركة   ،  NALYA لشركة 

الوحيد،  الشريك  ذات  امليؤجلية 

 ،2022 اكتوبر   5 بتاريخ  املنعقد 

الكائنة ب 1381 تجزئة الوفاق اراك 

شقة رقم 12 تدارة تم تداجل ما يلي :

املصامقة عل2 حيابات التصفية.

ابراء امليؤجل عن التصفية.

قفل التصفية.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

في بالرباط  التجارية  املحكدة   لدى 

21 نون 7 2022ن تحت رقم 130218.

93 P

STE FARM ATTITUDE
SARL AU

رأسدالها : 100.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : سكتور النهضة 

شارع تاغزجت رقم )8 العيايدة

 سال

تاسيس شركة
تم  خاص،  عرفي  عقد  بدوأب 

النظام امسا�سي لشركة ذات  إنشاء 

ميؤجلية محدجمة بالشريك الوحيد 

بالخصائص التالية :

 STE FARM ATTITIDE : التيدية

.SARL AU

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيل 

الشركة في السجل التجاري.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

ميؤجلية محدجمة بالشريك الوحيد.

أعدال  امارة  مقاجل   : الغرض 

التجارية جالصناعية جالزراعية.

سكتور النهضة   : املقر اإلأتداعي 

شارع تاغزجت رقم )8 العيايدة سال.

مرهم   100.000  : الرأسدال 
مقيدة ا 2 1000 حصة بقيدة 100 
بالكامل  مدفوعة  منهدا  لكل  مرهم 

بالشريك الوحيد.
الييد شاهين جالم بن طاجزا.

جالم  شاهين  الييد   : التييي7 
طاجزا.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري  السجل  بيال،  اإلبتدائية 

رقم 033)3.
94 P

ميوان االستاذ ر�سى إكيدر
موثق بتدارة

STE EUROPORTES
SARL

السجل التجاري عدم : 6551)
تفويت حصص اأتداعية

استقالة ميي7، تعيين ميي7 أديد
تحيين القانون امسا�سي للشركة

تلقاه  توثيقي  عقد  بدقت�سى 
بتدارة،  موثق  إكيدر،  االستاذ ر�سى 
تقرر  ،2022 سبتد 7   23  بتاريخ 

 ما يلي :
 AR شركة  تفويت 
CORPORATION، رأسدالها 10.000 
بالرباط  اإلأتداعي  مقرها  مرهم، 
للييد  الصناعي،  حي   (8 التقدم 
لبطاقة  الحامل  بنعدر،  الحي  عبد 
 ،B204.960 رقم  الوطنية  التعريف 
اإلأتداعية  حصصها  أديع 
ذات  الشركة  في  لها  جاملددلوكة 
 EURO امليؤجلية املحدجمة امليداة 
 12.598.000 رأسدالها   ،PORTES
بالرباط   اإلأتداعي  مقرها  مرهم، 
جكذا  الصناعي،  الحي   (8 التقدم، 
جاالرباح  الديون  الحقوق،  أديع 

املرتبطة بالحصص املفوتة.
محدد  الييد  استقالة  قبول 
لبطاقة  الحامل  الرتابي،  عامل 
 BE((.222 رقم  الوطنية  التعريف 
تعيين  جتم  الشركة  تييي7  مهام  من 
الحامل  بنعدر،  الحي  عبد  الييد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
للشركة  جحيد  كديي7   B204.960

ملدة غي7 محدجمة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، تحت رقم 35)8.
للخالصة جالبيان

95 P

STE TRANSPORTS
 MONZA

SARL AU
CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : MAG N°5 IMM 68
 RES. HIBA 2. QHARTIER

BOUCHOUK SALE
تأسيس

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ في سال 
بتاريخ 19 يناير 2022، قد تم تاسيس 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة.
 STE TRANSPORTS  : التيدية 

.MONZA SARL AU
الهدف اإلأتداعي : نقل البضائع، 
جشراء  بيع  جتصدير،  استي7ام 
بالجدلة جبالتقييط، توزيع جتدثيل، 
أنواع  لكل  جتعريف  سديدرة 

البضائع جاملعدات جأديع املوام.
رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 
فئة  من  حصة   1000 ا 2  مقيدة 
عل2  الواحدة  للحصة  مرهم   100

الشكل التا ي :
 1000  ... الراجي  عدر  الييد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
السجل  تاريخ  من  النهائي  التاسيس 

التجاري.
من فاتح يناير ا 2   : الينة املالية 
31 مسيد 7 من كل سنة ماعدا الينة 

االج 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 MAG N°5. IMM68 RES  : املقر 
 HIBA. QUARTIER BOUCHOUK

.SALE
الراجي  عدر  الييد   : امليي7 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK4394 رقم
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

013)3 بتاريخ 12 نون 7 2022.
96 P

STE 2HL BUREAU
SARL AU

رأسدالها : 100.000 مرهم
مقرها اإلأتداعي : عدارة 115 محل 

رقم 2 امليي7ة 1 تدارة
العام  الجدع  قرار  عل2  بناء 
أغيطس   23 بتاريخ  االستثنائي 
2022، جالذي تم بدوأبه نقل املقر 
نوبليا  زنقة   12 فيال  من  اإلأتداعي 
قطاع )1 حي رباض الرباط ا 2 عدارة 

115 محل رقم 2 امليي7ة 1 تدارة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتدارة،  اإلبتدائية  املحكدة  ضبط 
رقم  تحت   ،2022 نون 7   1( بتاريخ 

.9355
بدثابة مقتطف جبيان

امليي7 الوحيد

97 P

 STE SOCOMEZA
SARL

شركة ذات ميؤجلية محدجمة
رأسدالها : 100.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : الرجيدات 1 زنقة 
القي7جان رقم 82 مراكش

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
الغي7 العامي املؤرخ بدراكش بتاريخ 
املصامقة  تدت   ،2022 اكتوبر   31

عل2 ما يلي :
املصفي،  تقرير  عل2  املصامقة 
إبراء  التصفية،  عدلية  انهاء  معاينة 

املصفي جاعفائه من مهامه.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكدة التجارية بدراكش 
رقم  تحت   ،2022 نون 7   12 يوم 

.121210
98 P

STE ZAINABERRIES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة

تاسيس شركة
املؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم   ،2022 أغيطس   8 بالرباط يوم 
امليؤجلية  محدجمة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص التالية :
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 STE ZAINABERRIES  : التيدية 

.SARL

الشكل القانوني : شركة محدجمة 

امليؤجلية.

الهدف : تييي7 جاستغالل امرا�سي 

الفالحية.

املقر اإلأتداعي : 33 شارع حومان 

فطواكي مابيال الرباط.

املدة : 99 سنة.

حدم   : اإلأتداعي  الرأسدال 

قدره  مبلغ  في  اإلأتداعي  الرأسدال 

 1000 مقيدة ا 2  مرهم،   100.000

حصة اأتداعية قيدة الواحدة 100 

من  جمحررة  مكتتبة  أديعها  مرهم 

الشركاء جمقيدة عل2 الشكل اآلتي :

زينب بنيومة ...... 500 حصة.

ريم قاسوا .... 500 حصة.

املدثلة  الحصص  مجدوع 

للرأسدال اإلأتداعي 1000 حصة.

الينة اإلأتداعية : من فاتح يناير 

ا 2 31 مسيد 7.

الييد  الشركة  سيي7   : التييي7 

بنيومة محدد ملدة غي7 محدجمة.

بالسجل  الشركة  التقييد  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  التجاري 

بالرباط يوم 28 أكتوبر 2022، تحت 

الرقم 163619.

99 P

STE TISKI NIAT BAHA
SARL

تبعا للدحضر  االستثنائي املؤرخ 

 TISKI لشركة   ،2022 يونيو   16 في 

بحي  الكائنة   ،NIAT BAHA SARL

االنبعاث شارع القاعدة الجوية رقم 

469 سال. تقرر ما يلي :

قفل التصفية نهائيا طبقا للدامة 

33 من القانون امسا�سي للشركة.

اإلبتدائية  باملحكدة  اإليداع  تم 

بتاريخ  39975 رقم  تحت   بيال، 

 16 نون 7 2022.

100 P

STE STYMAILLE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة

بشريك جحيد
رأسدالها : 1.600.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : 32 الطابق 

االر�سي، زنقة سوطي7ن الأي7جند 

الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 125951

حل ميبق للشركة                                                                                                                                          
املؤرخ  االستثنائي   للقرار  طبقا 

 ،2022 أكتوبر   1( في  بالدارالبيضاء 

محدد  الييد  الوحيد  الشريك  قرر 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  توزاني، 
 32 في  الياكن   ،B103222 رقم 

الدارالبيضاء،  الأي7جند  سوطي7ن 

قرر ما يلي :

ابتداء  من  للشركة  ميبق  حل 

ججضعها في حالة   2022 أكتوبر   1(

تصفية.

بالعنوان  التصفية  مقر  تحديد 

التا ي : 
زنقة  االر�سي،  الطابق   32

سوطي7ن، الأي7جند الدارالبيضاء.

للشركة  مصفيا  نفيه  تعيين 

للقيام بدهام تصفية الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  ضبط  كتابة 

نون 7   1( بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

2022، تحت رقم 32)826.
من أأل التخليص جاالشهار

مصفي الشركة

101 P

 STE ABC TRAINING &

CONSULTING
SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة 
بشريك جحيد

العام  الجدع  ملحضر  طبقا 

أكتوبر   1( في  املنعقد  االستثنائي 

 ABC TRAINING & لشركة   ،2022

.CONSULTING SARL AU
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.141.091

تقرر ما يلي :
للشركة  اإلأتداعي  املقر  نقل 
أكدال   2 شارع االبطال رقم   15 من 

الرباط.
 ،GH3 ،1 اقامة   ،1 ا 2 شقة رقم 
أبواب النصر، تجزئة بيت امليتقبل، 

عامر سال.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

امسا�سي  النظام  عل2  املوافقة 
املحدث.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، تحت رقم 130225.
102 P

OPEN AYES
SARL

بدقت�سى عقد عرفي قررت شركة
ذات  شركة   ،OPEN AYES SARL
ميؤجلية محدجمة ش. ذ. م. م. ذات 

رأس املال 100.000 مرهم ما يلي :
قرر الييد يونس الخياط الحامل 
 A419032 رقم  الوطنية  للبطاقة 
هشام  للييد  حصصه  أديع  بيع 
املالك  امخي7  هذا  جأصبح  الحدزاجي 
الوحيد مسهم الشركة بقيدة %100 

جامليي7 الوحيد للشركة.
الخياط  يونس  الييد  قرر 
استقالة من منصبه كديي7 للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
إ 2 شركة  ذات امليؤجلية املحدجمة 
شريك  من  محدجمة  ميؤجلية  ذات 

جاحد.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 130321 

بتاريخ 16 نوفد 7 2022.
103 P

SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

PTRAV
SARL

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
لشركة   2022 أكتوبر   12 في  املؤرخ 
ذات امليؤجلية املحدجمة،   ،PTRAV
حي النهضة شارع   : مقرها اإلأتداعي 
بوفكران   38 رقم  االمري�سي  شريف 

مكناس، قد تقرر :

للييد  عائدة  حصة   1000 بيع 
حدزة  أ 7ي  جالييد  يحيى  بومخان 
بقيدة  العنكوري  الدين  بدر  للييد 

100 مرهم بدبلغ 100.000 مرهم.
الييد  الوحيد  املدير  استقالة 
ذمة كاملة  أ 7ي حدزة جمنحه إبراء 
جتعيين  إمارته،  لفت7ة  تحفظ  مجن 
الييد بدر الدين العنكوري صاحب 
امليي7   ،D969853 رقم  ج  ت  ب 

الوحيد للشركة.
صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم 
بجديع امعدال املتعلقة بها من خالل 
الدين  بدر  للييد  الوحيد  التوقيع 

العنكوري.
لشركة  القانوني  الشكل  تغيي7 
 .SARL AU إ 2   SARL من   PTRAV

.AU بشريك جاحد
نقل املكتب الرئي�سي إ 2 العنوان 
التا ي : محل الكائن بحي العيكري 3 

رقم 213، البياتين مكناس.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفد 7   1( التجارية بدكناس بتاريخ 
سجل   2282 رقم  تحت   ،2022

تجاري رقم )5050.
104 P

SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

DLIM METAL
SARL

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
لشركة   2022 أكتوبر   5 في  املؤرخ 
امليؤجلية  ذات   ،DLIM METAL
مقرها  جحيد،  بشريك  املحدجمة 
 2 مرأان   828 رقم   : اإلأتداعي 

مكناس، قد تقرر :
للييدة  عائدة  حصة   150 بيع 
فوزية التباع إ 2 الييد مصطفى خي.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي7 
من شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
إ 2 شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

بشريك جاحد.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفد 7   15 التجارية بدكناس بتاريخ 
سجل   .2230 رقم  تحت   ،2022

تجاري رقم 31103.
105 P
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»ARTG« شركة
ش.م.م.م.

مراب-رقم 39 البنايات الجديدة 

للتنشيف خريبكة

الغي7  العام  املحضر  بدقت�سى 

 ،2022 أكتوبر   1( بتاريخ  العامي 

ش.م.م.م.    «ARTG« شركة  بدقر 

اتخذ املياهدون  القرار التا ي :

بيع 500 حصة التي كانت في حوزة 

عبد  الييد  إ 2  عالء  رخو  الييد 

الكبي7 العناب.

للشركة  الثاني  امليي7  استقالة 

الييد عالء رجخو جتعيين الييد عبد 

الكبي7 العناب ميي7 جحيد للشركة.

تغيي7 الشكل القانوني للشركة.

للشركة  اإلأتداعي  الهدف  تغيي7 

الهندسة  التجاري:  النشاط  بحذف 

املدنية.

تعديل  القانون امسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية لخريبكة بتاريخ )1 نوفد 7 

2022، تحت رقم 582.

106 P

 TINIRI CONSULTATION

BTP
SARL AU

رقم السجل التجاري 5)162

إنشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

القانون  جضع  تم   ،2022 ) نوفد 7 

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة لشريك جاحد تتــلخــــــــص في 

ما يلي :

 TINIRI  : التيديــة 

.CONSULTATION BTP SARL AU

امشغال   : اإلأتداعي  الهدف 

التصديم جالقياس.

الطابق   63 رقم   : املقر اإلأتداعي 

امجل بزنقة موالي يوسف الرشيدية 

 100.000  : الشركة  رأسدال 

مرهم.

التييي7 : الييد باغنجا ابراهيم، 

رقم  الوطنية  البطاقة  الحامل 

.PB162588

   162(5 رقم  التجاري  سجل 

باملحكدة   ،2021 نوفد 7   16 بتاريخ 

اإلبتدائية بالرشيدية.

107 P

TOP FLY LOGISTIQUE
 SARL

عل2 اثر مداجالتها بتاريخ 8 نوفد 7 

العامة غي7  الجدعية  قررت   ،2022

العامية لشركة.

 TOP FLY  : اإلأتداعي  مقرها 

.LOGISTIQUE  SARL
شقة رقم 220 عدارة ا1-  زنقة جام 

املخازن الحرش ايت ملول ما يلي : 

بعد  املصفي  تقرير  اعتدام 

الفحص.

الومية  التصفية  إقفال  إعالن 

للشركة.

إبراء ذمة املصفي.

الصالحيات  املصفي  تخويل 

امخي7ة  اإلأراءات  النجاز  الضرجرية 

الناتجة عن إقفال التصفية الومية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكدة اإلبتدائية بانزكان 

رقم  تحت   ،2022 نوفد 7   21 في 

.2318

108 P

AKAL AMBARKI  شركة
ش م م

املقر اإلأتداعي : زنقة النبهاني طريق 
تزنيت  أيت ملول

عل2 إثر مداجالتها بتاريخ 23 اكتوبر 

العامة غي7  الجدعية  قررت   ،2022

 AKAL AMBARKI لشركة  العامية 
زنقة  اإلأتداعي   مقرها  م،  م  ش 
ملول  أيت  تزنيت  طريق  النبهاني 

مسجلة بالسجل التجاري باملحكدة 

اإلبتدائية بانزكان  تحت رقم 3581،  

مايلي : 

حل الشركة  بصفة مبكرة.
الكرناجي  الشركة  مصفي  تعيين 

اسداعيل .                                          
زنقة  التصفية   مقر  تحديد  

النبهاني طريق تزنيت  أيت ملول .
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكدة اإلبتدائية بانزكان 
رقم  تحت   ،2022 نوفد 7   21 في 

.2319
109 P

BANK OF AFRICA
شركة مياهدة

رأسدالها : 2.087.698.270 مرهم
املقر اإلأتداعي : 120، شارع الحين 

الثاني، الدار البيضاء، املغرب
مؤسية بنكية مرخص لها بدقت�سى 

قرار جزير املالية جاالستثدارات
عدم 94-2328 املؤرخ في

23 أغيطس 1994
السجل التجاري بالدار البيضاء 

رقم 27129
التعريف الضريبي : 01085112

مداجالت  محضر  بدقت�سى 
املختلطة  العامة  الجدعية 
االستثنائي،  شكلها  في  للدياهدين 
املنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2022، قام 
 BANK OF AFRICA املياهدون ب 
الرأسدال  في  للزيامة  بالت7خيص  )أ) 
 632.635.800 بدبلغ  اإلأتداعي 
مرهدا عن طريق ممج االحتياطيات 
ج)ب)  املجانية  امسهم  جتخصيص 
ملجلس  أجسع  صالحيات  تفويض 
الشرجط  تحديد  بهدف  اإلمارة 
زيامة  لتنفيذ  النهائية  جالطرق 
الرأسدال ججفقا لذلك تعديل النظام 

امسا�سي للبنك.
مجلس  قرارات  محضر  بدقت�سى 
اإلمارة املؤرخ في 6 سبتد 7 إثر أعدال 
قبل  من  املدنوحة  الصالحيات 
الجدعية العامة غي7 العامية املذكورة 
الرأسدال  في  الزيامة  تقرر  أعاله، 
 632.635.800 بدبلغ  اإلأتداعي 
اإلصدار،  عالجة  ذلك  في  بدا  مرهدا 
عن طريق إصدار 3.163.179 سهدا 
مرهم   200 قدره  اكتتاب  بيعر 
 90 قدرها  إصدار  بعالجة  لليهم، 

مرهم لليهم.

مجلس  قرارات  محضر  بدقت�سى 
عاين   ،2022 أكتوبر   6 في  مؤرخ 
 3.163.179 بأن  )أ)  اإلمارة  مجلس 
سهدا أديدا بقيدة اسدية قدرها 10 
إصدارها  تم  الواحد  لليهم  مراهم 
إصدار  بعالجة  مرهم،   200 بقيدة 
الواحد،  لليهم  مرهم   190 قدرها 
طريق  عن  بالكامل  اكتتابها  تم  قد 
جالتخصيص  االحتياطات  ممج 
الالحق لالسهم املجانية للدياهدين، 
قدرها  اإلصدار  عالجة  ذلك  في  بدا 
جبأن  )ب)  مرهم،   601.002.010
شأنها  من  التي  الرأسدال  في  الزيامة 
 2.056.066.280 الرأسدال من  رفع 
 2.087.698.270 مبلغ  إ 2  مرهم 
أنه  مرهم قد تم إنجازها نهائيا ج)ج) 
تدت مباشرة التعديل املقابل للدامة 

6 من النظام امسا�سي للبنك.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 
 ،2022 نوفد 7   11 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم )82581.
110 P

ائتدانية لكافييك
18، رياض جالم املطاع سكتور 2، تدارة

 ECOLE DES HAUTES
 ETUDES DE

 BIOTECHNOLOGIE ET DE
SANTE PRIVEE - EHEB

تحويل املقر اإلأتداعي
بدقت�سى عقد عرفي للجدع العام 
أكتوبر   19 في  املؤرخ  االستثنائي 
 EHEB 2022، قرر الشركاء في شركة
مرهم   1.000.000 ش م م رأسدالها 
شارع   ،380 اإلأتداعي  جمقرها 

غاندي، الدار البيضاء ما يلي :
 ،183 إ 2  اإلأتداعي  املقر  نقل 

شارع املقاجمة، الدار البيضاء.
من   2 املامة  تعديل  تم  جبذلك 

القانون امسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
16 نوفد 7 2022، تحت رقم 37934.
111 P
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 AUTO ECOLE BASSATINE
AL FATH

0)20 تجزئة سيدي عبد هللا
سكتور الفتح لعيايدة سال

بدقت�سى عقد عرفي للجدع العام 
أكتوبر   1( في  املؤرخ  االستثنائي 
 AUTO لشركة  قرر الشركاء   ،2022
 ECOLE BASSATINE AL FATH

ش م م.
100.000 مرهم جمقرها  رأسدالها 
سيدي  تجزئة   ،20(0  : اإلأتداعي 
عبد هللا سكتور الفتح لعيايدة سال، 

ما يلي :
التي  الحصص  أديع  تفويت 
تدتلكها الييدة ناهيد العزجزي 500 
في الشركة لصالح الييد بنعية احدد 
الشركة محدجمة امليؤجلية  لتصبح 

ذات الشريك الوحيد.
رقم  إ 2  اإلأتداعي  املقر  نقل 
املغرب  حي  الثاني  الطابق   ،2223

العربي، تدارة.
 2  ،6  ،( جبذلك تم تعديل املامة 

من القانون امسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى محكدة 
نوفد 7   12 بتاريخ  بيال  االستئناف 

2022، تحت رقم 39950.
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BEST MOVING TRANS
ش م م ش ج

عدارة 58 شقة A3 زنقة جام سبو 
اكدال، الرباط

تأسيس شركة محدجمة امليؤجلية 
ذات الشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
 ،2022 23 أغيطس  بالرباط بتاريخ 
ميؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
خصائصها  الشريك  ذات  محدجمة 

كالتا ي :
 BEST MOVING : تيدية الشركة
ميؤجلية  ذات  شركة   TRANS

محدجمة ذات الشريك الوحيد.
جشراء  بيع   : اإلأتداعي  الهدف 

أأهزة املعلوميات.

شقة   58 عدارة   : املقر اإلأتداعي 
A3 زنقة جام سبو أكدال، الرباط.

املدة : 99 سنة.

يناير  فاتح  من   : املالية  الينة 

ما  سنة  كل  من  مسيد 7   31 إ 2 

تاريخ  من  تبتدئ  امج 2  الينة  عدا 

التسجيل إ 2 31 مسيد 7 2022.
رأسدال الشركة :

مرهم   10.000 الشركة  رأسدال 

مقيدة إ 2 100 حصة من فئة 100 

كلها  محررة  الواحدة  للحصة  مرهم 

من طرف الشريكة الوحيدة الييدة 

لطيفة فاريس.

من  ميي7ة  الشركة   : التييي7 

طرف الييدة لطيفة فاريس ملدة غي7 

محدجمة.

الخالص  الربح  من   %5 تقتطع 

لتكوين االحتياط القانوني مامام هذا 

امخي7 أقل من عشر الرأسدال يقيم 

الباقي عل2 الحصص بعد إزالة القيم 

املنقولة من أديد أج املخصصة مي 

احتياطي عل2 حيب قرار الشركاء.

تم تسجيل الشركة لدى املحكدة 

نوفد 7   8 التجارية في الرباط بتاريخ 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،2022

.163823
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 EXPRESS BROTHERS FOR

CLEANING
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رأسدالها : 90.000 مرهم

العنوان : 31 زنقة مارتي7 عبد اليالم 

بن محدد، مكتب رقم 2، فالفلوري، 

إقامة رياض الزيتون، القنيطرة

السجل التجاري : 323)6

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بتاريخ فاتح نوفد 7 2022، تم تأسيس 

شركة ذات الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

امليؤجلية املحدجمة.

 EXPRESS  : الشركة  اسم 

.BROTHERS FOR CLEANING

زعيمي،  يزيد  الييد   : الشركاء 
اية  جالييدة  بليدي  مهدي  الييد 

حبيبعلي.
أنشطة   : التجاري  النشاط 

التنظيف جأعدال مختلفة.
عبد  مارتي7  زنقة   31  : العنوان 
 ،2 رقم  مكتب  محدد،  بن  اليالم 
الزيتون  رياض  إقامة  فالفلوري، 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.
تحديد  تم   : الشركة  رأسدال 
مرهم،    90.000 بدبلغ  الرأسدال 
بحصة  زعيمي  يزيد  للييد  مدلوكة 
حصة   300 إ 2  مقيدة   30.000
للييد  للحصة،  مرهم   100 بقيدة 
 30.000 بحصة  بليدي  مهدي 
 100 حصة بقيدة   300 مقيدة إ 2 
مرهم للحصة جالييدة اية حبيبعلي 
 300 إ 2  مقيدة   30.000 بحصة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
يزيد  الييد  تعيين  تم   : التييي7 
الوطينة  للبطاقة  الحامل  زعيمي 
52 زنقة  رقم G692136 جالقاطن في 
عدر ابن العاص الشقة 5 القنيطرة، 

ميي7 قانوني للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  باملحكدة  القانوني 
 ،2022 نوفد 7   16 بالقنيطرة بتاريخ 

تحت رقم السجل التجاري 323)6.
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PLAYER POOL
RC/35685

املنعقد  العرفي  العقد  بدقت�سى 
تقرر   ،2022 سبتد 7   20 بتاريخ 

ما يلي :
اضافة اسم تجاري.

 THEATRO POOL إضافة  تم 
عل2 اإلسم االصلي.

استقالة جتعيين ميي7 ثاني.
الدين  عالء  الييد  استقالة 
ثاني  كديي7  منصبه  من  حدينة 
معام  الييد  تعيين  جتم  للشركة 

حدينة كديي7 ثاني أديد لها.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفد 7   16 بتاريخ  بيال  اإلبتدائية 

2022، تحت رقم ))10.
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TIZNIT SANTE SERVICES
في إطار الجدع االستثنائي لشركة 
 TIZNIT SANTE SERVICES
تقرر   ،2022 أكتوبر   25  جاملنعقد 

ما يلي :
طرف  من  حصة   250 تفويت 
الييد فتاح محدد ما سعامل 25000 

مرهدا إ 2 الييد جكريم مهدي.
بدقدار  املال  راس  زيامة 
ليصبح املجدوع  مرهم،   2.900.000
من خالل إنشاء  مرهم،   3.000.000
 100 بقيدة  أديد  سهم   29.000
إ 2   1001 مرقدة  لليهم،  مرهم 
تم االكتتاب بها من  سهم،   30.000

قبل الشركاء ب 30.000 سهم.
تدت الزيامة لراس املال عن طريق 
تحويل الحياب الجاري للشركاء بدا 

قدره 2.900.000 مرهم.
ججفقا  املال،  راس  لزيامة  نتيجة 
للقرارين الثاني جالثالث، تعديل املامة 
امسا�سي  القانون  من   ( جاملامة   6

للشركة :
 2.250.000 محدد  فتاح  الييد 

مرهم.
 (50.000 مهدي  جكريم  الييد 

مرهم.
املجدوع : 3.000.000 مرهم.

بدبلغ  محدم  املال  راس 
عل2  مقيدة  مرهم   3.000.000
30.000 سهم بقيدة 100 مرهم لكل 

سهم، منحت إ 2 :
الييد فتاح محدد 22500 سهم.
الييد جكريم املهدي 500.) سهم.

أي ما مجدوعه 30.000 سهم.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي7 
ميؤجلية  ذات  شركة  لتصبح 

محدجمة.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط  كتابة 
تحت   ،2022 نوفد 7   1( بتزنيت يوم 

الرقم 828.
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شركة ليليا ساند
ش م م

رأسدالها : 100.000 مرهم
رقم 136 الطابق الثاني الشقة

رقم 2 زنقة القاهرة كوماطراف 1، 
تدارة

تكوين شركة محدجمة امليؤجلية
بالرباط  مؤرخ  عقد  بدقت�سى 
جضع  تم   ،2022 30 أغيطس 
القوانين امساسية لشركة محدجمة 

امليؤجلية ذات املديزات التالية :
ساند  ليليا  شركة   : التيدية 

ش.م.م.
الهدف : خدمات، نقل البضائع.

الطابق   136 رقم   : املقر الرئي�سي 
القاهرة  زنقة   2 رقم  الشقة  الثاني 

كوماطراف 1، تدارة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
بدا  املال  رأس  حدم   : املال  رأس 
عل2  مقيم  مرهم،   100.000 قدره 
مرهم   100 بنيبة  حصة   1000
الصندجق  في  جمفعت  للواحدة، 

اإلأتداعي للشركة.
امرباح  من   %5 تؤخذ   : امرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
تدار الشركة من طرف   : التييي7 
غي7  ملدة  بونجوم  فاطدة  الييدة 

محدجمة.
باملحكدة  تم   : القانوني  اإليداع 
أكتوبر   2( بتاريخ  بتدارة  اإلبتدائية 
رقم  التجاري  السجل  تحت   ،2022

.137599
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CHEVRE FEUILLE
ش م م

مقرها اإلأتداعي : تجزئة حدزاجي، 
رقم )1، الصخي7ات

 23 بدقت�سى محضر مؤرخ بيوم 
يونيو 2022 للجدع العام الغي7 عامي 
لشركة CHEVRE FEUILLE ش. م. م، 
مرهم تم اإلقرار   100.000 رأسدالها 

باإلأداع عل2 ما يلي :

إعالن جفاة أحد الشركاء :

الشريكة  بوفاة  الشركاء  إعالن 

يوم محجوبة  كو  خوير   الييدة 

 8 مسيد 7 )201، بالصخي7ات.

حيب  الحصص  تقييم   : ثانيا 

عقد اإلراثة )80 حصة) :

للشريكة  اإلراثة  عقد  جبحيب 

الييد  محجوبة،  خويركو  الييدة 

الدحاني  الييد  بوعدرج،  الدحاني 
رشيد،  الدحاني  الييد  رفيق، 

الييدة  عائشة،  الدحاني  الييدة 

الدحاني  الييدة  جفاء،  الدحاني 

سعيدة، جالييدة الدحاني فاطدة.

للحصص  الجديد  التقييم 

سيكون عل2 الشكل التا ي :
بوعدرج الدحاني   الييد 

 300 حصة.

الييد الدحاني رفيق 6)1 حصة.

الييد الدحاني رشيد 6)1 حصة.

عائشة الدحاني   الييدة 

 )8 حصة.

الييدة الدحاني جفاء )8 حصة.

سعيدة الدحاني   الييدة 

 )8 حصة.

فاطدة الدحاني   الييدة 

 )8 حصة.

املجدوع : 1000 حصة.

ثالثا : تفويت الحصص :

الييدة الدحاني عائشة جالييدة 

الدحاني جفاء باعوا أديع حصصهم 

في  يدتلكونها  التي  حصة)   1(2(

بقيدة   CHEVRE FEUILLE الشركة 

إأدالية 200.)1 مرهم إ 2 :

 1(2 بوعدرج  الدحاني  الييد 

حصة بقيدة 200.)1 مرهم.

باعت  سعيدة  الدحاني  الييدة 

التي  حصة   8( حصصها  أديع 

 CHEVRE الشركة  في  تدتلكها 

 8(00 إأدالية  بقيدة   FEUILLE

مرهم إ 2 :

الييد الدحاني بوعدرج 26 حصة 

بقيدة 2600 مرهم.

61 حصة  جالييد الدحاني رفيق 

بقيدة 6100 مرهم.

باعت  فاطدة  الدحاني  الييدة 

التي  حصة   8( حصصها  أديع 

 CHEVRE الشركة  في  تدتلكها 

 8(00 إأدالية  بقيدة   FEUILLE

مرهم إ 2 :

حصة   13 رفيق  الدحاني  الييد 

بقيدة 1300 مرهم.

2) حصة  جالييد الدحاني رشيد 

بقيدة 200) مرهم.

الجديد  التقييم  يصبح  جبذلك 

للرأسدال كالتا ي :

 500 بوعدرج  الدحاني  الييد 

حصة بقيدة 50.000 مرهم.

250 حصة  الييد الدحاني رفيق 

بقيدة 25.000 مرهم.

الييد الدحاني رشيد 250 حصة 

بقيدة 25.000 مرهم.

املجدوع : 1000 حصة.

جبذلك تم تغيي7 املامتين 6 ج) من 

القانون امسا�سي للشركة.

امسا�سي  النظام  تحيين   : رابعا 

للشركة :

بعد  امسا�سي  النظام  تحيين  تم 

التعديالت املذكورة أعاله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

 ،2022 أكتوبر   22 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 129369.
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شركة ماني ميطال
ذات امليؤجلية املحدجمة 

بشريك جاحد

مقرها اإلأتداعي : 80 طريق أجالم 

زيان، الدار البيضاء

رأسدالها : 10.000.000 مرهم

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 29 سبتد 7 

2022، قرر الشريك الوحيد ما يلي :

توسيع أهداف الشركة لتشدل: 

القطع  جصناعة  املعامن  تدجيب 

املعدنية.

الشركة  رأسدال  من  الرفع 

إ 2  مرهم   10.000.000 من 

جإحداث  مرهم،   150.000.000

 100 حصة أديدية بقيدة   50.000

جمحررة  مكتتبة  جاحدة  لكل  مرهم 

من طرف الشريك الوحيد عن طريق 

 REPORT A املنقول  إمماج حياب 

في أدجل هذه الزيامة   ،NOUVEAU

في الرأسدال.

تعديل جمالئدة الفصول 3، 6 ج) 

من القانون امسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

 ،2022 نوفد 7   2 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 822621.
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AFRIC-MED DISTRIBUTION
SARL AU

رأسدالها اإلأتداعي : 1.000.000 

مرهم

املقر اإلأتداعي : شارع عالل 

الفا�سي، مدينة العرفان،

حي الرياض، الرباط

س ت : 136.363 الرباط

إستدرارية إستغالل الشركة
سبتد 7   2( بدقت�سى قرار بتاريخ 

2022 الشريك الوحيد للشركة ذات 

جحيد  لشريك  املحدجمة  امليؤجلية 

أفريك - ميد مست7يبييون، رأسدالها 

تدت  مرهم،   1.000.000 اإلأتداعي 

معاينة إنخفاض الوضعية الصافية 

إ 2 أقل من ربع الرأسدال اإلأتداعي 

الشريك  قرر  فقد  عليه  جبناء 

جمتابعة  الشركة  حل  عدم  الوحيد 

هذه امخي7ة لنشاطها رغم الخيائر 

املالحظة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

 ،2022 أكتوبر   2( بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 129731.
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ADAMMOUYE

SARL AU

رأسدالها : 60.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : قطاع بدر زنقة 

ممشق رقم )21 لعيايدة سال

تصفية الشركة
إن الجدعية العامة الغي7 العامية 

 2022 أكتوبر   20 بتاريخ  تدت  التي 

للشركة بدقرها اإلأتداعي قطاع بدر 

زنقة ممشق رقم )21 لعيايدة سال.

قررت ما يلي :

الشركة  تصفية  ميطرة  قفل 

الييد  الشركة  مصفي  ذمة  جإبراء 

محدد سعداجي.

إغالق حصيلة تصفية الشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد 7   12 بتاريخ  بيال  اإلبتدائية 

2022، تحت رقم 39951.
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 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE COUSIYAC

بداية نشاطها : )1 ف 7اير 1977

رأسدالها : 10.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : 2)، زنقة أغامير 

الدارالبيضاء

العام  الجدع  محضر  بدوأب 

العقارية كوزياك  املدينة  اإلستثنائي 

تدت   ،2022 سبتد 7   8 بتاريخ 

املصامقة عل2 القرارين التاليين :

للشركة  امسا�سي  النظام  تحيين 

املحدثة  التغيي7ات  أديع  سشدل  كي 

منذ تاريخ تأسييها.

التجاري  بالسجل  تقييد الشركة 

بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكدة 

رقم  تحت   2022 نوفد 7   2 بتاريخ 

36392، جتم تقييد الشركة بالسجل 

التجاري رقم 1))560.
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STE. SANINE EVENTS
SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
العنوان : 200 شارع الحين الثاني 

عدارة بدر شقة 5 ميور الجامع 
الرباط

تدت  أسا�سي  قانون  بدقت�سى 
تم   2022 أكتوبر   25 مداجلته بتاريخ 

تأسيس الشركة .
 SANINE EVENTS  : اإلسم 

.SARL
املوضوع : 

أشغال البناء .
أشغال متنوعة.

مدون.
التجارة.

رأس املال : 100.000.00 مرهم.
التييي7 : الييد أمين تدوم.

جقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 
التجارية بالرباط RC 164027 بتاريخ 

12 نوفد 7 2022.
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TRASAL
SARL AU

إعالن عن تعديالت بالشركة
 TRASAL SARL  : الشركة  إسم 

.AU
حي   6 قطاع   1  : املقر اإلأتداعي 

املغرب العربي تدارة.
بوهالل  رشيدة  الييدة  تفويت 
يونس  الييد  لفائدة  حصة   900
الشركة  حصص  لتصبح  سنامي 

مقيدة كالتا ي :
الييد يونس سنامي 900 حصة.

بوهالل  رشيدة  الييدة  استقالة 
من منصب ميي7ة الشركة.

تعيين الييد يونس سنامي ميي7 
أديد للشركة.

تحول مقر الشركة من 1 قطاع 6 
زنقة   (( حي املغرب العربي تدارة إ 2 
محدد سديحة الطابق 10 شقة رقم 

)5 الدارالبيضاء.
املحكدة  في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية الرباط تحت عدم 129776.
124 P 

SUPLEX
SARL

إعالن عن تأسيس شركة
.SUPLEX SAR L : إسم الشركة

الهدف اإلأتداعي :

تاأر.

جكاالت اإلتصاالت جامحداث.

ابج  عند   : اإلأتداعي  املقر 

الطابق   1 رقم  شقة  لإلستشارات 

امجل رقم 223 حي النهضة الرباط.

رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 

مقيدة كالتا ي :

مرهم   100 فئة  من  حصة   500

للييد علي بوعي�سى.

مرهم   100 فئة  من  حصة   500

للييد محدد أمين حجي.

التييي7 : الييد علي بوعي�سى.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.162085

125 P

J.H.R
 شركة خاصة امليؤجلية املحدجمة 

شريك جحيد
رأس املال : 10.000.00 مرهم

املقر الرئي�سي : شارع طارق ابن 

زيام سكتور 2 عدارة 2 متجر رقم 2 

ميي7ة 1 تدارة

بتاريخ  الخاص  اليند  إطار  في 

قرر   J.H.R  : ما يلي   2022 يونيو   28

أعضاء الشركة :

الفسخ امليبق للشركة.

عبد  الجوهري  الييد  تعيين 

اليالم.

ابن  طارق  شارع  التصفية  مقر 

 2 متجر رقم   2 عدارة   2 زيام سكتور 

ميي7ة 1 تدارة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 8902 رقم  تحت  بالرباط  التجارية 

بتاريخ 15 نوفد 7 2022.

126 P

MZ SOLUTIONS

SARL

بدوأب الجدع العام فوق العامة 

 2022 يوليو   19 بتاريخ  للشركاء 

 MZ SOLUTIONS SARL لشركة 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

ساحة   21 مرهم   100000 رأسدالها 

أكدال   8 الشقة  الصديق  بكر  أبو 

الرباط.

تفويت  حصص .

ساحة   21 تغيي7 مقر الشركة من 

أكدال   8 الشقة  الصديق  بكر  أبو 

 6 سكتور   A1 الشقة2  إ 2  الرباط 

الرياض  حي  الجنان  النييم  إقامة 

الرباط.

تحيين القانون امسا�سي للشركة 

مع تقييم أديد لرأسدال الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

 2022 نوفد 7   16 بتاريخ  بالرباط 

تحت الرقم 3)1303.

127 P

SO CHOCOLAT

SARL AU

الوحيد  الشريك  قرار  بدوأب 

لشركة  2022 نوفد 7   2  بتاريخ 

 SO CHOCOLAT SARL A  شركة ذات 

جحيد  بشريك  املحدجمة  امليؤجلية 

مرهم املتجر رقم   100000 رأسدالها 

2 زاجية شارع النخيل  8 عدارة الرقم 

قررجا الرياض  حي  يزيدي   جزنقة 

ما يلي :

رفع من رأسدال الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

 2022 يونيو   17-16 بتاريخ  بالرباط 

تحت الرقم 130201.

128 P
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SOMIDASCO
SARL AU

التصفية النهائية للشركة
 بدوأب محضر القرارات الشريك 
 SOMIDASCO لشركة  الوحيد 
SARL AU املسجلة بالسجل التجاري 
 13 بتاريخ   155(2( الرقم  تحت 

أكتوبر 2022 قرر ما يلي :
تدت  املصفي  تقرير  قراءة  بعد 

املصامقة عل2 حيابات التصفية.
جالنطق  املصفي  ذمة  جإخالء 

بإقفال عدليات التصفية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفد 7   1( بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت الرقم 130200.
129 P

 STE. MAROCAINE
 D’AGRICULTURE

MODERNE
SARL AU

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
شركة ذات  تم إنشاء   2022 نوفد 7 
جحيد  بشريك  املحدجمة  امليؤجلية 

بالخصائص التالية :
 STE. MAROCAINE  : التيدية 

.D’AGRICULTURE MODERNE
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب جبالخارج ب :
الفالحة.

جتوزيع  جشراء  جتصدير  استي7ام 
جأديع  جالخضر  الفواكه  جبيع 

املنتجات الفالحية.
الحي   235-234  : املقر اإلأتداعي 

الصناعي حي اليالم الداخلة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
مبلغ  في  حدم   : املال  رأس 
 1000 100000.00 مرهم مقيم إ 2 

حصة من فئة 100 مرهم للواحدة.
 MULTI شركة   : توزيع رأس املال 
 1000  INVEST HOLDING SARL

حصة.

تم تعيين الييد رشيد   : التييي7 

غي7  ملدة  للشركة  كديي7  امكرجم 

محدجمة.

من  تبتدئ   : اإلأتداعية  الينة 

فاتح يناير جتنتهي في 31 مسيد 7.

باملحكدة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ الذهب  بوام   اإلبتدائية 

رقم  تحت   2022 نوفد 7   1(  
التجاري  جبالسجل   2022/1960

تحت رقم )2318.

130 P

 STE  AGRI TECHNOLOGY &

  INNOVATION
SARL AU

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 

تم إنشاء شركة ذات    2022 نوفد 7 

جحيد  بشريك  املحدجمة  امليؤجلية 

بالخصائص التالية: 

 Agri Technology &:      التيدية

. Innovation

الشركة  هدف  يتعلق  النشاط: 

باملغرب جبالخارج ب:

-الفالحة.

جتوزيع  جشراء  جتصدير  استي7ام 

جأديع  جالخضر  الفواكه  جبيع 

املنتجات الفالحية.

الحي   234-235 اإلأتداعي:  املقر 

الصناعي حي اليالم  الداخلة. 

سنة ابتدءا من تاريخ    99 املدة: 

التأسيس .
مبلغ  في  حدم  املال:  رأس 

100000.00 مرهم مقيم إ 2  1000 

حصة من فئة 100 مرهم للواحدة.

شركة  املال:  رأس  توزيع 

 MULTIINVESTHOLDING SARL

1000 حصة.

رشيد  الييد  تعيين  تم  التييي7: 

غي7  ملدة  للشركة  كديي7  امكرجم 

محدجمة.

من  تبتدئ  اإلأتداعية:  الينة 

فاتح يناير جتنتهي في 31 مسيد 7.

باملحكدة  تم  القانوني:   اإليداع 
بتاريخ الذهب  بوام   اإلبتدائية 
رقم  تحت  نوفد 20227    1(  
التجاري  جبالسجل   1962/2022

تحت رقم 23189 .
131 P

ائتدانية أسفار كونياي

شقة رقم 2 أنان النهضة 1 الرباط

الهاتف 60/97/72/0537

الهاتف النقال:)3 23 2) 0662

STE. CMGO  COMPAGNIE
SARL AU

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات شريك جاحد 

تم تأسيس  بدقت�سى عقد عرفي, 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

شريك جاحد. 
  CMGO اإلأتداعي:   اللقب 

 . COMPAGNIE SARL AU
الشركاء :    

الييد محدد علواني ب.ج.ط    - 
 A((13(1  1000 سهم  .          

-امليي7 : الييد محدد علواني.
100.000.00 مرهم     : رأس املال 

)مئة ألف مرهم).
النشاط:

 - أعدال البناء.
-    املتاأرة.

الشقة   30 عدارة رقم   : العنوان 
الوكيلي  احدد  موالي  زنقة   8 رقم 

حيان الرباط.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية الرباط يوم 21 نوفد 20227 
التجاري  السجل   ،9043 رقم  تحت 

رقم 162151.
للبيــــــــــــان

132 P

IBDELLA
SARL

رأسدال الشركة : 500.000.00 
مرهم

رقم السجل التجاري : 15289
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ يوم 29 أغيطس 2022 شركاء 
قررجا  IBDELLA SARL  الشركة 

 ما يلي :

الهدف  أديدة  أنشطة  إضافة 

اإلأتداعي للشركة.
املقر  نقل  الشركة  شركاء  قرر 
اإلأتداعي للشركة من شارع محدد 
 21 رقم  الدنيا  تخفيض  الخامس 
مجدوعة   52 رقم  إ 2  سال  القرية 

النخيل التقدم الرباط.
اإلأتداعي  املال  رأس  زيامة 
إ 2  مرهم   10.000.00 من  للشركة 

500.000.00 مرهم.
تغيي7 أسهم الشركة.

في املحكدة   : تم اإليداع القانوني 
نوفد 7   1( بتاريخ  بيال  اإلبتدائية 

2022 تحت رقم 39945.
133 P

 MOUTCHOU GLOBAL
SERVICE
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة
 MOUTCHOU  : الشركة  إسم 

.GLOBAL SERVICE SARL AU
الهدف اإلأتداعي :

مقاجل في أعدال امملنيوم جأعدال 
النجارة.

بيع جشراء امملنيوم.
التجاري  املحل   : املقر اإلأتداعي 
الكائن في مجار اجالم عامر عين عتيق 

تدارة.
 100.000  : الشركة  رأسدال 
حصة من فئة   1000 مرهم مقيدة 
100 مرهم للحصة الواحدة للييدة 

شيداء بننهي.
التييي7 : الييدة شيداء بننهي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.13((61

134 P

A’MB OPTIQUE
SARL

إعالن عن تأسيس شركة
 A’MB OPTIQUE : إسم الشركة

.SARL

الهدف اإلأتداعي :

تاأر بصري بالتقييط.
املقر اإلأتداعي : رقم 860 الطابق 
املنصور  سعقوب  املنزه  حي  اليفلي 

الرباط.
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 رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 

مقيدة كالتا ي :

مرهم   100 فئة  من  حصة   (50

للييدة اميدة بوشيبة.

مرهم   100 فئة  من  حصة   250

للييد ايدن بيو.

التييي7 : الييدة اميدة بوشيبة.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.162083

135 P

CONSEGNA LIVRAISON

SARL AU

 15AVENUE EL ABTAL APPT N°4

AGDAL RABAT

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

تحرير  تم  عرفي  عقد  بدقت�سى 

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد، لها الخاصيات التالية :

 CONSEGNA  : التيدية 

.LIVRAISON SARL AU

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.162(01

املوضوع : التوزيع جالتيليم.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

املقر : 15 شارع امبطال، الشقة 

رقم 2 أكدال الرباط.

عبد  الييد   : الوحيد  الشريك 

الكبي7 النافذ يدلك 100 حصة بقيدة 

لبطاقة  الحامل  100 مرهم للحصة 

.A398179 التعريف الوطنية رقم

رأس املال :  محدجم في 10.000.00 

مرهم.

باملحكدة   : القانوني  اإليداع  تم 

نوفد 7   15 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130316.

136 P

DB DECOR
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

تم  قد  بالرباط   2022 أكتوبر   3  

امليؤجلية  محدجمة  شركة  تأسيس 

ذات شريك جحيد تحدل الخصائص 

التالية :

 DB DECOR SARL  : التيدية 

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

امليؤجلية املحدجمة بشريك جحيد.

الهدف اإلأتداعي : 

تاأر ميتورم.

تاأر أثاث.
رأس املال : 100000 مرهم مقيم 

إ 2  1000 حصة من فئة 100 مرهم 

للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7 من كل سنة ما عدا الينة 

امج 2 تبتدى من تاريخ التسجيل.
مكرر   1232  : اإلأتداعي  املقر 

قطاع م حي الرحدة سال.

الييد نبيل مباج ملدة   : التييي7 

غي7 محدجمة.

تم اإليداع القانوني : لدى املحكدة 

التقييد  رقم  بالرباط  التجارية 

بتاريخ  36967 التجاري   بالسجل 

 3 نوفد 7 2022 تحت رقم 39940.

137 P

 IMOFICO

 IMMOBILIER FISCALITE COMPTABILITE

3AV MLY HASSAN 1ER

TEMARA

شركة مخبزة وحلويات بوبان
BEAU PAIN

ذات الرأسدال اإلأتداعي : 100.000 

مرهم

بتاريخ العرفي  العقد   حيب 

تأسيت   2022 أغيطس   1(  

الشركة املحدجمة امليؤجلية لشريك 

جاحد حيب املديزات التالية :

شكل الشركة: محدجمة امليؤجلية 

لشريك جاحد.

مخ زة جحلويات بوبان  : التيدية 

.BEAU PAIN

الخ ز  صنع   : الشركة  موضوع 
جالحلويات حيب موضوع في القانون 

امسا�سي.

 2 إقامة قامر رقم   : مقر الشركة 

مرس الخي7 تدارة.

املدة : 99سنة.
رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 

شريك جاحد جمكون من حصص كل 

100.00 لكل حصة جاحدة.

لحين  الييد   : الشركة  ميي7 

شارع  العلويين  بحي  القاطن  بوست 

الحين الثاني رقم 2 تدارة.

من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتدارة  باملحكدة اإلبتدائية  القانوني 

2022 تحت الرقم  13 أكتوبر  بتاريخ 

.9087
إمضاء جالخاتم

املحاسب : العربي أغالل

138 P

STE. TERRANOMADE
SARL AU

رقم السجل التجاري : 162015

تكوين شركة محدجمة امليؤجلية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بدقت�سى 

جضع  تم   2022 سبتد 7   30 بتاريخ 

القوانين امساسية لشركة محدجمة 

امليؤجلية ذات الشريك الوحيد ذات 

املديزات التالية :

الهدف :

اإلقامة  جمشغل  الضيافة  بيت 

اليياحية.

مطعم.

جكالة سفر.

املقر : عدارة رقم 30 شقة رقم 8 

حيان  الوكيلي  أحدد  موالي  شارع 

الرباط.

بدا  املال  رأس  حدم   : املال  رأس 

قدره 100.000.00 مرهم.

غي7  ملدة  الشركة  تدار   : التييي7 

محدجمة من طرف :

الييد حدزة عبام.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   2022 نوفد 7   12 بتاريخ 

.130252

139 P

SOCIETE JINALIS MEDICAL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 40.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : PASSAGE EL

 HOUSSINI MAGASIN N°8 RUE

DE SAFI VN MEKNES

تصفية الشركة
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

بتاريخ  بدكناس  املنعقد  اإلستثنائي 

العام  الجدع  قرر   201( ماي   22

 JINALIS شركة  لشركاء  اإلستثنائي 

يقدر  جالتي   MEDICAL SARL

مرهم   20.000.00 ب  رأسدالها 

مدر  اإلأتداعي  مقرها  جالواقع 

آسفي  زنقة   8 رقم  متجر  الحييني 

مكناس ما يلي :

 JINALIS شركة  تصفية 

.MEDICALSARL

التصفية  حياب  فحص 

جاعتدامه.

إغالق التصفية.

 إبراء ذمة املصفي.

من  الشركة  عل2  التشطيب 

السجل التجاري.

تم اإليداع القانوني : لدى املحكدة 

نوفد 7   9 بتاريخ  بدكناس  التجارية 

2022 تحت رقم 1120.

140 P
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STE WORD WIDE
SARL

بتاريخ املؤرخ  املحضر   بدوأب 
الجدع  قرر   2022 يونيو   13  
 WORD WIDE لشركة  االستثنائي 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
مائة ألف مرهم   100.000 رأسدالها 
1 زنقة  8) شقة رقم  جالكائنة عدارة 
تاملة مابيال - الرباط، اتخاذ القرارات 

التالية بالت7ا�سي جاإلأداع :
جالومي  اإلرامي  امليبق  الفسخ 

للشركة.
الطهراجي  امين  الييد  تعيين 

كدصفي للشركة.
املقر  في  التصفية  مقر  تحديد 
الحا ي للشركة ب عدارة 8) شقة رقم 

1 زنقة تاملة مابيال - الرباط،
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 2022 نوفد 7   12 بالرباط  التجارية 

تحت رقم 130359.
141 P

STE S2EI
SARL

شركة  لشركاء  العام  الجدع  قرر 
S2EI املنعقد بتدارة بتاريخ 9 سبتد 7 
مرهم  مليون   1000.000  ،2022
عين   12000 رجج  الفي7م  عنوانها 

عتيق تدارة ما يلي :
تحويل املقر اإلأتداعي من الفي7م 
 (2 12000 عين عتيق تدارة إ 2  رجج 
 2 رقم  شقة  الصديق  أعفر  زنقة 

طابق 1 - أكدال، الرباط.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط في 12 نوفد 7 2022 

تحت رقم 130358.
142 P

 MAISON HAZZAT
SARL AU

بالرباط  حرر  عرفي  عقد  حيب 
بتاريخ ) اكتوبر 2022 تدت املصامقة 
عل2 القانون امسا�سي للشركة ذات 

الخصائص التالية :

 MAISON  : التيدية اإلأتداعية 
.HAZZAT SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
ميؤجلية محدجمة بشريك جحيد.

تنظيم   : اإلأتداعي  الهدف 
الحفالت.

تاركة  زنقة   10  : املقر اإلأتداعي 
شقة 13 حي النهضة 1 - الرباط.

رأس املال : 100.000 مائة ألف 
حصة   1000 إ 2  موزعة  مرهم 
مرهم،   100 فئة  من  اأتداعية 

محررة نقدا جهي موزعة كاآلتي :
 1000  : الهزاط  سعيد  الييد 

حصة.
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

سعيد  الييد  تعيين   : التييي7 
غي7  ملدة  للشركة  ميي7  الهزاط 

محدجمة.
باملحكدة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم السجل 

رقم السجل تجاري 162103.
143 P

HA PRESTATIONS
SARL AU

محرر  عرفي  عقد  بدقت�سى 
2022/11/10 تم تكوين نظام أسا�سي 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  لشركة 
ذات شريك جحيد خصائصها كالتا ي :

.HA PRESTATIONS : التيدية
الهدف : تدارس الشركة امهداف 

التالية :
مقاجل أعدال متنوعة أج إنشاءات
)تاأر أثاث جمعدات جموام  تاأر 

لوازم).
)الصيانة  الخدمة  تقديم 

جاإلصالح).
زنقة  مكرر   12  : املقر اإلأتداعي 

لبنان رقم 3 املحيط - الرباط.
مائة ألف   : رأس املال اإلأتداعي 
ألف  إ 2  مقيم   (100.000( مرهم 
حصة قيدة كل جاحدة مائة   1000

مرهم )100).
عبد  الييد  تعيين  تم   : التييي7 
لبطاقة  الحاملة  حناش  اللطيف 
 A29155 رقم  الوطنية  التعريف 
غي7  جملدة  للشركة  جحيد  كديي7 

محدجمة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  املحكدة  الضبط 
تحت رقم السجل التجاري 164209.
144 P

 STE HOLDING LEASE
GROUP
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تأسيس  تم   2022 أكتوبر   25 في 

ش.م.م.ش.ج.
 STE HOLDING : اإلسم التحاري

.LEASE GROUPE SARL AU
املقر اإلأتداعي : شارع غفصة رقم 

02 حيان - الرباط.
النشاط :

تأأي7 الييارات بدجن سائق.
رأسدال الشركة :

حصة جحيدة لفائدة الييد عالء 
فزي 7ي 100.000 مرهم.

امليي7 : الييد عالء قزي 7ي.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   2022 نوفد 7   16 بتاريخ 

.16210(
145 P

TAKWOT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة 
برأسدال قدره 100.000 مرهم.

املقر اإلأتداعي : 30 شقة 8 زنقة 
موالي أحدد الوكيلي حيان - 

الرباط.
السجل التجاري : 162163.

تأسيس  تم  بدقت�سى عقد عرفي 
شركة تحدل الخصائص التالية :

.TAKWOT : التيدية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
ميؤجلية محدجمة.الهدف اإلأتداعي 
امشغال   - الزراعي  االستغالل   :

املتنوعة أج البناء، استغالل املناأم.
 100.000  : الشركة  رأسدال 

مرهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7 من كل سنة ماعدا الينة 

التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  الو 2 

النهائي.

8 زنقة  30 شقة  املقر اإلأتداعي : 

موالي أحدد الوكيلي - حيان الرباط.

مهدان  ياسين  الييد   : التييي7 

غي7  ملدة  باحدو  يوسف  جالييد 

محدجمة.

جقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 

نوفد 7   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130221.
عن النسخة جالنص

146 P

NYZ ANIMATION
شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

برأسدال قدره 100.000 مرهم.

املقر اإلأتداعي : 30 شقة 8 زنقة 

موالي أحدد الوكيلي حيان - 

الرباط.

السجل التجاري : 164159.

تأسيس  تم  بدقت�سى عقد عرفي 

شركة تحدل الخصائص التالية :

.NYZ ANIMATION : التيدية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

ميؤجلية محدجمة بشريك جحيد.

إمارة امعدال   : الهدف اإلأتداعي 

 - الحفالت  تنظيم   - التجارية 

االستشارات اإلمارية )امحداث).

 100.000  : الشركة  رأسدال 

مرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7 من كل سنة ماعدا الينة 

التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  الو 2 

النهائي.

8 زنقة  30 شقة  املقر اإلأتداعي : 

موالي أحدد الوكيلي - حيان الرباط.

التييي7 : الييد بنعلي طه ملدة غي7 

محدجمة.
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جقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 

نوفد 7   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130439.
عن النسخة جالنص

147 P

 TAQA MOROCCO WIND

CORPORATION
شركة مياهدة ذات مجلس إمارة 

رأسدالها 10.800.000 مرهم.

مقرها اإلأتداعي : 29، تجزئة 

غيندي7، الطابق الثالث، طريق 

الجديدة، حي الوازيس.

الدار البيضاء 20210

السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 

.193055

مواصلة نشاط الرشكة.
مداجالت  محضر  بدقت�سى 

العامية  غي7  العامة  الجدعية 

2022 سبتد 7   28 بتاريخ   املنعقدة 

شركة  في  املياهدون  قرر 

 TAQA MOROCCO WIND

نشاط  مواصلة   CORPORATION

الوضعية  أن أصبحت  بعد  الشركة 

الصافية للشركة أقل من ربع رأسدال 

الشركة.

من  لكل  القانوني  اإليداع  تم 

بكتابة  أعاله  إليها  املشار  العدليات 

بالدار  التجارية  املحكدة  ضبط 

 2022 أكتوبر   28 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 843649.

148 P

CARGO EXP  شركة
SARL Z

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تأسيس  بدوأبه  تم   2022/09/05

شركة ذات املديزات التالية :

.CARGO EXP : التيدية
املقر : القامرة بلوك ت 2 رقم 16 

- الرباط.

جالخدمات  النقل   : الهدف 

املختلفة.
رأس املال : 100.000 مرهدا.

من فئة 100 مرهدا لليهم موزعة 
كالتا ي :

الييد الطيب أموس : 500 سهدا.
الييد عامل زرجقة 500 سهدا.

: تيي7 الشركة من طرف  التييي7 
عامل زرجقة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 
التجارية بالرباط يومه 2022/09/05 

تحت عدم 801).
149 P

 EAGLE HILLS RABAT
 REAL ESTATE SOCIETE

ANONYME
شركة إيجل هيلز الرباط ريال 

استيت
ش.م.

مقرها اإلأتداعي بالرباط، 22 
حيان، 36 زنقة امريس امك 7، 

شقة 10.
رفع رأسدال الشركة

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
مجلس  اأتداعي  جمحضر  املختلط 
اإلمارة املؤرخين في 30 يونيو 2021، 
لشركة إيجل هيلز  بحضور الشركاء 
رأسدالها  الرباط ريال استيت ش.م، 
ثالثدائة ألف مرهم 300.000 مقرها 
حيان،   22 بالرباط،  اإلأتداعي 
 ،10 شقة  امك 7،  امريس  زنقة   36
جاملسجلة بالسجل التجاري باملحكدة 
التجارية بالرباط تحت رقم 111957 

من السجل التحليلي، تقرر ما يلي :
إقرار تحقق رفع رأسدال الشركة 
بثدانية جخديون جثالثدائة جعشرجن 

ألف )58.320.000) مرهم.
أسا�سي أديد  النظام  تبني  إقرار 

للشركة.
القيام  أأل  من  اليلط  إعطاء 

باإلأراءات.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكدة  لدى  التجاري 
تحت   2022/07/06 بتاريخ  بالرباط 

عدم : 125302.
150 P

SOCOGESTION

SARL

مكتب الدراسات، جالحيابات 

جاالستشارة

1 زنقة أفغانيتان رقم 2 حي املحيط 

- الرباط.

 20 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تأسيس  تم  بالرباط،   2022 أكتوبر 

 ZINISSI  LUXURY CAR شركة 

امليؤجلية  ذات  شركة   SARL AU

الوحيد  للشريك   املحدجمة 

جخصائصها كالتا ي :

 ZINISSI  LUXURY : اسم الشركة

.CAR SARL AU

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

للشريك الوحيد جخصائصها كالتا ي :

 ZINISSI  LUXURY اسم الشركة

.CAR SARL AU

مضدون الشركة : كراء الييارات 

بدجن سائق.

 2 رقم  بفيال  قبو   : الشركة  مقر 

زنقة عنابية حي الرياض الرباط.

رأسدال الشركة : مائة ألف مرهم 

 1000 إ 2  مقيدة  مرهم   100.000

للحصة  مرهم   100 بقيدة  حصة 

الواحدة جكلها بحوزة الييدة الزين 

اإلمري�سي أسداء.

تم تعيين الييد   : تييي7 الشركة 

الزين اإلمري�سي محدد كديي7 جحيد 

للشركة.

أرباح الشركة : بعد خصم %5 من 

امرباح يومع الباقي في تصرف الشريك 

الوحيد.

التسجيل  تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ   162133 التجاري تحت رقم 

التجارية  باملحكدة   2022/11/17

بالرباط.
للبيان جاالستشارة

151 P

GEPOD
شركة مياهة

 رأسدالها 1.800.000 مرهم
املقر الرئي�سي : 18 شارع احدد 

املكري البيضاء
السجل التجاري : 132.929

املجتدعون  املياهدون  قرر 
بتاريخ االستثنائي  العام  الجدع   في 

 12 يوليو 2022 :
ذات  شركة  إ 2  الشركة  تحول 

ميؤجلية محدجمة ؛
انتهاء جالية املديرين جإبراء ذمتهم.

 Pierre Yves الييد  تعيين 
غي7  ملدة  للشركة  ميي7ا   Grumel

محدجمة.
بإضافة  الشركة  اسم  تعديل 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة بدال 

من شركة مياهدة سابقا ؛
للشركة  املنظدة  اللوائح  اقرار 

بشكلها الجديد.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

839457 بتاريخ 29 سبتد 7 2022.
152 P

GIROD MAROC
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
شريك جحيد رأسدالها 2.000.000 

مرهم.
املقر اإلأتداعي : الدار البيضاء، 

النواصر، مجدع سابينو الصناعي، 
شطر 32.

السجل التجاري : 226693.
عل2 محضر قرارات املياهم  بناء 

الوحيد بتاريخ 20 أكتوبر 2022،
تقرر ما يلي :

عزل الييد عبد الحديد شعيبي 
من منصبه كديي7 للشركة.

تعيين الييد كلوم أي7جم ميي7ا 
للشركة ؛

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
12 نوفد 7 2022 تحت رقم 826162.

لإلعالم جالنشر

153 P
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ARMA SIDI ALLAL 

EL BAHRAOUI 
SA

شركة مجهولة
رأسدالها : 1.000.000 مرهم.

مقرها اإلأتداعي : رقم 3، منطقة 

امليتقبل سيدي عالل البحراجي.

السجل التجاري : 28605

املدينة : الخدييات.

للحدعية  عرفي  محضر  عل2  بناء 

في  املؤرخة  العامية  غي7  العدومية 

 ARMA SIDI لشركة   2022/04/18

ذات   .ALLAL EL BAHRAOUI SA
قرر  مرهم،   1.000.000  : رأسدال 

الشركاء، ما يلي :

من   35( املامة  محكام  جفقا 

املعدل جاملتدم   95-17 القانون رقم 

الخاص   05-20 رقم  بالقانون 

يوأد  ال  أنه  املجهولة،  بالشركات 

املبكر  الحل  إعالن  إ 2  يدعو  سبب 

نشاطها  استدرار  جبالتا ي  للشركة 

بالرغم من الخيائر امللحوظة.

املحكدة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الخدييات  التجارية 

2022/11/21 تحت رقم 81).
إلستخراج جذكر

امليي7

154 P

 ARMA SIDI ALLALI EL

BAHRAOUI
SA

شركة مجهولة
رأسدالها : 1.000.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : رقم 3، منطقة 
امليتقبل سيدي عالل البحراجي

السجل التجاري : 28605

املدينة : الخدييات

للجدعية  عرفي  محضر  عل2  بناء 

في املؤرخ  العامي  غي7   العدومية 

 ARMA SIDI 18 أبريل 2022 لشركة

ALLALI EL BAHRAOUI ش.م، ذات 
قرر  مرهم،   1.000.000  : رأسدال 

الشركاء ما يلي :

من   35( املامة  محكام  جفقا 

املعدل جاملتدم   95-17 القانون رقم 

الخاص   05-20 رقم  بالقانون 

يوأد  ال  أنه  املجهولة،  بالشركات 

املبكر  الحل  إعالن  إ 2  يدعو  سبب 

نشاطها  استدرار  جبالتا ي  للشركة 

بالرغم من الخيائر امللحوظة.

ملحكدة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  الخدييات  التجارية 

نوفد 7 2022 تحت الرقم 81).
الستخراج جذكر

امليي7

155 P

SOFAW
تصفية شركة

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

الغي7 العامي في سال املسجل بتاريخ 

شركة  لشركاء   2022 أكتوبر   25

SOFAW جهي شركة ذات امليؤجلية 

جحيد،  شريك  ذات  املحدجمة 
مقرها  مرهم،   100.000 رأسدالها 

اإلأتداعي الكائن بإقامة كنزة عدارة أ 

1 شقة 19 سعيد حجي سال.

تصفية نهائية للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

املحكدة  لدى  الضبط  بكتابة 

نوفد 7   15 بتاريخ  بيال  اإلبتدائية 

2022 تحت رقم 39965.

156 P

 AL ABTAL TRAVEL AGENCY
SARL

سجل تجاري الرباط 5)0)15

تفويت حصص - نقل املقر 
اإلأتداعي - تغيي7 امليي7

إنعقد   2022 اكتوبر   6 بتاريخ 

 AL الجدع العام الغي7 العامي لشركة

 ،ABTAL TRAVEL AGENCY  SARL

حيث تدت املصامقة عل2 :

بيع جتفويت حصص :

الييد  طرف  من  حصة   1000

حدزة أشبني لفائدة الييد عبد الغني 

الفرا�سي ؛

الييد  طرف  من  حصة   1000
نيرين  الييدة  لفائدة  أشبني  أمين 

الحدام.
نقل املقر اإلأتداعي للشركة من : 
إقامة 18 زنقة تنييفت شقة رقم 1 

أكدال الرباط.
إ 2 : بلوك AO رقم 36 شقة 01 حي 

بوهالل حي سعقوب املنصور الرباط.
استقالة الشريك امليي7 املنسحب 
الييد  جتعيين  أشبني  حدزة  الييد 
أديد  ميي7  الفرا�سي  الغني  عبد 

للشركة ملدة غي7 محدجمة.
 ،6  ،2 املوام  لذلك   تبعا  تعديل 
امسا�سي  القانون  من   16 ج   13  ،(

للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   2022 نوفد 7   16 بتاريخ 

.130319
157 P

مكتب امستاذ ر�سى إكيدر
موثق

 PHARMACIE SALA AL
JADIDA

SARL
تفويت حصص اأتداعية.

تعيين ميي7 أديد
تحيين القانون امسا�سي للشركة

تلقاه  توثيقي  عقد  بدقت�سى 
بتدارة،  موثق  إكيدر،  ر�سى  امستاذ 
بتاريخ 30 سبتد 7 ج 03 أكتوبر 2022 

تقرر ما يلي :
تفويت جرثة أنس التازي : اليامة 
التازي  جالعربي  اليالم  عبد  عالل، 
جالييدة هند عليوة للييد عالء أبو 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  عبد هللا، 
أديع     ،AA24.795 للتعريف رقم 
حصصهم اإلأتداعية جاملدلوكة لهم 
في الشركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
 PHARMACIE  « شركة  امليداة 
رأسدالها   ،SALA AL JADIDA
300.000 ثالثدائة ألف مرهم، مقرها 
شارع   2 الجديدة،  بيال  االأتداعي 
موالي يوسف، جكذا أديع الحقوق، 
الديون جامرباح املرتبطة بالحصص 

املفوتة.

أبو عبد هللا،  تعيين الييد عالء 

للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

جحيد  كديي7   AA24795 رقم 

للشركة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد 7   3 بتاريخ  بيال  اإلبتدائية 

2022 تحت عدم 1032.
الخالصة جالبيان

158 P 

ح & كو ادفيزري
شركة محدجمة امليؤجلية

ذات الشريك الوحيد

رأسدالها : 100.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : شقة رقم 2

عدارة ب تجزئة رياض االطر

سكت7 25 حي الرياض الرباط

تأسيس الشركة
في  امل 7م  العرفي  العقد  بدقت�سى 

جضع   2022 أكتوبر   6 الرباط بتاريخ 

محدجمة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املواصفات تحدل   امليؤجلية، 

التالية :

تحدل الشركة تيدية  :  التيدية 

شركة محدجمة   - كو امفيزري   & -ح 

امليؤجلية ذات الشريك الوحيد.

الهدف : تهدف الشركة، مزاجلة :

مهنة الخ 7ة في املحاسبة.

الشركات  حيابات  مراقبة  مهنة 

جاملؤسيات جأديع املهام التابعة لها.

في  جالتكوين  املياعدة  املشورة 

ميامين الحيابات جالجبائي للشركات 

جاملؤسيات جغي7ها.

 2 رقم  شقة   : اإلأتداعي  املقر 

سكت7  االطر  رياض  تجزئة  ب  عدارة 

25 حي الرياض الرباط.

في  الشركة  مدة  حدمت   : املدة 

تقييدها  تاريخ  من  ابتداء  عاما   99

حاالت  باستثناء  التجاري  بالسجل 

املدة  تدديد  أج  امليبق  االنحالل 

بواسطة القانون امسا�سي للشركة.
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في  تبتدئ   : اإلأتداعية  الينة 

مسيد 7 من   31 فاتح يناير جتنتهي في 

كل سنة.

حدم   : اإلأتداعي  الرأسدال 

 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأسدال 

مرهم مقيم إ 2 1000 حصة من فئة 

100 مرهم للواحدة، ميدمة كاملة.

حناج  علي  بو  الييد   : التييي7 

ميي7 للشركة ملدة غي7 محدجمة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكدة  الضبط 

في 12 نوفد 7 2022 تحت رقم 8894.
للخالصة جالتذكي7

159 P

YAN CHIM MAROC

SARL

RC N° : 153963

ش.ذ.م.م

برأسدال : 100.000 مرهم

تعديل

العام  املحضر  بدقت�سى 

االستثنائي املنعقد بدقر الشركة يوم 

28 يوليو 2022 قد تقرر اتخاذ القرار 

بالتعديل التا ي :

عل2  اإلأتداعي  النشاط  تعديل 

الشكل التا ي :

ميتحضرات  جتوزيع  صناعة 

التجديل جالنظافة الشخصية.

صناعة جتوزيع موام التنظيف.

صناعة جتوزيع موام التنظيف في 

مجال الصناعات الغذائية جالفالحة.

القانون  من   3 البند  تعديل 

امسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط يوم 9 نوفد 7 2022 

تحت رقم 130122.

160 P

OMBO
SARL AU

RC N° : 145549
ش.ذ.م.م بشريك جحيد

برأسدال : 200.000 مرهم
تعديل شركة

العام  املحضر  بدقت�سى 
االستثنائي املنعقد بدقر الشركة يوم 
اتخاذ  تقرر  قد   2022 سبتد 7   30

القرار بالتعديالت التالية :
الييد  من  حصة   1000 تفويت 
العزيز  الييد عبد  إ 2  بوهالل  عدر 

عرباني.
رفع رأسدال الشركة ب 300.000 
مرهم لينتقل من 100.000 مرهم إ 2 
مرهم جذلك ع 7 الحياب   200.000

الجاري للشركاء.
للشركة  اليابق  امليي7  استقالة 
عرباني  العزيز  عبد  الييد  جتعيين 

كديي7 جحيد للشركة.
من  ج13   (  ،6 البنوم  تعديل 

القانون امسا�سي للشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط يوم 9 نوفد 7 2022 

تحت رقم 130125.
161 P

POLARIS INDUSTRIE PRO
SARL

RC N° : 115253
ش.ذ.م.م

برأسدال : 2.000.000 مرهم
تعديل شركة

العام  املحضر  بدقت�سى 
االستثنائي املنعقد بدقر الشركة يوم 
19 يناير 2022 قد تقرر اتخاذ القرار 

بالتعديالت التالية :
حصة من شركة   15000 تفويت 
بوالريس اندست7ي إ 2 الييد عرباني 

عبد العزيز.
تعديل البندين 6 ج ) من القانون 

امسا�سي للشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفد 7   21 يوم  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130429.
162 P

EPP RABAT
SARL

RC N° : 153079

ش.ذ.م.م

برأسدال : 100.000 مرهم

تعديل شركة
العام  املحضر  بدقت�سى 

الشركة  بدقر  املنعقد  االستثنائي 

يوم 18 أكتوبر 2022 قد تقرر اتخاذ 

القرار بالتعديالت التالية :

الييد  من  حصة   500 تفويت 

العزيز  عبد  الييد  إ 2  الذاكر  مني7 

عرباني.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي7 

محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إ 2  جحيد  بشريك 

ميؤجلية محدجمة.

الييد  طرف  من  الشركة  تيي7 

العزيز  عبد  جالييد  الذاكر  مني7 

عرباني مع توقيع منفصل للديي7ين.

ج25   22  ،8  ،(  ،1 تعديل البنوم 

من القانون امسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط يوم 9 نوفد 7 2022 

تحت رقم 130126.

163 P

3M COGENT INC
فرع في طور التصفية

املقر اإلأتداعي : 12، شارع 

الزرقطوني، الطابق 9، رقم 18

الدار البيضاء

مسجل بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 285365

)فيدا يلي »الفرع»)

بتاريخ  للفرع  امم  الشركة  قررت 

15 يوليو 2022 ما يلي :

ميطرة  جفتح  امليبق  الحل 

التصفية الومية للفرع ؛

تحديد مقر التصفية للفرع بدقره 
زنقة   ،1(  : ب  الكائن  اإلأتداعي 

حي كوتيي،  الطابق امجل،  البحت7ي، 

20060، الدار البيضاء.

أل  خالل  للفرع  مصفيا  تعيين 

مصعب  الييد  التصفية،  مدة 

لوكيلي، ذج الجنيية املغربية.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكدة 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

15 نوفد 7 2022 تحت رقم 826215 

بالسجل  التعديلي  جالتسجيل 

بتاريخ البيضاء  للدار   التجاري 

15 نوفد 7 2022 تحت رقم 38235

164 P

 FRAENKISCHE INDUSTRIAL

PIPES MAROC
شركة ذات ميؤجلية محدجمة

ذات الرأسدال : 15.516.200 مرهم

املقر اإلأتداعي : بيكورة، تجزئة 12 

للدجدع الصناعي اجالم صالح

الدار البيضاء

املسجلة بالسجل التجاري

للدار البيضاء تحت رقم 272927

)فيدا يلي »الشركة»)

العامي  غي7  العام  الجدع  قرر 

للشركاء في 10 نوفد 7 2022 :

تعيين الييد أي7الد كارل شديت 

 18 مواليد  من  الجنيية  امملاني 

أكتوبر 1964 ميي7ا مشاركا للشركة 

مأل غي7 ميمى جبأثر فوري.

من  الشركة  إمارة  ستتم  لذلك 

قبل ميي7ين مشاركين :

الييد ستيفن بيت7 جيتي7يتش ؛ ج

الييد أي7الد كارل شديت.

أن الشركة ستكون ملزمة قانونا 

من  بها  املتعلقة  امعدال  بجديع 

للديي7ين  املنفصل  التوقيع  خالل 

املشاركين.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكدة 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

22 نوفد 7 2022 تحت رقم 845945 

بالسجل  التعديلي  جالتسجيل 

بتاريخ البيضاء  للدار   التجاري 

22 نوفد 7 2022 تحت رقم 38358

165 P
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شركة أوغتليم
ش.م.م

ORTALIM SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
رأسدالها : 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : العدارة رقم 25 

الشقة رقم 15 حي املحددي أكامير

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

يوم بأكامير  املنعقد  العامي   غي7 

تدت املصامقة عل2   2022 أكتوبر   3

ما يلي :

تفويت الحصص :

حصص  تفويت  عل2  املصامقة 

500 حصة من  الييد يوسف خراز 
رأسدال الشركة لفائدة الييد سعيد 

الصليح ت 7ئة ذمة رحدون لحين من 

التييي7.

ذمة  ت 7ئة  عل2  املصامقة  تدت 

فت7ة  أثناء  لحين  رحدون  الييد 

كديي7  تعيينه  جإعامة  تييي7ه 

للشركة.

يتم التوقيع   : التوقيع اإلأتداعي 

البنكية  جامجراق  العقوم  أديع  في 

الييد رحدون لحين.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكامير  التجارية  باملحكدة  الضبط 

2022 تحت رقم  بتاريخ فاتح نوفد 7 

.119086
للخالصة جالبيان

امليي7

166 P

SOUSS ART شركة
ذات االسم الجداعي

املقر اإلأتداعي : تجزئة أمالل
رقم I.111 تراست إنزكان

فاتح  بتاريخ  مداجالتها  إثر  عل2 

الجدعية  قررت   2022 نوفد 7 

 SOUSS العامية لشركة  العامة غي7 

مقرها  الجداعي  االسم  ذات   ART

 I.111 تجزئة أمالل رقم   : اإلأتداعي 

بالسجل  مسجلة  إنزكان  تراست 

التجاري باملحكدة اإلبتدائية بانزكان 

تحت رقم 12325، ما يلي :

حل الشركة بصفة مبكرة.

ابراهيم  الشركة  مصفي  تعيين 

مركي.

تجزئة  التصفية  مقر  تحديد 

أمالل رقم I.111 تراست إنزكان.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكدة اإلبتدائية بانزكان 

في )1 نوفد 7 2022 تحت رقم 2313.

167 P

LASER LEX TEMARA
SARL AU

رأسدالها : 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : تجزئة الوفاء رقم 

12 جام الذهب - تدارة

بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

22 أكتوبر 2022، تم تأسيس شركة 

 LASER LEX TEMARA تحدل اسم 

ش.ذ.م.م.ذ.ش.ج تتوفر عل2 املديزات 

التالية :

املقر اإلأتداعي : تجزئة الوفاء رقم 

12 جام الذهب - تدارة.

الهدف اإلأتداعي :

التكييف جالتغليف.

التصدير جاالستي7ام.

مدة االستدرار : 99 سنة.

مرهم   100.000  : املال  رأس 

مقيم إ 2 1000 حصة من فئة 100 

مرهم موزع كدا يلي :

الييد املهدي بلوام 1000 حصة.

التييي7 : تم تعيين الييد املهدي 

بلوام كديي7 للشركة ملدة زمنية غي7 

محدجمة.

من  :تبتدئ  اإلأتداعية  الينة 

فاتح يناير جتنتهي في 31 مسيد 7.

لتكوين   %5 بعد اقتطاع   : امرباح 

يوزع  القانوني،  االحتياط  صندجق 

الباقي عل2 الشركاء حيب حصصهم.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بتدارة  اإلبتدائية 

التجاري رقم 5)))13.

168 P

ECOFLEET
SARL AU

رأسدالها : 100.000 مرهم
املقر اإلأتداعي : رقم 126 حي ابن 

رشد تجزئة اليدارة - تدارة
 بدقت�سى عقد عرفي بتدارة، بتاريخ
شركة  قرر شركاء   ،2022 نوفد 7   8
ECOFLEET ش.ذ.م.م.ذ.ش.ج ما يلي :

بيع 500 حصة بقيدة 100 مرهم 
من  مرهم   50.000 بدبلغ  للحصة 
الورمي  الخالق  عبد  الييد  طرف 

لفائدة الييد عدام كدية.
استقالة الييدة املوفيد هند من 
مهامها في الشركة جتعيين الييد عبد 
الخالق الورمي كديي7 للشركة ملدة 

زمنية غي7 محدجمة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي7 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوحيد إ 2 شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة.
تعديل القانون امسا�سي.

اإلبتدائية  باملحكدة  اإليداع  تم 
بتدارة تحت رقم 9383 في 22 نوفد 7 

.2022
169 P

SOCIETE DAILY B
SARL

مركز التجاري أالك�سي شارع محدد 
اليامس محل رقم 29 ج30

الطابق امجل الرباط
في الصامر  اإلمارة  قرار   بدوأب 
شركة  جافقت   ،2022 نوفد 7   (
 200.000 رأسدالها   DAILY B SARL
مرهم، مقرها مركز التجاري أالك�سي 
 29 شارع محدد اليامس محل رقم 
باإلأداع  الطابق امجل الرباط،  ج30 

عل2 القرارات التالية :
افتتاح  عل2  العام  الجدع  جافق 
فرع آخر في مركز التجاري أالك�سي 
 8 رقم  محل  اليامس  محدد  شارع 

اليوي�سي الرباط.
لتنفيذ  الصالحيات  كل  تعطى 
في  عليها  املنصوص  اإلأراءات 

القانون.

سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكدة 

22 نوفد 7 2022 تحت رقم 130216 

السجل التجاري : 139925.

170 P

STE DOMICAM
SARL

العام  االستثنائي  الجدع  قرر 

املنعقد في فاتح سبتد 7 2022.

تفويت 500 حصة اأتداعية من 

طرف الييد طويل الحيين لفائدة 

حصة،   500 الداجمي  لكبي7  الييد 

جتقرر تغيي7 الشكل القانوني للشركة 

إ 2  امليؤجلية  محدجمة  شركة  من 

بشريك  امليؤجلية  محدجمة  شركة 
القانون  تذجيب  تم  كدا  جاحد 

امسا�سي جتعديله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكدة  الضبط  بكتابة  الضبط 

رقم  تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

93157 بتاريخ 2 نوفد 7 2022.
للنسخ جالبيان

الوكيل

171 P

K.H.S.S COMPANY
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدوأب 

تأسيس  تم   2022 نوفد 7   15

لها  محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 

املواصفات التالية :

K.H.S.S COMPANY : التيدية

 / مطبعة   : اإلأتداعي  الهدف 

مقاجل أعدال أج إنشاءات مختلفة.

تجزئة البياتين   : املقر اإلأتداعي 

عين الجوهرة سيدي بوخلخال مركز 

تجاري مجدع 1 محل 12 تيفلت.

الرأسدال : حدم رأسدال الشركة 

في 100.000 مرهم.

الييدة  عينت   : الشركة  تييي7 

عتيقة القندج�سي ميي7ة للشركة مع 

أديع الصالحيات.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكدة اإلبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجاري رقم 1409.
للنسخ جالبيان

الوكيل

172 P

STE WAFAE TAZAYITE
SNC

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املنعقد في 13 أكتوبر 2022 :

 STE اشخاص  ذات  شركة  حل 
مقر   WAFAE TAZAYITE SNC
حي   322 رقم  اإلأتداعي  تصفيتها 

امصالة جملاس.
الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 
بالخدييات  اإلبتدائية  باملحكدة 
أكتوبر   22 بتاريخ   382 رقم  تحت 

.2022
173 P

SOCIETE RABAT ENSEIGNE
RC 36983 SALE

قرر الشريك الوحيد يوم )1 يونيو 
2022 ما يلي :

تغيي7 املقر اإلأتداعي للشركة إ 2 
حي   58 محل رقم   9 شارع م عدارة   :
الرحدة تابريكت سال املصامقة عل2 

القانون امسا�سي للشركة.
: سلم من طرف  اإليداع القانوني 
بتاريخ بيال  اإلبتدائية   املحكدة 
.D39461 8 نوفد 7 2022 تحت رقم
174 P

ECOLARC
SARL AU

AU CAPITAL DE 20.000 DHS
 Siège social : 47, Rue Sebou,
 App. n°3, (1er étage(, Agdal,

Rabat
RC 164173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
 2022 أكتوبر   20 بتاريخ  الرباط 
امليؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجمة بشريك جحيد.

الهندسة   : اإلأتداعي  الهدف 

املعدارية.
مرهم   20.000  : رأسدال الشركة 

مقيدة إ 2 200 حصة من فئة 100 

مرهم للحصة الواحدة باسم الييد 

محدد زجاتني.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7 من كل سنة ما عدا الينة 

امج 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : )2، زنقة سبو، الشقة رقم 

3، الطابق امجل، أكدال، الرباط.

امليي7 : الييد محدد زجاتني.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

3)1621 بتاريخ 21 نوفد 7 2022.

175 P

 TMS-TAILOR MADE

SERVICES
بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

تم تأسيس الشركة   2022 أكتوبر   3

ذات امليؤجلية املحدجمة جالتي تتديز 

بدا يلي :

TMS-  : اإلأتداعية  التيدية 

TAILOR MADE SERVICES

االستشارات   : اإلأتداعي  الهدف 

اإلمارية.
املقر اإلأتداعي : 20، زنقة أكلدان 

أكدال   2 رقم  شقة  علي  سيدي 

الرباط.
مرهم   10.000  : رأسدال الشركة 

مكون من 100 حصة.

الييد هشام الغانمي : 50 حصة.

 BASTIAN THOMAS جالييد 

HORST 50 حصة.

املدة : 99 سنة.

الغانمي  هشام  الييد   : التييي7 

ميي7 للشركة ملدة غي7 محدجمة.

الينة اإلأتداعية : من فاتح يناير 

إ 2 31 مسيد 7.
رقم السجل التجاري 163519.

باملكتب  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   26 الجهوي لالستثدار بتاريخ 

.2022

176 P

ROCHTRANS MAROC
SARL

محضر  ملقتضيات  تبعا 

لشركة  االستثنائي  العام  الجدع 

املنعقد   ROCHTRANS MAROC

بتاريخ 31 أكتوبر 2022 :

املقت7حات  عل2  املصامقة  تدت 

اآلتية :

حل ميبق للشركة.

تعيين الييد فضول عبد الرحيم 

كدصفي للشركة.

محل التصفية : شارع حس امجل 

 26 الشقة   2 إقامة عيبومي الطابق 

تدارة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

تدارة  اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 

أكتوبر   10 بتاريخ   9299 رقم  تحت 

.2022

177 P

AGRI HUB AFRICA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بشريك جحيد

برأسدال : 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : عدارة أرجكارياس

زنقة حدان الفطواكي املحددية

جفق مقتضيات عقد عرفي بتاريخ  

شركة  تأسيس  تم   24/10/2022

ذات ميؤجلية محدجمة بشريك جحيد 

برأسدال جالتي لها املواصفات اآلتية :

أفريكا   هوب  أكري   : التيدية 

ش٠ذ٠م٠م بشريك جحيد.

االستي7ام   : اإلأتداعي  املوضوع 

جالتصدير جالتجارة جتقديم الخدمات 

جالدجاأن  الزراعة  قطاعات  في 

جاملوا�سي جاملجازر.

استي7ام التصدير جتصنيع جتوزيع 
للزراعة  جاملوام  املنتجات  أديع 
جالري جمعالجة املياه جتربية املاشية 
 - الخام  املوام  جتوزيع  التجارة   -
املعدات  في  جالتجارة  الوساطة 
جالحيوانات  الزراعية،  جاملوام 
الحية، جامسددة، جمنتجات الصحة 
النباتية، جاملنتجات الجاهزة جنصف 
املصاحبة  أنواعها.  بجديع  املصنعة 
الت7اب  عل2  جالتدريب  جاملشورة 
الوطني أج في الخارج في ميدان الزراعة 

جالث7جة الحيوانية.
إمارة الضيعات املتعلقة بدوضوع 
املغربية   الشركات  تدثيل   - الشركة 
الزراعة  في مجال  أج امأنبية تعدل 
االستحواذ عل2   - جتربية الحيوانات. 
بأي شكل من  أج مصالح،  مدتلكات 
في أي شركة أج شركة لها  امشكال، 

موضوع  مداثل أج مرتبط.
العدليات  أديع  عامة  جبصفة 
العقارية  ألصناعية  أملالية  ألتجارية 
غي7  أج  مباشرة  بصفة  ترتبط  جالتي 

مباشرة لتندية الشركة. 
الرأسدال : حدم في مبلغ 100.000 

مرهم.
املقر اإلأتداعي : عدارة أرجكارياس 

زنقة حدان الفطواكي املحددية.
حصة   1000 إ 2  مقيدة 
اأتداعية من فئة 100 مرهم للحصة 
 1000 إ 2   1 من  مرقدة  الواحدة 
كلها مكتتبة جمحررة تدثل مياهدة 

الشريك الوحيد كالتا ي :  
 1000  : ماموني  أنيس  الييد 

حصة اأتداعية.
أنيس  الييد  عين   : التييي7 
ماموني مغربي الجنيية املزمام بتاريخ 
باملحددية جاملقيم ب   1988/04/19
121 شاطئ مونيكا املحددية الحامل 
رقم   الوطنية  التعريف  لبطاقة 
للشركة  جحيد  كديي7   21326(T

ملدة غي7 محدجمة.
باملحكدة  سجلت  الشركة 
 : بتاريخ  باملحددية  اإلبتدائية 

16/11/2022 تحت رقم : )3183.
178 P
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Y.B EYES
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 ،2022 سبتد 7   20 بتاريخ  الرباط 

قد تم تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة بشريك جحيد : 

الهدف اإلأتداعي : مقوم البصر.
رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 

فئة  من  حصة   1000 إ 2  مقيدة 

100 مرهم للحصة الواحدة.

سيرى بنعلوش 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7 من كل سنة ما عدا الينة 

امج 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 املقر : 1 زنقة جام أم الربيع، شقة 2، 

أكدال، الرباط.

امليي7 : سيرى بنعلوش.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.16216(

179 P

DRISMA FOOD
SARL

شهر ميتخرج من الجدع العام 
اإلستثنائي

بدقت�سى عقـد عــرفــي مــؤرخ بتــاريــخ 

12 سبتد 7 2022، قــرر الجدع العام  

 ،DRISMA FOOD SARL لشــركــة 
رأسدالها 10.0000 مرهم، عل2 تغيي7 

فصول من القانون امسا�سي للشركة 

ج ذلك عل2 الشكل التا ي :

الييد  من  حصة   520 بيع  تم 

الجنيية،  مغربي  أعوان،  امريس 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم Z126522 املقيم بشارع  الحين 

الثاني اليعيدية. 

ا 2 الييدة هاأر أعوان، مغربية 

الحاملة لبطاقة التعريف  الجنيية، 

القاطن   ،FE19622 رقم  الوطنية 

بتجزئة ملوية اليعيدية.

من  فصول  تغيي7  تم  جبذلك 

تداشيا  للشركة  امسا�سي  القانون 

مع عدلية بيع الحصص عل2 الشكل 

التا ي : 

الفصل اليامس: الحصص:

 22000  : الييد رضوان بولحرير 

مرهم ؛

 22000  : فؤام  أعوان  الييد 

مرهم ؛

 52000   : الييدة أعوان هاأر 

مرهم ؛

املجدوع 10.0000مرهم.

الفصل اليابع: رأسدال الشركة:

في  محدم  الشركة  رأسدال 

 1000 ا 2  مقيم  مرهم   100.000

عل2  موزعة  مرهم   100 من  حصة 

الشكل التا ي :

الييد رضوان بولحرير :  220.00 

حصة ؛

 220.00   : فؤام  أعوان  الييد 

حصة ؛

 520.00   : الييدة أعوان هاأر 

حصة ؛

املجدوع 1000 حصة.

التييي7 : 

امريس  الييد  حدف  تم  لقد 

الحامل  الجنيية،  مغربي  أعوان، 

رقم  الوطنية  التعريف   لبطاقة 

الحين  بشارع   املقيم   Z126522

الثاني اليعيدية من مهدة التييي7.

جتعيين الييدة هاأر أعوان،    

لبطاقة  الحاملة  الجنيية،  مغربية 

 ،FE19622 رقم  الوطنية  التعريف 

اليعيدية   ملوية  بتجزئة  القاطنة 

كديي7ة جشريكة  في الشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليـداع 

اإلبتدائية  املحكدة  ضبط  بكتابة 

ب 7كان بتاريخ 18 أكتوبر 2022 تحت  

رقم 549/2022.

180 P

LAYMOUNE CARS
شهر ميتخرج من الجدع العام 

اإلستثنائي
بدقت�سى عقـد عــرفــي مــؤرخ بتــاريــخ 
الشريك  قــرر   ،2022 سبتد 7   12
 LAYMOUNE لشــركــة  الوحيد 
CARS، رأسدالها 9.0000 مرهم، عل2 
امسا�سي  القانون  من  فصول  تغيي7 

للشركة جذلك عل2 الشكل التا ي :
الييد  من  حصة   900 بيع  تم   
الجنيية،  مغربي  ابراهيم،  جعلي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
مداغ  بطريق  املقيم   F.71549 رقم 

الرقم 33 حي الليدون بركان.
مغربي  محدد،  جعلي  الييد  ا 2 
الحامل لبطاقة التعريف  الجنيية، 
القاطن   ،  FA.121(86 الوطنية رقم 
حي الليدون   33 بطريق مداغ الرقم 

بركان .
من  فصول  تغيي7  تم  جبذلك 
تداشيا  للشركة  امسا�سي  القانون 
مع عدلية بيع الحصص عل2 الشكل 

التا ي : 
الفصل اليامس : الحصص :

 90.000  : محدد  جعلي  الييد  
مرهم ؛

املجدوع 9.0000مرهم.
الفصل اليابع : رأسدال الشركة:

في  محدم  الشركة  رأسدال 
 1000 ا 2  مقيم  مرهم   100.000
عل2  موزعة  مرهم   100 من  حصة 

الشكل التا ي :
الييد جعلي محدد :  900  حصة ؛

املجدوع 900 حصة.
التييي7 :  

لقد تم حدف الييدة جعلي اسداء، 
لبطاقة  الحاملة  الجنيية،  مغربية 
 FA105525 رقم  الوطنية  التعريف 
حي  مداغ  طريق   33 بالرقم  املقيم 

الليدون بركان  من مهدة التييي7.
جتعيين الييد جعلي ايوب ، مغربي 
الحامل لبطاقة التعريف  الجنيية، 
القاطن   ،FA182(16 رقم  الوطنية 
طريق مداغ حي الليدون   33 بالرقم 

بركان  كديي7  في الشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليـداع 

اإلبتدائية  املحكدة  ضبط  بكتابة 

ب 7كان بتاريخ 18 أكتوبر 2022 تحت  
رقم 550/2022.

181 P

CAFE AIDI
شهر ميتخرج من الجدع العام 

اإلستثنائي
بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

الجدع  قرر   2022 أغيطس   20

CAFE AIDI ش.ذ.م.م  العام لشركة  
الحل  مرهم،   100.000 رأسدالها 

امليبق للشركة. 

هشام   عايدي  الييد  جيعت 7 

اهتم  ام  للشركة  رئي�سي  كدصفي 

بتصفية أديع اصول الشركة.  

القانوني  اإليداع  تم   : اإليـداع 

اإلبتدائية  املحكدة  ضبط  بكتابة 

تحت   2022 أكتوبر   6 ل 7كان بتاريخ 
رقم 537/2022.

182 P

YASSIRAK ELECTRICITE
شهر ميتخرج من النظام امسا�سي

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

28 سبتد 7 2022 تم تــأسيس شـركة 

ذات امليؤجليــة املحــدجمة مات شريك 

  YASSIRAK ELECTRICITE جحيد 

عل2 الشكل التا ي :

 YASSIRAK  : الشركــة  تيدية 

.ELECTRICITE

ذات  شركة   : الشركــة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة مات شريك جحيد.

غرض الشركــة : االشغال  املختلفة، 

مقاجل الت7كيبات الكهربائية.
زنقة   10 رقم   : املــقـر اإلأتداعي   

0)3 حي جام الدهب  بركان.   

مدة  تحديد  تم   : الشركــة  مــدة 

أق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

جكذا  اليابق  الحل  حاالت  ماعدا 

حاالت التدديد جالكل جفقا للقوانين 

اليارية املفعول.
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تحديد  تم   : الشركة  رأسدال 
100.000 مرهم  رأسدال الشركة في  

تم تقديدها نقدا.
الشـريك الوحيد   :

مغربـي  الحراك،  ياسين  الييد 
الجنيية، مــزمام بتــاريخ 2 ف 7اير 1995، 
الوطنية  التعريف  لبطـاقــة  الحامــل 
 10 بالرقم  القاطن   FA1(62(5 رقــم 
زنقة 0)3 حي جام الدهب بركان شريك 

جميي7 جحيد في الشركة.
جتلزم  الشركة  تيي7   : التييي7 
بإمضاء الييد ياسين الحراك، مغربـي 
الجنيية، مــزمام بتــاريخ 2 ف 7اير 1995، 
الوطنية  التعريف  لبطـاقــة  الحامــل 
 10 القاطن بالرقم   FA1(62(5 رقــم 
 زنقة 0)3 حي جام الدهب بركان في كل 
ما يتعلق بامليائل القانونية ج اإلمارية 

جاملالية للشركة .
القانوني  اإليداع  تم   : اإليـــــداع 
اإلبتدائية  املحكدة  ضبط  بكتابة 
 2022 أكتوبر   1( بتاريخ   ب 7كان، 

تحت رقم 546/2022.
183 P

EL BERKANIA TRAVAUX
شهر ميتخرج من الجدع العام 

اإلستثنائي
جمدثل  امليي7  محضر  بدقت�سى   
مسيد 7   21 املنعقد بتاريخ  الشركة  
قرر الشريك الوحيد لشركة   ،2021
شركة    EL BERKANIA TRAVAUX
ذات امليؤجلية املحدجمة مات شريك 
الشركة  رأسدال  رفع  عل2   ، جحيد 
 2.000.000 إ 2  مرهم   50.000 من  
مديونية  راسدلة  بواسطة  مرهم، 
 1.950.000 ب  جتخفيضها  الشركة 
مرهم جتبعا لذلك تم تعديل الفصل 
6 ج ) من القانون امسا�سي للشركة، 
باقي  أنه لم يحدث أي تغيي7 في  كدا 
للشركة  امسا�سي  القانون  نصوص 

جذلك عل2 الشكل التا ي :
الفصل اليامس:

الحين        سفيون  الييد 
2.000.000 مرهم ؛

املجدوع  2.000.000 مرهم.
الفصل اليابع :

 20000 الحين  سفيون  الييد 

حصة ؛

املجدوع   20000 حصة. 

القانوني  اإليداع  تم   : اإليـداع 

اإلبتدائية  املحكدة  ضبط  بكتابة 

تحت   2022 أكتوبر   6 ب 7كان بتاريخ 

رقــــم 536/2022.

184 P

 SOCIETE D’HYDRAULIQUE

 D’AGRICULTURE 

DE BERKANE
شهر ميتخرج من الجدع العام 

اإلستثنائي
 بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ   بتاريخ   

قرر الجدع العام    2019 سبتد 7   16

املحدجمة   امليؤجليـــة  ذات  لشركة 

 SoCIETE D’HYDRAULIQUE،

 ،D’AGRICULTURE DE BERKANE

100.000  مرهم،  بإمخال  رأسدــالــها 

بعض التعديالت عل2 القانون امسا�سي 

للشركة جذلك  عل2 الشكل التا ي :

تم االعالن عن جفاة ميي7 جشريك 

في شركة :   

 SOCIETE D’HYDRAULIQUE

D’AGRICULTURE DE BERKANE

عل2  للورثة  حصصه  جتفويت 

الشكل التا ي  :

حرمل  نزهة  الييدة  زجأته 

 1976 يونيو   16 سنة  املزمامة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

رقم  ف 0)3635 : 12.500 مرهم ؛  

جابنه الييد بختي يوسف املزمام 

سنة 18 ف 7اير 2010 : 00).23 مرهم ؛ 

جابنته الييدة بختي كوثر املزمامة 

سنة 26 سبتد 7 )200 : 21.900 مرهم ؛

جابنته الييدة بختي ضح2 املزمامة 

سنة 18 يوليو 2006 : 21.900 مرهم. 

في  محدم  الشركة  رأسدال 

 1000 إ 2  مقيم  مرهم   100.000

عل2  موزعة  مرهم   100 من  حصة 

الشكل التا ي :

الييدة نزهة حرمل 12500 مرهم ؛

الييد بختي يوسف 00)23 مرهم ؛

الييدة  بختي كوثر 21900 مرهم ؛

الييدة بختي ضح2 21900  مرهم ؛

املجدوع 100.000 مرهم.

التييي7 :

بامضاء  جتلزم  الشركة  تيي7 

سنة  املزمامة  حرمل  نزهة  الييدة 

لبطاقة  الحاملة   1976 يونيو   16

ف0)3635  التعريف الوطنية رقم  

القانونية  بامليائل  يتعلق  ما  كل  في 

جاالمارية جاملالية للشركة .

القانوني  اإليداع  تم   : اإليـــــداع 

اإلبتدائية  املحكدة  ضبط  بكتابة 

2021 تحت   2 أكتوبر  بتاريخ  ب 7كان، 

رقم 581/2021.

185 P

ائتدـانيـة  تكنيـك أسييطـانـس ش.ذ.م.م.

111 , شـارع جلـي العهـد - طنجـــة

 د إس  نيو كنيس
ش.ذ.م.م.

SOCIETE DS NEW GUNES SARL 

رأسدالها اإلأتداعي : 100.000مرهم

مقرها اإلأتداعي :  طنجة، 111، 

شارع ج ي العهد، الطابق امر�سي

س.ت  : 103893  

تـصفيـة ميبقة للـشركــة
أ - بـدـوأـب قـرارات محـضـر الجـدع  

بطنجة  استثنائيا   الـدـنـعقد   العام  

للـشركـة    2022 نوفد 7   2 بتاريخ 

امليداة  »م إس  نيو كنيس  ش.ذ.م.م» 

مــقـرهـا  مرهـم،   100.000 رأسـدـالـهـا 

111، شارع ج ي  اإلأــتـدـاعـي بطنجة، 

العهد، الطابق امر�سي،  تقرر ما يلي :

الـشركــة »م إس   تـصفيـة ميبقة  

نيو كنيس» ش.ذ.م.م..

فـي   للـشـركـة  مـصـفي  تـعـيـيـن 

شخص  الـيـيـد محدد الدسو ي.

بالعنوان  التــصـفيــة  مقر  تحديد 

التا ي : طنجة،  111، شارع ج ي العهد، 

الطابق امر�سي.

لــدى  الـقانوني  اإليداع  تم    - ب 

بـتـاريخ  بـطـنـجـة  التجارية  الـدـحـكـدـة 

15 نوفد 7 2022 تـحـت رقـم  259511.
مقتطف جبيان النشر 

ائتدانية تكنيك أسييطانس

186 P

ائتدـانيـة  تكنيـك أسييطانس ش.ذ.م.م.

111، شـارع جلـي العهـد - طنجـــة

 SOCIETE D’ETUDES

 ET DE REALISATIONS

IMMOBILIERES
SARL 

« E.R.I «
الشركة  ميتوم  جرياليزاسيون 

إيدوبليي7 ش.ذ.م.م.

» أج.إر.إي»
رأسدالها : 33.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : طنجة، 22 شارع 

بلجيكا

س.ت :  1989

الزيامة في  رأسدال الشركة
أ -  بـدـوأـب قـرارات محـضـر الجـدع 

الـدـنـعقد  للشركاء  اإلستثنائي  العام 

  2022 أكتوبر   18 بـتـاريـخ  بطنجة 

ميتوم  »الشركة  امليداة  للـشركة 

ش.ذ.م.م.  إيدوبليي7»  جرياليزاسيون 
»أج.إر.إي» رأسـدـالـهـا 33.000 مرهـم، 

مــقـرهـا اإلأــتـدـاعـي بطنجة، 22 شارع 

بلجيكا، تقرر ما يـلي  :
الزيامة  في  رأسدال  الشركة  من  

33.000  مرهم  إ 2 50.000).3   مرهم 

الحياب  من  اإلقتطاع  طريق  عن 

في  جذلك  بالشركة  للشركاء  الجاري 

مجدوع 000.)1).3  مرهم. 

التزنيتي،  أمينة  الييدة  مواصلة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

K30908 في منصبها  كديي7ة  للشركة 
جرياليزاسيون  ميتوم  »الشركة 

جذلك ملدة غي7  ش.ذ.م.م.  إيدوبليي7» 

مقتضيات  تغيي7  جبالتا ي  محدجمة، 
القانون  من  ج)))   (6( الفصول 

النظام  جتحيين  للشركة  امسا�سي 

امسا�سي للشركة.
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لــدى   الـقانوني   اإليداع   تم     - ب 
بـتـاريخ   بطنجة   الـتـجـارية   املـحـكـدـة 
12 نوفد 7 2022 تحت رقم 259471.

مقتطف جبيان النشر
ائتدانية تكنيك أسييطانس

187 P

 BENHADINE TRAVAUX &
SERVICES

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قانون  جضع   2022 أغيطس   5
امليؤجلية  محدجمة  لشركة  أسا�سي 

التي تحدل الخصائص التالية :
 BENHADINE  : التيدية 

.TRAVAUX & SERVICES
املقر الرئي�سي : بلوك ج، رقم 82، 
حي  الحدور،  ميور  الثالث،  الطابق 

سعقوب املنصور، الرباط.
النشاط : أعدال مختلفة.

الرأسدال : 100.000 مرهم.
التييي7 : يتم إمارة الشركة جإمارتها 
من قبل الييد توفيق بن حامين ملدة 

غي7 محدجمة.
اإليداع القانوني بتاريخ 20 سبتد 7 
بالرباط  التجارية  املحكدة   2022
تحت رقم 228) رقم السجل التجاري 

.162865
188 P

STE MOKA ADVISORY
 SARL

رأسدالها : 100.000 مرهم
15، شارع امبطال، شقة 2، أكدال، 

الرباط
حل الشركة

بدقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
بتاريخ 12 سبتد 7 2022، قرر الجدع 
 MOKA لشركة  االستثنائي  العام 

.ADVISORY SARL
رأسدالها : 100.000 مرهم.

شارع   ،15 بالرباط   : مقرها 
امبطال، شقة 2، أكدال.

الفسخ امليبق جالتصفية الومية 
للشركة.

تحديد مقر التصفية بالرباط 15، 

شارع امبطال، شقة 2، أكدال.

بلحيين  مورام  الييد  تعيين 

كدصفي للشركة.

سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكدة 

22 نوفد 7 2022 تحت رقم 130282 

.RC148537

189 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 N°48 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

0661 22 00 99 /053( 3( 8( 81

053( 90 12 20

KENITRA

 MNS AVIATION

 DISTRIBUTION SERVICES
ش.ذ.م.م

املقر اإلأتداعي : 23 شارع أنوال، 

إقامة فلوري رقم 11، مكتب رقم 2، 

ميدوزا، القنيطرة

بدقت�سى محضر الجدع العام   -  I

 MNS بشركة  للشركاء  االستثنائي 

 AVIATION DISTRIBUTION

املنعقد  ش.ذ.م.م   SERVICES

 ،2022 2 سبتد 7  بتاريخ  بالقنيطرة، 

جتبعا لعقد بيع الحصص اإلأتداعية 

الذي سبقه، تقرر ما يلي :

الحصص  بيع  عل2  املصامقة 

حصة   300 بيع   : اإلأتداعية 

امحددي  الييدة  من  اأتداعية 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  ص 7ا، 

الوطنية رقم GY8182 لفائدة الييد 

لجواز  الحامل   ،JAMES FARLEY

.AL(1(213 اليفر رقم

II - جبدقت�سى محضر الجدع العام 

 MNS AVIATION بشركة  للشركاء 

 DISTRIBUTION SERVICES

بتاريخ  بالقنيطرة  املنعقد  ش.ذ.م.م 

لعقوم  جتبعا   ،2022 نوفد 7   2

اللذان  اإلأتداعية  الحصص  بيع 

سبقناه، تقرر ما يلي :

الحصص  بيع  عل2  املصامقة 

اإلأتداعية :

من  اأتداعية  حصة   150 بيع 

الحامل   ،JAMES FARLEY الييد 

 ،AL(1(213 رقم  اليفر  لجواز 

 MICHEL BELANGER لفائدة الييد

الحامل لجواز اليفر رقم GJ368535 ؛

من  اأتداعية  حصة   150 بيع 

الحامل   ،JAMES FARLEY الييد 

لجواز اليفر رقم AL(1(213، لفائدة 

الحامل لبطاقة  الييد أناني نبيل، 

.BJ316023 التعريف الوطنية رقم

من  ج)   6 الفصلين  تعديل   -  III

النظام امسا�سي للشركة.

امسا�سي  النظام  تحيين   -  IV

للشركة.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

املحضر باملحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة 

رقم  تحت   2022 نوفد 7   1( بتاريخ 
2022/93372 بدلف السجل التجاري 

رقم )6068.

190 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 N°48 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

0661 22 00 99 /053( 3( 8( 81

053( 90 12 20

KENITRA

AHYA LOGISTIQUE
ش.ذ.م.م ذات الشريك الواحد

املقر اإلأتداعي : إقامة سدي7انيس، 

 تجزئة ح، محل رقم 22، عدارة 
رقم 23، سال

القرار  محضر  بدقت�سى 

لشركة  الوحيد  للشريك  االستثنائي 

AHYA LOGISTIQUE ش.ذ.م.م ذات 

الشريك الوحيد، املنعقد بيال بتاريخ 

20 أكتوبر 2022 تقرر ما يلي :

 AHYA 1 - تصفية ميبقة لشركة

LOGISTIQUE ش.ذ.م.م ذات الشريك 

الوحيد.

الشركة  ميي7ة  ذمة  إبراء   -  2

الييدة الشريف الرياحي يامنة.

في  للشركة  مصفية  تيدية   -  3

الرياحي  الشريف  الييدة  شخص 

يامنة.

إقامة   : التصفية  عنوان   -  2

سدي7انيس، تجزئة ح، محل رقم 22، 

عدارة رقم 23، سال.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

بيال  اإلبتدائية  باملحكدة  املحضر 

رقم  تحت    2022 نوفد 7   12 بتاريخ 
2022/39958 بدلف السجل التجاري 

رقم 30519.

191 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 N°48 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

0661 22 00 99 /053( 3( 8( 81

053( 90 12 20

KENITRA

C.H L’EVENEMENT G.S
ش.ذ.م.م

 ذات الشريك الواحد

املقر اإلأتداعي : إقامة سدي7نيس، 

عدارة رقم 2، شقة 13، زنقة سعيد 

حجي، سال

القرار  محضر  بدقت�سى   -  I

املتعلق  الوحيد  للشريك  االستثنائي 

 C.H L’EVENEMENT بتصفية شركة

أكتوبر   13 املنعقد بيال بتاريخ   G.S

2022 تقرر ما يلي :

املصفي  تقرير  عل2  املوافقة   -  1

عل2 أديع عدليات التصفية لشركة 

.C.H L’EVENEMENT G.S

عل2  جاملصامقة  مراأعة   -  2

عل2  جالتصويت  التصفية  حياب 

توزيع رصيد التصفية.

ذمة املصفي جتصريف  إبراء   -  3

جاليته.

النهائية  بالتصفية  التصريح   -  3

.C.H L’EVENEMENT G.S لشركة

2 - التشطيب النهائي عل2 السجل 

باملحكدة   20029 رقم  التجاري 

اإلبتدائية بيال.
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لهذا  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

بيال  اإلبتدائية  باملحكدة  املحضر 

رقم  تحت    2022 نوفد 7   1( بتاريخ 
2022/39995 بدلف السجل التجاري 

رقم 20029.

192 P

SPIT
SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رأسدالها : 500.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : رقم 5، زنقة أجالم 

فارس، بئ7 قاسم، اليوي�سي، الرباط

استدرارية الشركة
الجداعي  القرار  بدقت�سى   -  1

املنعقد فوق العامة بتاريخ 2 سبتد 7 

استدرارية  الشركاء  قرر   ،2022

الشركة املذكورة أعاله رغم ما جصلت 

امخي7ة  لهذه  الصافية  الحالة  إليه 

جالتي أصبحت أقل من ربع رأس املال 

نتيجة الخيائر املت7اكدة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالرباط  التجارية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   2022 نوفد 7   21 بتاريخ 

130220 )السجل التجاري رقم 24496).
بدثابة مقتطف جبيان

فيدكس

193 P

YMAEHB GROUP
 Sarl

رأسدالها : 100.000 مرهم

بتاريخ  استثنائي  قرار   بدقت�سى 

الشركاء  قرر   ،2022 سبتد 7   22 

ما يلي :

الحق  عبد  املتوف2  جفاة  تسجيل 

الحكيمي.

للشركة  اإلأتداعي  املقر  نقل 

زاجية  شارع النعنج جشارع ملين  من: 

سكتور 12 حي الرياض الرباط.   

 31 ب   : الجديد  العنوان  إ 2 

التعاجنية أجحد، كيش لومايا، تدارة

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط يوم 21 نوفد 7 2022 

تحت رقم 130235.
194 P

 LEADER PROMO
IMMOBILIER NBF

بدقت�سى عقد عرفي تم االتفاق   
عل2 ما يلي :

الفسخ امليبق للشركة.
بنطالب  علي  الييد  تعيين 
املقر  جتحديد  للشركة  كدصفي 

اإلأتداعي كدقر للتصفية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفد 7   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت  رقم 130262.
195 P

N.A.H BUILDING
SARL AU

إعالن تأسيس شركة 
 

 N.A.H BUILDING : اسم الشركة
.SARL AU

امشغال   : اإلأتداعي  الهدف 
املختلفة جالبناء.

 التييي7 : عزيز سغواني.
 1 رقم  الشقة   : اإلأتداعي  املقر 
النهضة  حي   223 رقم  امجل  الطابق 

الرباط.  
رأسدال الشركة : 000  100 مرهم 

مقيدة كالتا ي : 
مرهم   100 حصة من فئة   1000

عزيز سغواني.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.163967

196 P

شركة أكزورت
تلقاه  توثيقي  عقد  بدقت�سى   -  I

بالدار  موثق  زكرياء،  كريم  امستاذ 

البيضاء بتاريخ فاتح مسيد 7 2021، 

املدنية  »الشركة  شركاء  اتخذ 
العقارية أكزجرت» رأسـدـالـهـا 10.000 

بالدار  اإلأــتـدـاعـي  جمــقـرهـا  مرهـم 
البيضاء 56، زنقة اسحاق ابن حنين، 

قرارات أداعية متدثلة فيدا يلي :

الييد  املرحوم  جفاة  شهامة   -  1

جحيد  ميي7  شريك   - اقديم  حين 

للشركة - توزيع الحصص اإلأتداعية 

للشريك املتوف2 جالتنازل عن كيور 

توزيع أديد   - الحصص اإلأتداعية 

للرأسدال اإلأتداعي جتعيين امليي7ين 

الجدم.

2 - تغيي7 االسم اإلأتداعي للشركة 

جالذي أصبح »شركة أكزجرت».

تدديد الغرض اإلأتداعي إ 2   -  3

جاإلنعاش  العقارات  تجارة  أنشطة 

العقاري.

من  القانوني  الشكل  تحويل   -  2

شركة مدنية إ 2 شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة جضع قانون أسا�سي أديد.

تلقاه  توثيقي  بدقت�سى عقد   -  II

بالدار  موثق  زكرياء،  كريم  امستاذ 

البيضاء بتاريخ فاتح مسيد 7 2021، 

تم جضع قانون أسا�سي للشركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة »شركة أكزجرت» 

بامليزات التالية :

املوضوع :

بغرض  عقارية  مدتلكات  شراء 

تأأي7ها، إعامة بيعها أج التبامل ؛

جالقيام  عقارية  مدتلكات  شراء 

أي  أج  جالتجزئة  التقييم  بعدليات 

بناءات متعلقة باليكن أج باستعدال 

تجاري، منهي أج إماري ؛

اإلنعاش العقاري ؛

كل أعدال البناء ؛

الخاصة  أج  العدومية  امشغال 

في ميامين الهندسة املدنية التطهي7 

جالبناء.

البيضاء  الدار   : اإلأتداعي  املقر 
56، زنقة ابن حنين.

املدة اإلأتداعية : 99 سنة ابتداء 

باستثناء  تأسيس الشركة  تاريخ  من 

التدديد  أج  امليبق  الحل  حاالت 

املنصوص عليها في القانون امسا�سي.

الشركاء :

القاطن  اقديم،  أحدد  الييد 

تجزئة  بولو،  البيضاء،  بالدار 
باكاطيل، زنقة 2 رقم 29 ؛

القاطن  اقديم،  ابراهيم  الييد 

مكرر،   9 الوازيس،  البيضاء  بالدار 
زنقة أان شيل ؛

القاطنة  الييدة زينة اليلو�سي، 

مكرر،   9 الوازيس،  البيضاء  بالدار 
زنقة أان شيل ؛

القاطنة  اقديم،  عائشة  الييدة 

مكرر،   9 الوازيس،  البيضاء  بالدار 
زنقة أان شيل ؛

القاطنة  اقديم،  مينة  الييدة 

معرجف،  سيدي  البيضاء،  بالدار 
تجزئة الفتح 2، رقم 22 ؛

القاطنة  اقديم،  فاطدة  الييدة 
بالدار البيضاء، أنفا 8، زنقة الرمان.

تم تحديد   : الرأسدال اإلأتداعي 
مرهم   10.000 في  الشركة  رأسدال 

مقيدة إ 2 100 حصة اأتداعية من 

فئة 100 مرهم للواحدة، موزعة بين 

الشركاء جفقا ملياهداتهم النقدية.

: تيي7 الشركة من طرف  التييي7 

الييد أحدد اقديم جالييد ابراهيم 

غي7  ملدة  للشركة  ميي7ان  اقديم 

محدمة.

من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7.

يتم اقتطاع   : االحتياط القانوني 

سنويا  الخاصة  امرباح  من   %5

لتدويل االحتياط القانوني.

الـقانوني بكتابة  اإليداع   تم     -  III

الضبط لــدى املـحـكـدـة الـتـجـارية  بالدار 

 2022 نوفد 7   22 بـتـاريخ   البيضاء  

تحت رقم 222)82 جتم تقييد الشركة 

بالسجل التجاري تحت رقم 563053.
للخالصة جالبيان

197 P

الشركة العقارية جاسمين
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تلقاه  توثيقي  عقد  بدقت�سى   -  I

بالدار  موثق  زكرياء،  كريم  امستاذ 

 ،2022 أكتوبر   25 بتاريخ  البيضاء، 

العقارية  الشركة  شركاء  اتخذ 

امليؤجلية  ذات  شركة  »أاسدين»، 

مرهم  100.000 رأسدالها  املحدجمة 
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البيضاء،  بالدار  اإلأتداعي  جمقرها   

اغتوا،  جزنقة  بيكارمي  زنقة  ملتقى 

خصوصا  متدثلة  أداعية  قرارات 

امسا�سي  للنظام  شاملة  هيكلة  في 

للشركة مع الحفاظ عل2 الشخصية 

املعنوية للشركة.

تلقاه  توثيقي  بدقت�سى عقد   -  II

بالدار  موثق  زكرياء،  كريم  امستاذ 

 ،2022 أكتوبر   25 بتاريخ  البيضاء، 

تم جضع نظام أسا�سي أديد للشركة  

ذات امليؤجلية املحدجمة »أاسدين» 

باملديزات التالية :

املوضوع : اإلنعاش العقاري.

القيام بعدليات تجزئة العقارات 

مباني  جتشييد  امرا�سي  جاستصالح 

أديدة الستعداالت مختلفة.

مدتلكات  جكراء  بيع  بناء،  شراء، 

منهي،  سكني،  الستعدال  عقارية 

تجاري أج سياحي.

بغرض  عقارية  مدتلكات  شراء 

تأأي7ها، إعامة بيعها أج التبامل.

كل أعدال البناء.

الخاصة  أج  العدومية  امشغال 

في ميامين الهندسة املدنية التطهي7 

جالبناء.

البيضاء،  الدار   : املقر اإلأتداعي 

ملتقى زنقة بيكارمي جزنقة ارتوا.

املدة اإلأتداعية : 99 سنة ابتداء 

باستثناء  تأسيس الشركة  تاريخ  من 

التدديد  أج  امليبق  الحل  حاالت 

املنصوص عليها في القانون امسا�سي.

التوري،  سدي7  الييد   : الشركاء 

شارع   26 البيضاء،  بالدار  القاطن 

الزرقطوني، الطابق الثاني، الشقة 2.

القاطنة  التوري،  سارة  الييدة 

الفرنيية،  العائلة  البيضاء،  بالدار 

إقامة  املومن،  عبد  تجزئة   ،12

البطحاء، الطابق 6، الشقة 20.

رأسدال  تحديد  تم   : الرأسدال 

مرهم مقيدة   100.000 الشركة في 

حصة اأتداعية من فئة   1.000 إ 2 

بين  موزعة  للواحدة،  مرهم   100

النقدية  ملياهداتهم  جفقا  الشركاء 

كالتا ي :

الييد سدي7 التوري : 600 حصة 
اأتداعية.

الييدة سارة التوري : 200 حصة 
اأتداعية.

: تيي7 الشركة من طرف  التييي7 
الييد سدي7 التوري جالييد الحين 
غي7  ملدة  للشركة  ميي7ان  التوري 

محدمة.
من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7.
يتم اقتطاع   : االحتياط القانوني 
سنويا  الخاصة  امرباح  من   %5

لتدويل االحتياط القانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  III
التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 
نوفد 7   15 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2022 تحت رقم 826228.
للخالصة جالبيان

198 P

BRABRI PESCA
تعديالت قانونية 

   BRABRI PESCA : التيدية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  جذات  املحدجمة  امليؤجلية 

الوحيد.
موالي  تجزئة   : الرئي�سي  املقر 

رشيد مجدوعة L رقم 2)1 العيون.
الجدع  ملداجالت  طبقا   : املوضوع 
  21/10/2022 بتاريخ  عامي  الغي7 

قرر   املشاركون  ما يلي:
- الحل النهائي للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكدة اإلبتدائية بالعيون 
رقم   تحت   22/11/2022 بتاريخ 

.3356/2022
199 P

AAID FISH 
تـأسـيس شـركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة جذات الشريك الوحيد

جضـع  تـم   27/10/2022 بتـاريخ 
قـانـون منظـم لشـركة ذات امليؤجلية 
الوحيد  الشريك  جذات  املحدجمة 

جذات املدـيزات التـالية: 

ذات   «AAID FISH  «  : التيدـية 

الشريك  جذات  املحدجمة  امليؤجلية 

الوحيد

نقل  امسداك،  بيع   : الهـدف 

البضائع لحياب الغي7، تجارة عامة، 

االستي7ام ج التصدير. 

مبلغ  في  حدم   : الرأسدال   

 1000 100.000  مرهم مقيدة إ 2  

للواحدة  مرهم   100 حصة من فئة 

موزعة كامتي :

الييد بالدجان فريد 1000 حصة.

:  تجزئة الوحدة  املـقر االأـتداعـي 
بلوك E رقم 02 العيون.

اليـيـد  طـرف  مـن  تـيي7   : اإلمارة 

بالدجان فريد ملدة غي7 محدمة.

بكـتابة  تـم   : القانوني  اإليداع 

االبتـدائية  باملحكدة  الضـبط 

تحـت   27/10/2022 بالـعيـون بـتاريخ 
رقـم )2352.

200 P

STE HOUMMAD FISH
تـأسـيس شـركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة جذات الشريك الوحيد

جضـع  تـم   27/10/2022 بتـاريخ 

قـانـون منظـم لشـركة ذات امليؤجلية 

الوحيد  الشريك  جذات  املحدجمة 

جذات املدـيزات التـالية : 

 STE HOUMMAD«   : التيدـية 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات   «FISH

جذات الشريك الوحيد.

نقل  امسداك،  بيع   : الهـدف 

البضائع لحياب الغي7، تجارة عامة، 

االستي7ام جالتصدير. 

مبلغ  في  حدم   : الرأسدال   

 1000 100.000  مرهم مقيدة إ 2  

للواحدة  مرهم   100 حصة من فئة 

موزعة كامتي :

الييد هدام عبد الصدام : 1000 

حصة.

:  تجزئة الوحدة  املـقر االأـتداعـي 
بلوك E رقم 02 العيون.

اليـيـد  طـرف  مـن  تـيي7   : اإلمارة 

هدام عبد الصدام ملدة غي7 محدمة.

بكـتابة  تـم   : القانوني  اإليداع 

االبتـدائية  باملحكدة  الضـبط 

تحـت   27/10/2022 بالـعيـون بـتاريخ 

رقـم 43549.   

201 P

BH CONSORTIUM
شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بشريك جحيد

12 مكرر زنقة لبنان رقم 3 املحيط 

الرباط

RC : 148983

تفويت الحصص
تعيين ميي7 أديد

تحويل املقر اإلأتداعي
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

قرر   2022 ماي   16 بتاريخ  املؤرخ 

 »BH CONSORTIUM« شركاء شركة

ما يلي :

التي  الحصص  أديع  تفويت 

يدلكها الييد محدد أمين احديصة 

حصة إ 2   1500 في رأسدال الشركة 

الييد إمريس بولعجول.

من   ( جاملامة   6 املامة  في  تعديل 

القانون امسا�سي للشركة.

 3000  : الييد إمريس بولعجول 

حصة.

بولعجول  إمريس  الييد  تعيين 

غي7  ملدة  لشركة  أديد  كديي7 

محدمة خلفا للديي7ين املقالين.

للشركة  اإلأتداعي  املقر  تحويل 

 3 رقم  لبنان  زنقة  مكرر   12 من 

املحيط الرباط إ 2 املحل C21 قطعة 

6 منارة مارينا املغرب سال.

للشركة  القانونية  الصفة  تغيي7 

محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  إ 2 

بشريك جحيد.

تغيي7 القانون امسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد 7   12 يوم  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130320.

202 P
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TRANS POMPAI
ش.ذ.م.م.م.ج

رقم 1186 حي االنبعاث خريبكة

الغي7  العام  املحضر  بدقت�سى 

 2022 نوفد 7  فاتح  بتاريخ  العامي 

 »TRANS POMPAI« شركة  بدقر 

املياهدون  اتخذ  ش.ذ.م.م.م.ج. 

القرار التا ي :

الحل اليابق مجانه للشركة.

ناهض  يونس  الييد  تعيين 

مصفيا.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بخريبكة بتاريخ 10 نوفد 7 

تحت رقم 0)5.

203 P

TRANS POMPAI
ش.ذ.م.م.م.ج

رقم 1186 حي االنبعاث خريبكة

الغي7  العام  املحضر  بدقت�سى 

 2022 نوفد 7   11 بتاريخ  العامي 

 »TRANS POMPAI« شركة  بدقر 

املياهدون  اتخذ  ش.ذ.م.م.م.ج. 

القرار التا ي :

التصفية النهائية للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بخريبكة بتاريخ 16 نوفد 7 

تحت رقم 580.

204 P

STE AMARIS TAV
SARL AU

رأسدالها 100.000 مرهم

العنوان : املحل رقم )5 11225 

سيدي عدي سيدي املخفي ازرج

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

الشركاء :

طه البطو، مغربي الياكن بافران 

تجزئة فيتال حي امطلس افران رقم 

.DB19607 البطاقة الوطنية رقم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امليؤجلية املحدجمة شريك جحيد.

 STE AMARIS  : الشركة  اسم 

.TAV SARL AU

 5( رقم  املحل   : الشركة  مقر 

سيدي عدي سيدي املخفي   11225

ازرج.

في املغرب كدا   : موضوع الشركة 

هو في الدجل امخرى :

أعدال مختلفة.

العقار.

مفاجضات.

العدليات  كل  عامة  جبصفة 

لها  التي  العقارية  املالية،  التجارية، 

مع  مباشرة  غي7  أج  مباشرة  عالقة 

في  أعاله  املصنفة  املواضيع  إحدى 

الشركة  نشاط  جتقدم  تيهيل  إطار 

املقاجالت  أديع  في  مشت7كات  جأخذ 

ذات النشاط املداثل.

مدة الشركة : 99 سنة.

رأسدال  حدم   : الشركة  رأسدال 

مرهم مقيدة   100.000 الشركة في 

إ 2 1000 حصة اأتداعية من قيدة 

100 مرهم للحصة الواحدة مقيدة 

كدا يلي :

طه البطو : 1000 حصة.

املجدوع : 1000 حصة.

ميي7ا  البطو  طه   : التييي7 

للشركة ملدة غي7 محدجمة.

الينة املالية : تبدأ من فاتح يناير 

جتنتهي في 31 مسيد 7 من كل سنة.

االمخار  سحب  بعد   : امرباح 

الشركاء  القانوني توزع امرباح عل2  

حيب الحصص.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني في املحكدة اإلبتدائية بأزرج 

نوفد 7   22 تاريخ   365 اإليداع  رقم 

2022 السجل التجاري 1885.

205 P

 STE ALLIANCE AUTO
DESIGN
SARL AU

رأسدالها 100.000 مرهم
العنوان : رقم 20) تجزئة عين اغبال 

احداف ازرج
حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

طبقا للجدع العام املنعقد بتاريخ 
5 أكتوبر 2022 تقرر ما يلي :

 ALLIANCE AUTO حل الشركة 
DESIGN SARL ابتداء من 5 أكتوبر 

.2022
تعيين الييد ماحي محدد مصفيا 

للشركة.
ازرج  في  التصفية  مكان  تحديد 

رقم 20) عين اغبال.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني في املحكدة اإلبتدائية بأزرج 
نوفد 7   8 تاريخ   326 اإليداع  رقم 

2022 السجل التجاري 5)16.
206 P

STE URBAN TRAG
SARL AU

رأسدالها 500.000 مرهم
العنوان : رقم 308 تجزئة النخيل 

احداف ازرج
بيع أسهم الشركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
الشركاء :

الياكن  مغربي  باسو،  محبوبي 
2 حي الحيني العراق،  ) رقم  ببلوك 
رقم  الوطنية  البطاقة  رقم  فاس، 

.UA2416
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امليؤجلية املحدجمة شريك جحيد.
حصص  بيع   : الشركة  موضوع 
الشركة  شكل  جتغيي7  الشركة  في 
القانوني، عمي محدد باع كل حصص 

في الشركة ملحبوبي باسو.
ميي7ا  باسو  محبوبي   : التييي7 

للشركة ملدة غي7 محدجمة.
الينة املالية : تبدأ من فاتح يناير 

جتنتهي في 31 مسيد 7 من كل سنة.

االمخار  سحب  بعد   : امرباح 
الشركاء  القانوني توزع امرباح عل2  

حيب الحصص.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني في املحكدة اإلبتدائية بأزرج 
نوفد 7   22 تاريخ   356 اإليداع  رقم 

2022 السجل التجاري 5)8.
207 P

D&S GLOBAL
SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
شريك جاحد

رأس املال : 20.000 مرهم
املقر : حي رياض امندلس عدارة رقم 

)5، الشقة رقم 22، 10102 حي 
الرياض - الرباط

السجل التجاري بالرباط 161663
الجدع  من  قرار  صدجر  عقب 
سبتد 7   5 بتاريخ  االستثنائي  العام 

2022 تقرر :
نقل املقر اإلأتداعي من 15 شارع 
أكدال الرباط إ 2   2 امبطال الشقة 
 ،5( حي رياض امندلس عدارة رقم 
10102 حي الرياض   ،22 الشقة رقم 

- الرباط.
جبناء عليه، تم تعديل البند رقم 2 

من النظام امسا�سي.
في  القانوني  اإليداع  إأراء  تم 
 12 املحكدة التجارية بالرباط بتاريخ 
نوفد 7 2022 تحت الرقم التيليلي 

.8862
208 P

STE PIAG
SARL AU

املنعقد  اإلمارة  محضر  إثر  عل2 
 STE« لشركة   2022 يوليو   21 يوم 
ذات  شركة   «PIAG SARL AU
جاحد،  بشريك  املحدجمة  امليؤجلية 
تقرر  مرهم،   100.000  رأسدالها 

ما يلي :
تغيي7 مقر الشركة :

زنقة   ،21 رقم   : العنوان  من 
تجزئة اليالم،  حي ال 7كة،  النييم، 

القرية - سال.
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 ،82 رقم  محل   : العنوان  إ 2 

تجزئة سيدي عالل البحراجي، عالل 

البحراجي تيفلت.

تأسيس قانون أديد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بيال  اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 

رقم  تحت   2022 نوفد 7   8 بتاريخ 

.39458

209 P

MADTEX

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة بشريك جاحد

بدقت�سى عقد عرفي بيال بتاريخ 

تم جضع القانون   ،2022 أكتوبر   12

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

ذات  جاحد  بشريك  املحدجمة 

الخصائص التالية :

.MADTEX : التيدية اإلأتداعية

تاأر مالبس   : الهدف اإلأتداعي 

بالتقييط.

تاأر أج جسيط استي7ام جتصدير.

تاأر.

 ،3(2 رقم   : اإلأتداعي  املقر 

الطابق اليفلي، تجزئة عرصة سال، 

طريق مهدية، سال.

املدة اإلأتداعية : 99 سنة.

حدم   : اإلأتداعي  الرأسدال 

 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأسدال 

مرهم موزع عل2 1000 حصة من فئة 

100 مرهم للحصة جزعت كدا يلي :

 1000  : فؤام  مياجي  الييد 

حصة.

تم تعيين بعدي عزيز،   : التييي7 

كديي7 للشركة ملدة غي7 محدجمة.

تم التسجيل في السجل التجاري 

باملحكدة  الضبط  كتابة  لدى 

اإلبتدائية بيال تحت رقم )02)3.

210 P

SOCIETE IFSYSTEMS
SARL

حل مبكر للشركة
أدع  محضر  بدقت�سى 
شركة  لشركاء  استثنائي  عام 
 31 بتاريخ  جاملنعقد   «IFSYSTEMS«
حل  ايجام  تقرر   2022 أغيطس 

مبكر للشركة.
مقر التصفية جهو املقر اإلأتداعي 
: شارع موالي الحين امجل  للشركة 
شقة  الرابع  الطابق  عيبومي  اقامة 

رقم 26 تدارة.
العدوري  الييدة  تعيين  جتم 

فظيلة كدصفية للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 
 2179 رقم  تحت  بتدارة  اإلبتدائية 

بتاريخ 8 نوفد 7 2022.
211 P

 INSTITUT RIAD SALE DE
CONDUITE

SARL
تفويت حصص الشركة

بدقت�سى عقد بيع عرفي مسجل 
بالرباط،   2022 سبتد 7   29 بتاريخ 
 INSTITUT RIAD« شركة  قررت 
املوافقة   «SALE DE CONDUITE
عل2 نقل الييدة فاطدة القرشاجي 
 500( بالشركة  حصصها  مجدع 
حصة) لصالح الييد عامل صاميقي 
الواحدة  للحصة  مرهم   100 بثدن 
حيث أصبح توزيع الحصص كالتا ي :

مرهم   100 بقيدة  حصة   500
للحصة لصالح الييدة نعيدة بنخي 

بصفتها امليي7ة الوحيدة للشركة.
مرهم   100 بقيدة  حصة   500
للحصة لصالح الييد عامل صاميقي 

بصفته شريك.
استقالة  عل2  االتفاق  تم  كدا 
من   القرشاجي  فاطدة  الييدة 

الشركة.
لدى  التغيي7  هذا  إيداع  تم  قد 
املحكدة التجارية بالرباط تحت رقم 

1039 بتاريخ 8 نوفد 7 2022.
212 P

 SOCIETE TEMARA
OUTILLAGE

SARL
اختتام التصفية

الجدع  محضر  ملقتضيات  تبعا 
 TEMARA« العام االستثنائي لشركة
 ( بتاريخ  املنعقد   «OUTILLAGE
تم اختتام تصفية   2022 أغيطس 

الشركة.
الييد   : الشركة  مصفي  ت 7ئة 

حضرة سعيد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكدة  الضبط 
سبتد 7   30 بتاريخ   1916 تحت رقم 

.2022
213 P

 ARTIMAS PRO
ش.م.م.ش.ج

الرأسدال اإلأتداعي 100.000 مرهم
املقر اإلأتداعي :  عدارة 30 الشقة 
8 زنقة موالي احدد الوكيلي حيان 

– الرباط
بدقت�سى الجدع العام التأسي�سي 
 ،2022 أكتوبر   22 بتاريخ  مؤرخ 
ميؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدجمة  ذات شريك جحيد باملديزات 

التالية :
 ARTIMAS« شركة    : التيدية 

PRO» ش.م.م.ش.ج.
ذات  شركة   : القانوني  الوضع 
ميؤجلية محدجمة ذات شريك جحيد.
الهدف :-  أشغال مختلفة ج البناء 

– التجارة – التصدير ج االستي7ام.
املقر اإلأتداعي : عدارة 30 الشقة 
زنقة موالي احدد الوكيلي حيان   8

–الرباط-  
املدة : حدمت مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسييها.
حدم   : اإلأتداعي  الرأسدال 
 100.000 في  اإلأتداعي  الرأسدال 
حصة     1000 عل2  مقيدة  مرهم، 
موزعة  مرهم للواحدة،   100 بقيدة 

عل2 الشكل التا ي :

                                                     : ميناجي  توفيق  الييد 
1000 حصة.

املجدوع : 1000 حصة.  
أسندت مهدة التييي7   : التييي7 
ميناجي،  توفيق  الييد  إ 2 
لشركة  محدجمة،  غي7  ملدة  كديي7 

.»ARTIMAS PRO«
امسا�سي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حيب الفصل 05-96.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
في  بالرباط   التجارية   باملحكدة 
22/11/2022 تحت الرقم 130479.
214 P

YADI COM
SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م م.ج
تأسيس  تم  بدقت�سى عقد عرفي 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 

املياهم الوحيد ش.ذ.م.م.م.ج.
 YADI COM  : اللقب اإلأتداعي 

SARL AU ذ.م.م م.ج.
الييد بن   : جاملياهدون  الشركاء 
 V220493 : يامي غريب ب.ج.ط رقم

1000 سهم.
امليي7جن : الييد بن يامي غريب.

رأس املال : 100.000 مرهم.
النشاط : الت7كيبات الكهربائية.

أشغال متنوعة.
املدة : 99 سنة.

زنقة  االنبعاث  حي   : العنوان 
سيدي بوزيد رقم 22 سال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بيال يوم )1 نوفد 7 2022 

تحت رقم 39988.
للبيان

215 P

CAFE ZOUFI
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 
إنشاء  تم  فقد   ،2022 أكتوبر   13  
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
تحدل  جالتي  الوحيد  جالشريك 

الخصائص التالية :
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 CAFE SARA ZOUFI  : التيدية 
.SARL AU

استغالل   : اإلأتداعي  الهدف 
مقهى.

 100.000  : الشركة  رأسدال 
مرهم.

املقر اإلأتداعي : إقامة أمين 20، 
عدارة 20، متجر 5 ج 6، تجزئة سالم 

القدس، لعيايدة، سال.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسيس.
الييد  تعيين  تم   : التييي7 

مصطفى ازعوفي كديي7 للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  املحكدة  لدى  القانوني 
بيال بتاريخ 12 نوفد 7 2022 تحت 

رقم 39955.
مقتطف جبيان

216 P

GR DEVELOPPEMENT
SARL AU

شركة محدجمة امليؤجلية ذات 
الشريك الوحيد

رأسدال 100.000 مرهم
تأسيس

حرر  توثيقي  عقد  بدقت�سى 
بالرباط بتاريخ 10 نوفد 7 2022، تم 
لشركة  امساسية  القوانين  تحديد 
الشريك  ذات  امليؤجلية  محدجمة 

الوحيد ذات الخصائص التالية :
 GR«  : التيدية 

.»DEVELOPPEMENT SARL AU
الهدف اإلأتداعي : تهدف الشركة 

إ 2 :
كراء  البناء،  العقاري،  اإلنعاش 

العقارات.
لألرا�سي  الكراء  البيع،  الشراء، 
عليها  للتشييد  مبنية  جالغي7  املبنية 

بهدف بيعها.
جأديع  التجزئات  بإنشاء  القيام 

املشاريع العقارية جاليياحية.
أنواعه،  بجديع  الشراء 
االستغالل، التبامل، الكراء جالتييي7 
ذات  التجارية  امصول  لجديع  الحر 

نفس الهدف.

لجديع  الكراء  التييي7، 

املؤسيات جامصول التجارية الالزمة 

ملدارسة نشاط الشركة.

غي7  أج  مباشرة  بصفة  املياهدة 

مباشرة للشركة في أديع العدليات 

الشركة  بهدف  املرتبطة  التجارية 

جذلك بواسطة االكتتاب جاملياهدة 

االندماج  جاليندات  امسهم  جشراء 

جغي7ها.

العدليات  أديع  عام  جبشكل 

التجارية جالصناعية جالعقارية جغي7 

العقارية املرتبطة بصفة مباشرة أج 

غي7 مباشرة بهدف الشركة أج يدكنها 

تندية هذا الهدف جكذلك املياهدة 

بأي  مباشرة  غي7  أج  مباشرة  بصفة 

الشركات  في  امشكال  من  شكل 

جاملؤسيات املداثلة أج ذات الصلة.

املقر  حدم   : اإلأتداعي  املقر 

اإلأتداعي بالرباط أكدال، 15 شارع 

امبطال الشقة رقم 2.

املدة : 99 سنة.

حدم   : اإلأتداعي  الرأسدال 

مرهم   100.000 مبلغ  في  الرأسدال 

اأتداعية  حصة   1000 إ 2  مقيم 

ذات قيدة اسدية تياجي 100 مرهم 

للحصة.

التييي7 : تم تعيين الييد محدد 

غي7  جملدة  للشركة  كديي7  مختاري 

محدجمة.

السجل التجاري رقم 162231.

217 P

STE NT HOLDING

شركة ذات ميؤجلية محدجمة

بشريك جحيد

نون 7   3 عل2 اثر قرار امليي7 ليوم 

 NT HOLDING SARL 2022 لشركة

شركة ذات ميؤجلية محدجمة   ،AU

 100.000 رأسدالها  جحيد،  بشريك 

مرهم تقرر ما يلي :

حل شركة.
لحين  أامل  الييد  اعالن 

كدصفي للشركة.
جام  زنقة   6 رقم   : التصفية  مقر 

املالح حي الصفاء القرية سال.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بيال  اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   ،2022 نون 7   1( بتاريخ 

.39994
218 P

 STE DIGITAL NEGOCE
SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة
السجل التجاري رقم : 129521

حل شركة
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
 2022 أكتوبر   25 بتاريخ  املنعقد 
 DIGITAL شركة  قررت  بالرباط، 

NEGOCE SARL AU التالية:
اكتوبر   25 بتاريخ  الشركة  حل 

.2022
عثداني   سلمى  الييد  تعيين 

كدصفية للشركة.
 01 58 س  حدم مقر التصفية ب 
اليفلي  الطابق  العربي  املغرب  حي 

تدارة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  بتدارة  اإلبتدائية 

2022، تحت رقم 9337.
219 P

STE DOWITH
SARL

شركة ذات ميؤجلية محدجمة
السجل التجاري رقم : 125023

حل الشركة
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
 2022 أكتوبر  فاتح  بتاريخ  املنعقد 
 DOWITH شركة  قررت  بالرباط، 

SARL التالية:
اكتوبر  فاتح  بتاريخ  الشركة  حل 

.2022
 HURIET الييد  تعيين 
  STEPHANE PATRICK CLAUDE

كدصفية للشركة.

ابن  بشارع  التصفية  مقر  حدم 

 79 سينا الطابق الثاني العدارة رقم 

الشقة رقم 6 اكدال الرباط.

باملحكدة  القانوني  اإليداع 

نون 7   10 بتاريخ  بتدارة  اإلبتدائية 

2022، تحت رقم 130151.

220 P

شركة سيند أوطيل

شركة مخفية اإلسم بدجلس إمارة

ذات رأسدال: 500.000 مرهم

املقر اإلأتداعي: ساحة لحين 

أجبراهيم، تامري، تالبورأت 

الجديدة، أكامير

مجلس  اأتداع  ملحضر  طبقا 

لشركة   ،2022 نون 7   15 في  اإلمارة 

ما  عل2  املصامقة  تم  أجطيل  سيند 

يلي :

تعيين الييد أحدد شوكي7 رئييا 

جاليته  ملدة  للشركة  اإلمارة  ملجلس 

 ،2019 املالية  للينوات  كددير 

ج   ،2023  ،2022  ،2021  ،2020

.2022

تعيين الييد أحدد شوكي7 مديرا 

عاما للشركة.

مديرا  شوكي7  نبيل  الييد  تعيين 

عاما بالنيابة للشركة.

صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم 

رئيس  شوكي7  أحدد  للييد  جبتوقيع 

أي  أج  العام  جاملدير  اإلمارة  مجلس 

شخص سعينه.

أسئلة مختلفة

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

باڭامير  التجارية  باملحكدة  الضبط 

تحت رقم   ،2022 نوفد 7   22 بتاريخ 

.119357
بدثابة مقتطف جبيان

امليي7

221 P
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STE DAR TIZRIT
SARL 

  ،2022 نون 7   1( بتاريخ  تم 
اأتداع عام استثنائي حدم بدوأبها 

لنقاط اآلتية:
الشركة  حصص  أديع   بيع 

)80.000) عل2 النحو التا ي:
 PASCAL JOEL الييد   قام 
حصة   69950 ببيع    BEHEREC
 DAR TAARJI SA شركة  لصالح 
املسجلة في السجل التجاري ملراكش 
رئييها  جيدثلها   ،  5(01 رقم  تحت 
 Ahmed الييد  املنتدب  جمديرها 

.BENABBES TAARJI
 Véronique الييدة   قامت 
 Françoise Thérèse QUAGLIARA
شركة  لصالح  حصة   10000 ببيع 
DAR TAARJI SA املسجلة في السجل 
 ،5(01 رقم  تحت  ملراكش  التجاري 
املنتدب  جمديرها  رئييها  جيدثلها 
Ahmed BENABBES TAARJI الييد

 JEAN CLAUDE الييد   قام 
لصالح  حصة   50 BEHERECببيع 
املسجلة   DAR TAARJI SA شركة 
تحت  ملراكش  التجاري  السجل  في 
01)5 ، جيدثلها رئييها جمديرها  رقم 
 Ahmed BENABBES املنتدب الييد
ترتيب  يصبح  جبالتا ي   .TAARJI

الحصص عل2 الشكل التا ي:
شركة  لصالح  حصة   80000

DAR TAARJI SA
     تحويل الشكل القانوني للشركة 
 SARL إ 2 شركة    SARL من شركة 

.AU
استقالة  تغيي7 في تييي7 الشركة: 
 PASCAL JOEL BEHEREC الييد 
ستيي7  من منصبه كديي7 للشركة. 
 JALIL الييد  طرف  من  الشركة 

. BENABBES TAARJI
 JALIL BENABBES الييد  يقبل 

TAARJI تعيينه الجديد.
ستلتزم  الشركة:  امضاء  تغيي7 
 JALIL الييد  بتوقيع  الشركة 

.BENABBES TAARJI

املحكدة  في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية في مراكش 23 نون 7 2022، 

تحت عدم 22)121.
222 P

شركة سيند أوطيل
شركة مخفية اإلسم بدجلس إمارة

ذات رأسدال: 500.000 مرهم
املقر اإلأتداعي: ساحة لحين 
أجبراهيم، تامري، تالبورأت 

الجديدة، أكامير
الجدعية  اأتداع  ملحضر  طبقا 
العدومية العامية في 12 نون 7 2022، 
املصامقة  تم  أجطيل  سيند  لشركة 

عل2 ما يلي :
قراءة جاعتدام تقرير مجلس اإلمارة 
للينوات  الحيابات  مراقب  جتقرير 
31/12/2020- في  املنتهية  املالية 

 31/12/2021 ج   31/12/2019
جاملصامقة عل2 الحيابات املذكورة.

مجلس اإلمارة  ذمة أعضاء  إبراء 
جمدقق الحيابات.

 تخصيص النتائج املالية للينوات 
املنتهية 2019،2020 ج2021.
 تعيين مراقب الحيابات.

اليلطات املدنوحة.
أعضاء  تعيين  عل2  املصامقة 

مجلس اإلمارة.
الييد أحدد شوكي7 بصفته رئيس 

مجلس اإلمارة.
أمين مجلس  نبيل شوكي7  الييد 

اإلمارة.
الييدة عائشة يكيددران بصفتها 

مراقب مجلس اإلمارة.
مراقب  بيزي  إيزابيل  الييدة 

مجلس اإلمارة .
املالية  للينوات  تعيينهم  جتم 
 2019،2020،2021،2022 التالية: 

،2023 ج2022.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
باڭامير  التجارية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   ،2022 نون 7   1( بتاريخ 

.119357
بدثابة مقتطف جبيان

امليي7

223 P

شركةبوستا امبور
 ش.م.م ش.ج

مقرها اإلأتداعي : تاجريرت بوستا 
ر1+سلوان الناظور 

 الناضور  
            نشر إعالن عن تأسيس شركة

بتاريخ  موقع  عقد  بدحضر 
شركة  تأسيت   ،2022 نون 7  فاتح 
جاحد  بشريك  امليؤجلية  محدجمة 

ذات امجصاف التالية:
االسم الكامل: شركة بوستا امبور  

ش.م.م ش.ج.
في   التيويق  ج  االستي7ام  املهنة:  

اأزاء الييارات .
املقر الرئي�سي:تاجريرت بوستا ر1+ 

سلوان الناظور .
  املدة: 99 سنة من تاريخ تأسييها.
رأسدال الشركة:  000 100 مرهم 
مقيم عل2 1000 سهم ب قيدة100 

مرهم لليهم.
املياهدين :

ملقدمي مو�سى   .... 1000 سهم.
تيي7 الشركة من طرف  التييي7: 

ملقدمي مو�سى )1686 ب س).
تم اإليداع لدى سكرتي7  اإليداع: 
بدحكدة  جالتسجيل  الضبط  مكتب 
  ،2022 نون 7   15 بتاريخ  الناظور 

تحت رقم  2285.
224 P

شركة بن شالش ترادينك
شركة ذات ميؤجلية محدجمة

بشريك جحيد
تاسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  جضع  تم   ،2022 نون 7   10
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
ذات  جحيد  بشريك  املحدجمة 

الخصائص التالية :
التيدية : بن شالش ترامينك.

تيويق   : اإلأتداعي  املوضوع 
زيت  املختلفة،  الغذائية  املنتجات 
عيل،  أملو،  الزيتون،  زيت  أركان، 
املنتجات  أديع  عام  جبشكل 

جمشتقاتها.

ميتحضرات  جتيويق  تصنيع 

النظافة  جمنتجات  التجديل 

موام  أج  الزيزت  هذه  من  ملؤسية، 

خام أخرى.

استي7ام جتصدير أديع املنتجات 

املذكورة أعاله جترجيج الصامرات.
103، رقم  املقر اإلأتداعي : شارع 

26 الجرف انزكان.

من  سنة   99 في  حدمت   : املدة 

تاريخ تاسيس الشركة النهائي.

حدم   : اإلأتداعي  الرأسدال 

الرأسدال في 100.000 مرهم مقيدة 

ا 2 1000 حصة اأتداعية من قيدة 

100 مرهم لكل حصة.

 .. اللطيف  عبد  شالش  الييد 

قيدة  من  اأتداعية  حصة   1000

بدياهدة  حصة  لكل  مرهم   100

قدرها 100.000 مرهم.

التييي7 : تم تعيين الييد شالش 

عبد اللطيف ميي7 للشركة ملدة غي7 

محدمة. بالنيبة للتوقيع.

صحيح  بشكل  ملزمة  الشركة 

عبد  شالش  للييد  جحيد  بتوقيع 

اللطيف مع الحق في امكانية تعيين 

مدثل له.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الينة 

كل  من  مسيد 7   31 في  جتنتهي  يناير 

سنة.

تم اإليداع القانوني لدى كتابةج 

الضبط  باملحكدة اإلبتدائية بانزكان 

رقم  تحت   ،2022 نون 7   21 بتاريخ 

.2320

225 P

STE GREEN EXPERT
SARL AU

الغي7  العام  الجدع  بدقت�سى 

 2022 أغيطس   25 بتاريخ  العامي 

 GREEN الشركة  ميي7ج  قرر 

لبنان   12 املوأومة بزنقة   ،EXPERT
رقم 3 املحيط الرباط ما يلي :

تفويت الحصص جتحويل الشكل 

. SARL AU القانوني للشركة
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ميي7  جتعيين  امليي7ة  استقالة 
جحيد.

للشركة  اإلأتداعي  املقر  تحويل 
املحيط   3 رقم  لبنان   12 زنقة  من 
الرباط ا 2 اقامة الصفاء 5 عدارة 21 

شقة رقم 12 القدس لعيايدة سال.
امسا�سي  القانون  في  بنوم  تغيي7 

تعيينه.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكدة  الضبط 
تحت رقم   ،2022 أكتوبر   26 بتاريخ 

.129719
226 P

 STE MULTINATIONAL
PARTNERS

رأسدالها : 100.000 مرهم
مقرها اإلأتداعي : تجزئة النصر 

امليتقبل شارع طارق ابن زيام عدارة 
ب تدارة

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
 ،2022 نون 7   2 في  املؤرخ  للشركة 

تدت املصامقة عل2 ما يلي :
حل امليبق للشركة.

بلغزال  عامل  الييدة  تعيين 
مصفيا للشركة.

تجزئة  في  التصفية  مقر  تحديد 
النصر امليتقبل شارع طارق ابن زيام 

عدارة بتدارة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  بتدارة  اإلبتدائية 

2022، تحت رقم 9310.
227 P

STE COIN BEBE
ش.م.م.

مقرها اإلأتداعي : تحويل املقر 
اإلأتداعي جالزيامة في رأسدال 

الشركة
العام  الجدع  محضر  عل2  بناءا  
سبتد 7   5 في  املؤرخ  االستثنائي 
 ،COIN BEBE شركة  شركاء   ،2022
 12.300 ذات رأسدال قدره  ش.م.م. 
مرهم الكائن مقرها اإلأتداعي بيال 
رقم 2، اقامة نعدة شارع اللة أسداء 
رقم  التجاري  السجل  ن  تابريكت 

)2330 سال.

قررجا تحويل املقر اإلأتداعي ا 2 

زنقة  الثاني  الحين  شارع  الرباط 

تشام املتجر رقم 2.

جكذلك الزيامة في رأسدال الشركة 

من  ليصل  مرهم   10.(00 بدبلغ 

12.300 مرهم ا 2 120.000 مرهم.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بيال في 11 أكتوبر 2022، 

تحت رقم 39800.
للبيان جاالشارة

الوكالة

228 P

GLORIOUS PARA

»SARL«   

رأسدالها 100.000,00 مرهم

مقرها اإلأتداعي: رقم 3226 حي 

املغرب العربي تدارة.

الحــــــــل اليابـــق مجانــــــــه

بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

بتدارة  ٫املسجل   2022 أكتوبر   13  

العام  الجدع  ملقتضيات  جطبقا 

التاريخ  بنفس  املنعقد  االستثنائي 

للشركة  اإلأتداعي  باملقر  أعاله 

املذكورة تقررا يلي:

مجانه  اليابق  الحل   (1

 GLORIOUS PARA   SARL لشركة

’’ ابتداء من تاريخ 13/10/2022

عينت الييدة رشيدة ايت   (2

ابراهيم كدصفية للشركة.

القانونـي  اإليــداع  تم   (3

لدى  بتدارة  اإلبتدائية  باملحكدـة 

كتابة الــــضبط بتاريخ 22/11/2021 

تحت رقم 9379.
للخالصــة ج البــيــان

 GLORIOUS PARA S.A.R.L

229 P

 STE ACWA POWER

 KHALLADI
شركة مياهدة

رأسدالها : 217.592.506,08

مقرها اإلأتداعي : املحطة 
الكهربائية أكوا بارج خالمي مجار 

فحامين خديس انجرة 
السجل التجاري ر قم : 620.23

استقالة متصرفين جاملصامقة عل2 
تعيين متصرفين 

الجدعية  مداجالت  بدقت�سى 
نون 7   29 بتاريخ  العامية  العامة 

2022، تم :
كوثر  الييدة  استقالة  تسجيل 
 SUNTHARESAN أوهراتي جالييد
من   ،PADMANANATHAN

مهامهدا كدتصرفين.
اليامة  تعيين  عل2  املصامقة 
جيوسف   BADIS  DERRADJI
برامة بصفتهدا متصرفين ملدة مهام 

سلفيهدا.
جبالتا ي يتكون مجلس االمارة من 
رئيس   ،BADIS DERRADJI الييد   :

مجلس االمارة.
عضو  برامة  يوسف  الييد 

املجلس االمارة.
الييد عبد اللطيف نصر الدين 

عضو مجلس االمارة.
 ACWA POWER شركة 
طرف  من  مدثلة   ،MAROC SARL
عضو   ،ZHANG ZHIGUO الييد 

مجلس االمارة.
 ACWA POWER شركة 
 ،GLOBAL SERVICES LTD
 ROHIT الييد  طرف  من  مدثلة 
 C H A N D R A S H E R K H A R

GOKHAL، عضو مجلس االمارة.
بانعقام  مهامهم  مدة  تنتهي 

في  ستبث  التي  العامة  الجدعية 

حيابات الينة املالية املنتهية في 31 

مسيد 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022، تحت رقم 259681.
من أأل التخليص جالنشر

مجلس

230 P

 STE ACWA POWER

 KHALLADI
شركة مياهدة

رأسدالها : 217.592.506,08

مقرها اإلأتداعي : املحطة 

الكهربائية أكوا بارج خالمي مجار 

فحامين خديس انجرة 

السجل التجاري ر قم : 620.23

تعيين متصرفين 
بدقت�سى مداجالت مجلس اإلمارة 

بتاريخ 10 أبريل  2022، تم :

كوثر  الييدة  استقالة  تسجيل 

أوهراتي من مهامهدا كدتصرفة.

برامة  يوسف  الييد  تعيين 

بصفته متصرف عوض الييدة كوثر 

أوهراتي امليتقلة.

تنتهي مدة مهامه بانعقام الجدعية 

العامة التي ستبث في حيابات الينة 

املالية املنتهية في 31 مسيد 7 2022.

االمارة،  مجلس  يتكون  جبالتا ي 

بصفته   BADIS DERRADJI الييد 
رئيس مجلس اإلمارة الييد يوسف 

برامة عضو ا ملجلس االمارة.

الييد عبد اللطيف نصر الدين 

عضو مجلس االمارة.

 ACWA POWER شركة 

طرف  من  مدثلة   ،MAROC SARL

عضو   ،ZHANG ZHIGUO الييد 

مجلس االمارة.

 ACWA POWER شركة 

 ،GLOBAL SERVICES LTD

 ROHIT الييد  طرف  من  مدثلة 

 C H A N D R A S H E R K H A R

GOKHAL، عضو مجلس االمارة.

بانعقام  مهامهم  مدة  تنتهي 

في  ستبث  التي  العامة  الجدعية 

حيابات الينة املالية املنتهية في 31 

مسيد 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022، تحت رقم 259680.
من أأل التخليص جالنشر

مجلس

231 P
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STE YAZID EXPRESS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة

بشريك جحيد
رأسدالها : 100.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : 132 زنقة كندي 
)21 تابريكت سال

السجل التجاري رقم : 30051
تفويت حصص اأتداعية

بتاريخ  رسمي  عقد  بدقت�سى 
الييد  فوت   ،2022 سبتد 7   22
محدد  الييد  لصالح  الفخري  فؤام 
أي  اأتداعية  حصة   1000 زايدة 
مجدوع الحصص املكونة للرأسدال 
.YAZID EXPRESS اإلأتداعي لشركة
بدقت�سى قرارات الشريك الوحيد 

بتاريخ 22 سبتد 7 2022، تم :
تاكيد التفويت املبين أعاله.

فؤام  الييد  استقالة  تسجيل 
الفجري من مهامه كديي7 رسمي.

تعيين محدد زايدة كديي7 عوض 
الييد فؤام الفجري امليتقيل جذلك 

ملدة غي7 محدمة.
تغيي7 املوام 6، ) ج 16-1 من النظام 

امسا�سي جاملتعلقة بالحصص.
الرأسدال اإلأتداعي جالتييي7.

بدكتب  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكدة اإلبتدائية بيال في 
16 نون 7 2022، تحت الرقم 39974.

من أأل التخايص جالنشر

التييي7

232 P

 STE RITEL
SARL AU

حل الشركة
االستثنائي  العام  الجدع  قرر 
ن املنعقد   RITEL SARL AU لشركة 
الشركة  حل   ،2022 نون 7   3 بتاريخ 

جتشطيبها من السجل التجاري.
الخاص  القانوني  اإليداع  أنجز 
لدى  الضبط  بكتابة  الشركة  بحل 
بتاريخ بالرباط،  التجارية   املحكدة 
 16 نون 7 2022، تحت رقم 130312.

من أأل االستخالص جالبيان

233 P

STE YENI LAVAGE
مقرها اإلأتداعي : محل 2 الكائن في 

9 ، زنقة فاطدة الفهرية الرباط

االستثنائي  العام  الجدع  جافق 

لهذه   ،2022 ماي   11 املنعقد بتاريخ 

جتعيين  الشركة  فسخ  عل2  الشركة 

كدصفي  البعيوي  اسداعيل  الييد 

 : الشركة  مقر  تحديد  تم  للشركة، 
زنقة   ،9 رقم  الكائن   ،2 رقم  محل 

كدحل  الرباط،  الفهرية  فاطدة 

للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  مصلحة  لدى  الضبط 

التجاري باملحكدة التجارية بالرباط 

رقم  تحت   ،2022 نون 7   16 في 

.130315

234 P

STE MD TECH STAR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة

ذات  شركة  القانونية  الصفة 

تحدل  جالتي  محدجمة،  ميؤجلية 

الخصائص التالية :

جشراء  بيع   : اإلأتداعي  الهدف 

لوازم جقطع غيار للييارات.

تركيب الطاقة الشديية.
رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 

فئة  من  حصة   1000 ا 2  مقيدة 

100 مرهم للحصة الواحدة مقيدة 

كالتا ي :

 500  ... زجيتينة  محدد  الييد 

حصة.

 500  ... كومغار  امريس  الييد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير ا 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7 من كل سنة ماعدا الينة 

االج 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
االضافي،   5 رقم   : املقر اإلأتداعي 
253 مكرر، حي امليي7ة، سعقوب  رقم 

املنصور الرباط.

امليي7 : امريس كومغار.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

162121 الرباط.

235 P

STE RUNWAY HOLIDAYS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة

بشريك جحيد

 12 العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

جالتي تحدل  بالرباط،   2022 سبتد 7 

الخصائص التالية :

تنظيم   : اإلأتداعي  الهدف 

جتنشيط الحفالت.

بيع جشراء معدات املكتب.

أشغال الطباعة.
رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 

فئة  من  حصة   1000 ا 2  مقيدة 

100 مرهم للحصة الواحدة  مدلوكة 

للييد عبد االله غقي7.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير ا 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7 من كل سنة ماعدا الينة 

االج 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اإلأتداعي : عدارة 58، شقة  
الف 3، زنقة جام سبو أكدال الرباط.

امليي7 : الييد جليد زهواني.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

162927 الرباط.

236 P

STE CITY BEN
.S.A

RC N° : 162021

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

للقرارات غي7 العامية املنعقد بتاريخ 

12 سبتد 7 2022، تم اتخاذ القرارات 

التالية :

استقالة الييدة زهرة أفوس من 

منصب متصرف الشركة.

أديدين  متصرفين  تعيين 

للشركة: :

 AFRICA EXLORATION
ميؤجلية  ذات  شركة   ،HOLDING
رأسدالها  جحيد،  بشريك  محدجمة 
اإلأتداعي  مقرها  مرهم،   10.000
اقامة  131 شارع أنفا،  الدارالبيضاء 
أزرج، مكتب رقم 11 ب، يدثلها الييد 
لبطاقة  الحامل  اليوسفي  عثدان 

.BE(5226( التعريف الوطنية رقم
 ،  EUREKA PARTICIPATIONS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة بشريك 
مرهم،   10.000 رأسدالها  جحيد، 
مقرها اإلأتداعي الدارالبيضاء، 131 
مكتب رقم  اقامة أزرج،  أنفا،  شارع 
11 ب، يدثلها الييد مرجان اليوسفي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE798846 رقم
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ فاتح  التجارية بالدارالبيضاء، 

نون 7 2022، تحت رقم 120)82.
237 P

 STE  AL AFAK ISTITMAR
.S.A

RC: 472315
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
للقرارات غي7 العامية املنعقد بتاريخ 
إتخام  تم    ،2022 سبتد 7   12

القرارات التالية :
منصب  من  الشركتين  استقالة 

متصرف الشركة :
 A F R I C A «   
 »EXPLORATION HOLDING
شركة ذات ميؤجلية محدجمة بشريك 
جحيد، رأس مالها 10.000,00 مرهم، 
 – البيضاء  الدار  اإلأتداعي  مقرها 
131، شارع أنفا، إقامة أزجر، مكتب 
يدثلها الييد عثدان  ب،   –  11 رقم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  اليوسفي 

الوطنية رقم)BE(5226  ؛
 « EUREKA PARTICIPATIONS «
شركة ذات ميؤجلية محدجمة بشريك 
جحيد، رأس مالها 10.000,00 مرهم، 
 – البيضاء  الدار  اإلأتداعي  مقرها 
131، شارع أنفا، إقامة أزجر، مكتب 
يدثلها الييد مرجان  ب،   –  11 رقم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  اليوسفي 

الوطنية رقم BE798846  ؛
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زهرة  الييدة   تعيين    -

أفوس كدتصرف أديد للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ   ، البيضاء  بالدار   التجارية 

عدم  تحت    ،2022 نون 7   22

.847119

238 P

 STE  COMAMETO
.S.A

RC: 9601

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

للقرارات غي7 العامية املنعقد بتاريخ 

إتخام  تم    ،2022 سبتد 7   12

القرارات التالية :

استقالة الييدة  زهرة أفوس من 

منصب متصرف الشركة ؛

تعيين متصرف أديد للشركة:

املياهدة،  شركة   «CITYBEN«

مقرها  مرهم،    300.000 رأس مالها 

 ،52  – البيضاء  الدار  اإلأتداعي 

يدثلها الييد عثدان  شارع سقراط، 

التعريف  لبطاقة  الحامل  اليوسفي 

.BE(5226(الوطنية رقم

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ   ، التجارية بالدار البيضاء 

نون 7 2022،  تحت عدم 118)82.

239 P

EXO FINANCE

STE CHIMIREC MAROC
SARL AU 

رأسدالها : 2.000.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : 1 شارع الجاهيد، 

الحي الصناعي القنيطرة

السجل التجاري رقم : 49081 

القنيطرة

عقب صدجر قرار من الجدع العام 

االستثنائي بتاريخ 20 أكتوبر  2022، 

تقرر ما يلي :

بتأسيس  الرأسدال  في  زيامة 

الحياب الجاري للشريك :

يقرر الشريك الوحيد امل�سي قدما 
 6.100.000 بدبلغ  رأسدال  زيامة  في 
2.200.000 مرهم  مرهم، لرفعها من 
طريق  عن  مرهم،   8.500.000 ا 2 
بقيدة  أديد  سهم   85.000 انشاء 
اليداجاة،  قدم  عل2  مرهم،   100
طريق  عن  جاالفراج  لالكتتاب 
املبلغ  نفس  من  املباشر،  التاسيس 
اليائلة  املطالبة،   من  املقتطع 
بها  التي يحتفظ  الدفع،  جامليتحقة 
الجاري  الحياب  في  الشركة  عل2 

للدياهم.
تخفيض رأسدال بدافع الخيائر :
اأراء  الوحيد  الشريك  يقرر 
تحديده  تم  الذي  رأسدال  تخفيض 
عدم  تخفيض  طريق  عن  ميبقا 
85.000 سهم  امسهم، جذلك بتبامل 
لليهم،  مرهم   100 بقيدة  موأوم 
 20.000 مقابل  بالكامل،  مدفوعة 

سهم بنفس القيدة االسدية.
بعد االنتهاء من تخفيض رأسدال 
بدبلغ  الجديد  رأسدال  تحديد  تم 
ا 2  مقيدا  مرهم،   2.000.000
 100 اسدية  بقيدة  سهم   20.000
مدفوعة بالكامل جمخصصة  مرهم، 

للشريك.
بالقانون  املرتبط  التحديث 

امسا�سي يخص البنوم رقم 6 ج).
في  القانوني  اإليداع  اأراء  تم 
املحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 
الزمني  بالسجل   ،2022 نون 7   15

تحت رقم 2585.
240 P

STE FB-NIYA
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم  بالرباط،   2022 نون 7   8 بتاريخ 
امليوؤلية  ذات  شركة  تاسيس 

املحدجمة.
.STE FB-NIYA : التيدية

البناء  في اعدال  مقاجل   : الهدف 
املختلفة.

موالي  شارع   : التجاري  العنوان 
الحين االجل اقامة عيبومي طابق 2 

الشقة رقم 26 تدارة.

الرأسدال : حدم رأسدال الشركة 

في 100.000 مرهم مقيدة ا 2 1000 

للحصة  مرهم   100 بقيدة  حصة 

الواحدة مقيدة كالتا ي :

ابراهيم  للييد  حصة   500

بنبوعزة.

هللا  فتح  للييد  حصة   500

القطيبي.

التييي7 : تم تعيين الييد ابراهيم 

القطيبي  هللا  فتح  جالييد  بنبوعزة 

كديي7ان للشركة ملدة غي7 محدجمة.

من فاتح يناير ا 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7 من كل سنة ماعدا الينة 

االج 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

بتدارة تحت رقم 137789 بتاريخ 22 

نون 7 2022.

241 P

STE KONORIM
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تم  بالرباط،   2022 نون 7   8 بتاريخ 

امليوؤلية  ذات  شركة  تاسيس 

املحدجمة.

.STE KONORIM : التيدية

البناء  في اعدال  مقاجل   : الهدف 

املختلفة.

موالي  شارع   : التجاري  العنوان 

الحين االجل اقامة عيبومي طابق 2 

الشقة رقم 26 تدارة.

الرأسدال : حدم رأسدال الشركة 

في 100.000 مرهم مقيدة ا 2 1000 

للحصة  مرهم   100 بقيدة  حصة 

الواحدة مقيدة كالتا ي :

عبد  البازي  للييد  حصة   500

الفتاح.

ج500 حصة للييد خليف حديد.
التييي7 : تم تعيين الييد  البازي 

حديد   خليف  جالييد  الفتاح  عبد 

كديي7ان للشركة ملدة غي7 محدجمة.

من فاتح يناير ا 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7 من كل سنة ماعدا الينة 

االج 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

بتدارة تحت رقم 805)13 بتاريخ 23 

نون 7 2022.

242 P

NEW BRUNSWICK
SARL AU

بالرباط  مؤرخ  محضر  بدقت�سى 

بتاريخ 6 يونيو 2022، تم تغيي7 بعض 

قوانين الشركة جحدم ما يلي :
رفع رأسدال الشركة من 100.000 

مرهم إ 2 500.000 مرهم.

من  كاملة  الشركة  حصص  بيع 

أبومهاج  ر�سى  محدد  الييد  طرف 

بدبلغ  حصة   500 ب  تقدر  جالتي 

ابراهيم  الييد  إ 2  مرهم   500.000

أبومهاج.

ابراء جإستقالة الييد محدد ر�سى 

جتعيين  الشركة  تييي7  من  أبومهاج 

الييد ابراهيم أبومهاج كديي7.

تدار الشركة من طرف   : التييي7 

ملدة  أبومهاج  ابراهيم  الييد  امليي7 

غي7 محدمة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكدة  الضبط 

بتاريخ 22 يوليو 2022.

تحت رقم 129026.
رقم السجل التجاري 153885.

243 P

 BEE AFRIKA

MANAGEMENT
SARL

املقر اإلأتداعي : 121 شارع محدد 

بلحين الوزاني الرباط

تغيي7 املقر اإلأتداعي
انعقد   ،2022 نوفد 7   ( بتاريخ 

لشركة  العامي  الغي7  العام  الجدع 

 BEE AFRIKA MANAGEMENT

SARL، حيث تدت املصامقة عل2 :

تغيي7 املقر اإلأتداعي للشركة من 

الوزاني  بلحين  محدد  شارع   ،121

الرباط إ 2 العنوان التا ي :
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بازج  شارع   (3 اليفلي،  الطابق 
قصبة الوماية الرباط.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفد 7   23 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، رقم 130516.
244 P

STE SOGEFICOM

 STE CAFE BATIFLAM
SARL AU

العامة  الجدعية  قرار  بدقت�سى 
الغي7 العامية املنعقدة يوم 15 نوفد 7 
 STE CAFE BATIFLAM 2022 لشركة
SARLAU، جمقرها اإلأتداعي محل 1 
تجزئة أهان 12 زجاغة العليا، فاس.

جقدرها  حصة   1000 تفويت 
لزعر  الييد  من  مرهم   100.000

امحدد إ 2 الييد لزعر بوشتى.
لزعر  الييد  جابراء  استقالة 

امحدد.
التييي7 جاالمضاء : لزعر بوشتى.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بفاس  التجارية  املحكدة 
نوفد 7   21 بتاريخ   2022/6363

.2022
245 P

شركة ا.س.ج  . كونستريكسيون 
اند ريال استات د يفلوبمنت.

ش م.م ش ج
الرأسدال اإلأتداعي : 100.000 

مرهم
املقر اإلأتداعي : رقم 93  تجزئة 
رياض اليالم االزمهار مراكش 

العام االستثنائي  الجدع  بدوأب 
املنعقد بدقر الشركة بتاريخ 3 أكتوبر 
ا.س.ج.  شركة  صامقت   2022
م  استات  ريال  اند  كونيت7يكييون 

يفلوبدنت عل2 ما يلي :
بيع 1000 حصة اأتداعية بيعر 
اليعر  أي  لليهم  مرهم   100.000
طرف  من  مرهم   100.000 اإلأدا ي 
ا 2  الييد   الييد  اشرف ألدو�سي  

عبد املالك ألدو�سي.
أصبح التوزيع الجديد عل2 النحو 

التا ي:

ألدو�سي   املالك  عبد  الييد 
1000  حصة اأتداعية.

اعتدام  مع  الشركة  اسم  تغيي7 
BINA- « :  االسم التجاري بينا ايتيد
ميؤجلية  ذات  »شركة   ETUDES
من   

ً
بدال جحيد  لشريك  محدجمة 

ريال  اند  كونيت7يكييون  ا.س.ج. 
 ACJ construction استاتد يفلوبدنت

.and real estate developement .
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للدحكدة التجارية بدراكش 
بتاريخ  8 نوفد 7 2022،  جذلك تحت 

رقم  121212.
246 P

فسخ عقدة التسيير الحر
االتفاق  جثيقة  ترتيبات  بدوأب 
 2022 أكتوبر  فاتح  بتاريخ  املؤرخة 
نوفد 7   8 بتاريخ  جاملسجلة بدراكش 
عل2  الومية  املوافقة  تدت   ،2022
الحر  التييي7  عقدة  جفسخ  إنهاء 
 ،2021 ف 7اير   ( بتاريخ  جاملوقع 
مارس   3 بتاريخ  بدراكش  جاملسجلة 
الحر  التييي7  موضوع   ،2021
باملطعم                جاملتعلق  التجاري  االصل 
بدلكية  الكائن    «tenant snack«
كريم3 تقاطع إمام مالك جابن تومرت 
لو  شركة  املؤأر  بين  مراكش  أليز 
 SOCIETE م  م  ش  فيوند  مج  ميتخ 
 LE MAITRE DE VIANDE S.A.R.L
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
بدراكش  التجاري  بالسجل  جاملقيدة 
من  جاملدثلة   6((2( رقم  تحت 
الحامل  النكي7  عدر  الييد  طرف 
 EE399421 رقم  الوطنية  للبطاقة 
شركة  الحر»  »امليي7  املكت7ي  جبين 
ش.م.م   «AYAMAK YACHAME«
خالد  الييد   : طرف  من  جامليي7ة 
حجاب شالش سالم العنزي. الحامل 
  E029950W لبطاقة التسجيل رقم 
املتبامل  االتفاق  هذا  جبدوأب 
أي  تدت ت 7ئة كل طرف لألخر جإنهاء 
ا حاليا أج  نزاع قضائي بينهدا سواء 
ميتقبال جذلك ابتدءا من تاريخ فاتح 

أكتوبر 2022.
247 P

SOCIETE IDER
S.A.R.L

املقر اإلأتداعي:أنان شارع
أسفي مراكش.

السجل التجاري رقم5221.
العام االستثنائي  بدوأب الجدع  
املنعقد بتاريخ 2 أكتوبر 2022 صامق 
التعديالت  عل2  للشركة  الشركاء 

التالية :
ذات  شركة  ايدير  شركة   حل 

امليؤجلية محدجمة.
 DRISS تعيين  الييد امريس باحي
التعريف  لبطاقة  حاملة   ،BAHI

 E129587 الوطنية رقم
تحديد مقر التصفية في العنوان 
ايكي7فرجان  تامزاغارت  مجار   : التا ي 

غدات أيت اجرير.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط  للدحكدة التجارية بدراكش 

بتاريخ 11 أكتوبر 2022.
جذلك تحت رقم 120226.

248 P

 SOCIETE OUZGUITA
 SERVICES
S.A.R.L  AU

الرأسدال اإلأتداعي : 100.000 
مرهم

املقر اإلأتداعي : مركز تاكركوست، 
عدالة الحوز

العام االستثنائي  الجدع  بدوأب 
فاتح  بتاريخ   الشركة  بدقر  املنعقد 
شركة   صامقت   ،2022 نوفد 7 

أجزكيتا سي7فيس عل2 ما يلي :
1000 حصة اأتداعية بثدن  بيع 
الثدن  ليكن  للواحدة  مرهم   100
طرف  من  مرهم   100000 اإلأدا ي 
الييد  لفائدة  املهدي،  الييد كدال 
بيع  لعقد  طبقا  ج  الدين  نور  فقي7 

الحصص املوقع بين الطرفين.
املهدي  الييد كدال  استقالة 
من تييي7 الشركة جالتأكيد عل2 أن 
الشريك  هو  الدين  نور  فقي7  الييد 
بالتا ي هو امليي7  الوحيد للشركة ج 

الوحيد لها.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للدحكدة التجارية بدراكش 

بتاريخ  8 نوفد 7 2022،  جذلك تحت 
رقم  121213.

249 P

ز إ تامسنا كروب
ش م م

رأسدال : 056.500.)6 مرهم

مقرها اإلأتداعي : تامينا، النور 1، 

مجدوعة 36، متجر رقم 12، عدارة 
رقم 235، الطابق امر�سي

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

من  حرر  توثيقي  عقد  بدقت�سى 

موثق  هال ي،  سعيد  امستاذ  طرف 

 11 سبتد 7،   20 بتاريخ   بالرباط 

تأسيس  تم   ،2022 أكتوبر  ج12 

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة جالتي 

تحدل الخصائص التالية :

التيدية : ز إ تامينا كرجب ش م م.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امليؤجلية املحدجمة.

الهدف اإلأتداعي :

اإلنعاش العقاري.

اليكن،  أأل  من  محالت  بناء 
التجاري  املنهي،   جاالستعدال 

لفائدة  أج  لفائدته  الصناعي  أج 

الخاصة العدومية،  اإلمارات   أديع 

 أج غي7ها، خدمة التجزيئات جالقطع 

امرضية.

بالوساطة  جالكراء  البيع  الشراء، 

)شقق  العقارات  أديع  جتيويق 

أرا�سي  مشت7كة،  ملكية  في  جمتاأر 

عارية جغي7ها).

املتعلقة  العدليات  أديع  تنفيذ 

جالهندسة  العدومية  االشغال  من 

العقاري،  اإلنعاش  جأشغال  املدنية 

جشركات البناء.

امرا�سي  تقييم  تجهيز،  شراء، 

العارية من أأل البيع.

االستي7ام جالتصدير.

نقل أديع البضائع جامأهزة.
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جتييي7  استغالل  شراء،  ايجار، 

املنقولة  جالحقوق  املدتلكات  أديع 

جغي7 املنقولة.

اإلمارية  جاملياعدة  الدراسة 

جاملالية للشركات العدومية جالخاصة 

جشبه العامة جامليتثدرين العقارين 

أج غي7هم.

طريق  عن  امللكية  حقوق  اقتناء 

أج  االرتباط  أج  الدمج  أج  املياهدة 

شراء امسهم أج اليندات مي شركة 

أج شركة لها غرض مداثل أج ذي صلة.

العدليات  أديع  عامة  جبصفة 

القارة  الصناعية،  التجارية، 

تتعلق  التي  جاملالية  جاملتحركة، 

بشكل مباشر أج غي7 مباشر بالهدف 

اإلأتداعي للشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التاسيس.

املقر اإلأتداعي : تامينا، النور1، 

عدارة   ،12 متجر رقم   ،36 مجدوعة 

رقم 235، الطابق امر�سي.

في  حدم   : الشركة  رأسدال 

إ 2  مقيم  جهو  مرهم   6(.056.500

100 مرهم  0.565)6 حصة من فئة 

للواحدة موزعة كالتا ي :

 16(.621 بلله  اعراب  الييد 

حصة.

 234.698 الييد رشيد االمري�سي 

حصة.

 132.113 صاخي  حين  الييد 

حصة.

الييد مصطفى مر�سي 132.113 

حصة.

املجدوع : 0.565)6 حصة.

ميي7ا  ببله  اعراب  الييد  سعت 7 

للشركة املذكورة جملدة غي7 محدجمة.

تم تقييد الشركة املذكورة أعاله 

التجاري  بالسجل  الضبط  بكتابة 

باملحكدة اإلبتدائية بتدارة بتاريخ 22 

نوفد 7 2022، تحت رقم 83))13.

250 P

 MANACET SOCIETE
HOLDING OFFSHORE

شركة مياهدة
رأسدالها : 35.000 مرهم

5، شارع ابن تاشفين، الطابق 
الثاني، رقم 3، طنجة

السجل التجاري رقم 79.117 طنجة
تغيي7 نهاية الينة املالية

االستثنائي  العام  الجدع  قرر 
لشركتنا   2022 ينويو   10 بتاريخ 
تاريخ  تغيي7  التاريخ  هذا  من  ابتداءا 
سيكون  جالذي  املالية  الينة  اغالق 
يونيو من كل   30 من اآلن فصاعدا 
املالية  الينة  ستكون  لذلك  عام، 
الحالية 6 اشهر من فاتح يناير إ 2 30 

يونيو 2022.
لذلك قررت الجدعية العامة غي7 
النظام  من   5 املامة  تعديل  العامية 

امسا�سي عل2 النحو التا ي :
 12 الينة املالية مدتها   :  5 املامة 
شهرا، تبدأ في فاتح يوليو من كل عام 

جتنتهي في 30 يونيو من العام املوا ي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   ،2022 أكتوبر   3 بتاريخ 

.257932
للنسخة جالبيان
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CONSTIM
SARL

رأسدالها : 20.000 مرهم
رقم التقييد بالسجل التجاري 

باملحكدة اإلبتدائية بيال 18983
املقر اإلأتداعي : سال حي الشدس 

طريق القنيطرة رقم )2
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
االستثنائي املنجز من طرف االستاذة 
بتاريخ  بيال  موثقة  خالد،  الشريفة 
 11  ،(  ،6 سبتد 7  أغيطس ج2   31
بعد معاينة الشركاء   ،2022 أكتوبر 
في الشركة ذات ميؤجلية املحدجمة 
تم   CONSTIM SARL امليداة 
الراحل  الشريك  بوفاة  التصريح 
احدد املجاطي جتوزيع حصصه عل2

الورثة تبعا لرسم االراثة املؤرخ في   
18 أكتوبر 2021، جتخصيص أديع 
حصة ب   100 حصصه جالتي تقدر 
لكل الورثة  مرهم لكل حصة،   100

حيب نصيبهم جالتي جزعت كالتا ي :
الييدة زبيدة اليابق، 12 حصة.
الييد محدد املجاطي 23 حصة.

الييدة نجيبة املجاطي 13 حصة.

الييد مجيدة املجاطي 13 حصة.

الييدة عزيزة املجاطي 13 حصة.
 13 املجاطي  سعيدة  الييدة 

حصة.
الييدة أليلة املجاطي 13 حصة.

املجدوع : 100 حصة.
جبهذا تم تعديل املامتين 6 ج) من 

القانون امسا�سي للشركة.
جأصبح كال من الييدة اليعدية 
املجاطي  عزيزة  جالييدة  الصدت 
ميي7تين للشركة ملدة غي7 محدمة مع 

التوقيع املشت7ك.
تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 
نوفد 7   21 بتاريخ  بيال  اإلبتدائية 

2022 بالرقم 20001.
مقتطف جبيان
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 CENTRE DE FORMATION
 MULTIDISCIPLINAIRE

PRIVE RABAT
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : IMM

 RESIDENCE REDA APPT N°27
RUE EL HOUCEIMA-RABAT

RC : 163949
TP : 25109613
IF : 53256088

ICE : 003133927000078
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة
حرر  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم   ،2022 أكتوبر   12 يوم  بالرباط 
ذات  لشركة  امسا�سي  النظام  جضع 
املديزات  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

املبينة فيدا يلي :

 CENTRE  : التيدية 

 DE FORMATION

 MULTIDISCIPLINAIRE PRIVE

.RABAT

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

ذات ميؤجلية محدجمة.

في  حدم   : الشركة  رأسدال 

 1000 إ 2  مقيدة  مرهم   100.000
للحصة،  مرهم   100 بدبلغ  حصة 

موزعة بين الشركاء كالتا ي :
الييد اخراز ابراهيم 500 حصة.

االمري�سي  البوعناني  الييد 
يوسف 500 حصة.

 IMM E  : اإلأتداعي  املقر 
 RESIDENCE REDA APPT N° 27

.RUE EL HOUCEIMA RABAT
النشاط التجاري : مدرسة مرجس 

الدعم جاالستعدام لالمتحانات.
الييد  تعيين  تم   : التييي7 
البوعناني االمري�سي يوسف جالييدة 
مها فصيح ميي7ين للشركة ملدة غي7 

محدمة.
بدصلحة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكدة  التجاري  السجل 
بتاريخ   130182 رقم  تحت  بالرباط 

10 نوفد 7 2022.
رقم السجل التجاري : 163494.
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CENTRE MAROCAIN 
 POUR LA FORMATION

DANS LES METIERS 
 DE LA PETITE ENFANCE -

CMFPE
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N°30

 APPARTEMENT N° 8 RUE
 MOULAY AHMED LOUKILI -

RABAT-HASSAN
RC M 152429

تعيين ميي7ة أديدة للشركة
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
في  بالرباط  املؤرخ  االستثنائي 

الشريك  قرر   ،2022 22 أكتوبر 

الوحيد للشركة ما يلي :
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عبد  ابن  نيرين  الييدة  تعيين 
الجليل ميي7ة أديدة للشركة بدال 

عن الييدة أدوحي سناء.
مالئدة القانون امسا�سي للشركة 
الجديد  القانوني  التعديل  جفق 

للشركة املشار إليه أعاله.
تم اإليداع القانوني لدى مصحلة 
التجارية  باملحكدة  التجاري  السجل 
 ،2022 نوفد 7   16 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 130379.
254 P

 PARAMEDICAL ACADEMY
PRIVE

SARL AU
الرأسدال : 20.000 مرهم

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي فاتح نوفد 7 
2022 مسجل بتاريخ 2 نوفد 7 2022 

عل2 الشكل التا ي :
 PARAMEDICAL : تيدية الشركة

.ACADEMY PRIVE SARL AU
التكوين املنهي   : الهدف اإلأتداعي 

الخاص.
الرأسدال : 20.000 مرهم مقيدة 
فئة  من  اأتداعية  حصة   200 إ 2 
من  الواحدة  للحصة  مرهم   100
مهدي  الييد  الوحيد  الشريك  قبل 

الكوهن.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

بالدار البيضاء.
من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 
31 مسيد 7 من كل سنة ما عدا الينة 

امج 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
البيضاء  الدار   : اإلأتداعي  املقر 
 D شارع اللة الياقوت شقة رقم   39

الطابق الخامس.
التييي7 : من طرف الييد املهدي 
الوحيد  الشريك  ميي7  الكوهن 

للشركة ملدة غي7 محدجمة.
الشركة  تأسيس  إيداع  رقم 
بالسجل التجاري باملحكدة التجارية 
 ،8262(2 هو  البيضاء  بالدار 
املسجلة بالسجل التجاري باملحكدة 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

.562439
255 P

شركة تبرات ترونسبور
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
ذات رأسدال : 100.000  مرهم

املقر اإلأتداعي : شارع الزرقطوني 
رقم  -47 الدشي7ة الجهامية

العام  الجدع  قرار  بدقت�سى 
 ،2022 نون 7   9 اإلستثنائي املؤرخ في 
لشركة ت 7ات ترجنيبور تم املصاقة 

عل2 ما يلي :      
اأتداعية  حصة   (00 بيع 
رشيدة  البهاجي  للييدة  املدلوكة 
للييد املتوكل إبراهيم  ج300 حصة 
البهاجي  للييد  املدلوكة  اأتداعية 

الحيين للييد املتوكل إبراهيم. 
التفويت  عدليات  عل2  املصامقة 
الشريك  انضدام  عل2  جاملوافقة 

الجديد الييد املتوكل إبراهيم. 
إبراهيم  املتوكل  الييد  تعيين 
كديي7 أديد للشركة بعد استقالة 
البهاجي  الييد  اليابق  امليي7 

الحيين.
القانون  من   (  ،6 البنوم  تغيي7 

امسا�سي.
أسئلة مختلفة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكدة اإلبتدائية بإنزكان 
رقم  تحت    2022 22 نون 7  بتاريخ 

.2322
بدثابة مقتطف جبيان
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STE CARAVAN SERAI
S A

عقد التييي7 الحر
 STE CARAVAN SERAI S A شركة
شركة مجهولة االسم جالكائن مقرها 
سيدي  إقليم  بدراكش،  اإلأتداعي 
جاحة  مائرة البور،  يوسف بن علي، 
برحدون  أجالم  مجار  ابراهيم  سيدي 
بدراكش  التجاري  بالسجل  املقيدة 
من  جاملدثلة   11963 رقم  تحت 
 FRANCIS CHARLES الييد  طرف 
أصلها  قامت بكراء   ،FELIX DROIT
التجاري في إطار عقد التييي7 الحر 
قصي7ة  اليياحية  باإلقامة  جاملتعلق 

املدى الكائن بدراكش، إقليم سيدي 

جاحة  مائرة البور،  يوسف بن علي، 
برحدون  أجالم  مجار  ابراهيم  سيدي 

 STE FRANCIS شركة  لفائدة 

SERAIL SARL AU في طور االنشاء، 

 FRANCIS جاملدثلة من طرف الييد 

يضم   ،CHARLES FELIX DROIT

املامية  العناصر  الحر  التييي7  هذا 

جاملعنوية لألصل التجاري.

سبع  الحر  التييي7  هذا  مدة 

سنوات ابتداءا من تاريخ فاتح نوفد 7 

.2022
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AIDEN TEX
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

االستثنائي  العام  الجدع  إثر  عل2 
تقرر   ،2022 سبتد 7   13 بتاريخ 

ما يلي :

تعيين الييدة أسداء أبو الصويرة 

توقيع  بدوأب  للشركة  ميي7ة 

جاحد لها جذلك بعد إستقالة الييد 

.ROBERTO ELIAS

إقامة  من  اإلأتداعي  املقر  تغيي7 

إ 2  الصخي7ات  شاطئ   L رقم  نوها 

61 الطابق امر�سي، شارع أبو  تجزئة 

بكر الصديق املنطقة الصناعية حي 

الرحدة سال.

جقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 

أكتوبر   12 بتاريخ  بتدارة  اإلبتدائية 

2022، تحت رقم 9075.
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CHARMING DESING
تدارة B تجزئة امليي7ة 1، رقم 616 

الطابق 2

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
2022، تم جضع القانون  30 سبتد 7 

امسا�سي للشركة :

صناعة   1  : اإلأتداعي  املوضوع 

املالبس الجاهزة )النييج).

 CHARMING DESING  : االسم 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جاحد.

 1 : تجزئة امليي7ة  املقر اإلأتداعي 

رقم 616 الطابق B 2 تدارة.

رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 

حصة اأتداعية   1000 مقيدة إ 2 

مسجلة  للواحدة  مرهم   100 ب 

جمحررة.

املدة : 99 سنة.

 ZIAD TANIOS الييد   : التييي7 

.ELIAS

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

تسجيل  تم  كدا  ا  بتدارة  اإلبتدائية 

الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 

.13((05
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STIMATE MARBRE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة

رأسدالها : 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : رقم 20، بلوك م ر، 

حي سعقوب املنصور، الرباط

حل ميبق للشركة

العام االستثنائي  الجدع  بدوأب 

بتاريخ فاتح نوفد 7 2022، قرر شركاء 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  الشركة 

 ،STIMATE MARBRE امليداة 

مقرها  مرهم،   100.000 رأسدالها 

اإلأتداعي ب : رقم 02، بلوك م ر، حي 

سعقوب املنصور، الرباط ما يلي :

الحل امليبق للشركة.

للشركة  اإلأتداعي  املقر  تعيين 

كدحل للتصفية.

ابراهيم  الحاف�سي  الييد  تعيين 

ماأدجلين  الحاف�سي  جالييدة 

كدصفيان.

جقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 

التجارية بالرباط تحت رقم 130211 

بتاريخ )1 نوفد 7 2022.

260 P
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مديابوست
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

بشريك جحيد

رأسدال الشركة : 100.000 مرهم

 TEK مقرها اإلأتداعي : عند

EQUIPEMENT عدارة 30 شقة 

رقم 8 زنقة موالي احدد الوكيلي، 

حيان، الرباط

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

2022، تم تأسيس شركة  22 أكتوبر 

بشريك  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 

جحيد ذات الخصائص التالية :

التيدية : مديابوست.

بائع بالتقييط   : نشاط الشركة 

جمعدات  النقال  الهاتف  ملعدات 

الصوت جالصورة.

ملعدات  التصدير   / االستي7ام 

الصوت  جمعدات  النقال  الهاتف 

جالصورة.

 TEK عند   : اإلأتداعي  املقر 

EQUIPEMENT عدارة 30 شقة رقم 

8 زنقة موالي احدد الوكيلي حيان، 

الرباط.

لقد تم تحديد   : رأسدال الشركة 

مرهم   100.000 رأسدال الشركة في 

حصة اأتداعية   1000 مقيدة إ 2 

موزعة  مراهم   100 الواحدة  قيدة 

كالتا ي :

محدد  االمري�سي  املتوني  الييد 

1000 حصة اأتداعية.

تعيين  تم  لقد   : الشركة  تييي7 

محدد  االمري�سي  املتوني  الييد 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 

رقم AD120983، ميي7 للشركة ملدة 

غي7 محدمة.

من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 

باستثنائ  سنة  كل  من  مسيد 7   31

تاريخ  من  تبتدئ  التي  امج 2  الينة 

التقييد في السجل التجاري.

لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد 7   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،2022

162225 للدحكدة التجارية بالرباط.
للنشر جاإلعالن
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امبريال ايفنت
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

بشريك جحيد
رأسدال الشركة : 1.000.000 مرهم

مقر اإلأتداعي : 115 زاجية شارع 

موالي عبد العزيز جزنقة موالي عبد 

الحفيظ عدارة أسامة محل رقم 2 

القنيطرة
رقم السجل التجاري : 61729

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

31 أكتوبر  االستثنائي املنعقد بتاريخ 

امليؤجلية  ذات  لشركة   2022

املحدجمة ابدريال ايفنت قرر الشريك 

الوحيد للشركة ما يلي :

حصة اأتداعية التي   5000 بيع 

زناكي  محدد  الييد  بحوزة  كانت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
الييد  لصالح   F52(312 رقم 

اجزرجال عبد الجالل الحامل لبطاقة 

.G239325 التعريف الوطنية رقم

حصة اأتداعية التي   5000 بيع 

زناكي  محدد  الييد  بحوزة  كانت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم F52(312 لصالح الييد املامون 

التعريف  لبطاقة  الحامل  منصف 

.G413196 الوطنية رقم

زناكي  محدد  الييد  استقالة 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 
للشركة،  كديي7ة   F52(312 رقم 

فاطدة  الحوزي  الييدة  جتعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
كديي7ة للشركة ملدة   G95505 رقم 

3 سنوات.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي7 

من شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

ذات  شركة  إ 2  جحيد  بشريك 

امليؤجلية املحدجمة.

امسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

16 نوفد 7 2022، تحت رقم 93346.
للنشر جاإلعالن
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KABBAJ NAJICAR
SARL

رأسدالها 100.000 مرهم

الكائن مقرها : حي جام الذهب زنقة 

جليلي رقم 26 تدارة

RC : 127407

بيع حصص اأتداعية
بدقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 

2 نوفد 7 2022 قد أأدع ميي7 شركة 

KABBAJ NAJICAR عل2 ما يلي :

بيع حصص اأتداعية.

للشركة  أديد  ميي7  تعيين 

مجاهدي أالل.

من   : القانوني  الشكل  تعديل 

إ 2  محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 

ذات  امليؤجلية  محدجمة  شركة 

شريك جحيد.

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  بكتابة  امجل  القانوني 

بتاريخ  تدارة  اإلبتدائية  باملحكدة 

22 نوفد 7 2022، تحت رقم 9385.
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LA ROUTE 78
SARL

رأسدالها : 100.000 مرهم

سيدي يحييى زعي7 كم 3

تأسيس شركة
بتاريخ  العرفي  العقد  بدقت�سى 

تم جضع قوانين   ،2022 سبتد 7   28

الشركة ذات املديزات التالية :

.LA ROUTE 78 SARL : التيدية

الشكل القانوني : شركة محدجمة 

امليؤجلية.

الغرض اإلأتداعي بإيجاز.

مقهى.

سناك.

املدة : حدمت في 99 سنة.

املقر اإلأتداعي : سيدي يحيى زعي7 

كم 3.

الرأسدال : حدم في مبلغ 100.000 

حصة قيدة   500 مرهم مقيدة إ 2 

مرهم مقيدة عل2   100 كل جاحدة 

الييد بوزيان محدد.

250 حصة قيدة كل جاحدة 100 

مرهم مقيدة عل2 الييدة حواسين 
زهرة.

جاحدة  كل  قيدة  حصة   250

مرهم مقيدة عل2 الييد رابح   100

حدامجش.

تيي7 الشركة من طرف   : اإلمارة 

الييد بوزيان محدد.

تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 

تدارة  اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 

تحت رقم   ،2022 أكتوبر   18 بتاريخ 

.9341
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

تدارة )3))13.

264 P

NATURESENS
رفع رأسدال الشركة جخفضه

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

شريك  ذات  شركة   NATURESENS

جحيد مقرها : شارع املحيط اتالنتيك 

املجدع التجاري مورجكومول الطابق 

املسجلة   ،L1033G رقم  اليفلي 

رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

أكتوبر   22 املنعقد بتاريخ   ،220201

2022 ما يلي :
بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

158.900 مرهم لرفعه من 120.000 

مرهم من خالل إنشاء   278.900 إ 2 

 100 بقيدة  أديدة  حصة   1.589

مرهم للحصة الواحدة، كلها مكتتبة 

جمؤماة عن طريق املقاصة جميتحقة 

الحياب  في  جمسجلة  الشركة  من 

الجاري للشريك الوحيد.
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بدبلغ  الشركة  رأسدال  خفض 

خفضه  خالل  من  جذلك   78.900

مرهم   200.000 إ 2   278.900 من 

نفس  استيعاب  طريق  عن  جذلك 

في حياب الخيارات   78.900 املبلغ 

 DEFICITAIRES الجدم  املدينين 

.REPORTS

ج)   6 تعديال تبعا ملا سبق للدامة 

من النظام امسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

 ،2022 نوفد 7   15 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم )82620.
بدثابة مقتطف جبيان

265 P

CENTRAUTO MAGHREB
تكوين شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة بشريك جحيد
تكدن  التي  الشركة  تكوين  تم 

نون 7   2 بتاريخ  يلي  فيدا  مديزاتها 

:2022

ميؤجلية  ذات  شركة   : الشكـل 

محدجمة بشريك جحيد.

 CENTRAUTO«  : التيدية 

.»MAGHREB

 LA SOCIETE : الشريك الوحيد

 CHERIFIENNE D’AUTO

. LOCATION-S.A

شركة   ،«SCAL« باختصار 

 60.000.000 رسدالها  مياهدة 

بالدار  مقرها  الكائن  مرهم، 

شارع موالي  )عين اليبع)،  البيضاء 

املقيدة   ،5,400 كلم  اسداعيل، 

بالسجل التجاري للدار البيضاء تحت 

رقم 27829.

 1.000.000  : الشركة  رسدال 

مرهم.

البيضاء،  الدار   : الشركة  مقــــر 

221، شارع موالي اسداعيل. 

املــــدة : 99 سنة ابتداء من قيدها 

بالسجل التجاري.

الغــرض : يكدن غرض الشركة في :

بالجدلة  جالبيع  الشراء 

جبالتقييط، جاالستي7ام، جالتصدير، 

العامية  للدراأات  عدوما  جالتدثيل 

جاملركبات  النارية،  جالدراأات 

جكل  عجالت  أربع  أج  بثالث  الييارة 

املحركات املخصصة لتحريكها جكذا 

أديع تبعياتها؛

جاملراأعة  جاإلصالح  الصيانة 

جالغيل جاالصطيان، جكل النشاطات 

جالهيكلية  جالكهربائية  امليكانيكية 

ذات  ال 7ية  املركبات  أنواع  لجديع 

أديع  في  عدوما  جاملتاأرة  محرك 

املنفصلة  أج  الغيار  جقطع  التبعيات 

للدركبات  العجالت  جإطارات 

الكهربائية جاملقطورات جالزيوت. 

الوحيد  الشريك  عين  املدبرية 

 ، قباج  مدني  الييد  مدبرا  بصفته 

 ،(6 )أنفا)-  الياكن بالدار البيضاء 

عبد  سيدي  كارمن»،  »مريم  إقامة 

الرحدان.  

تم قيد الشركة  السجل التجاري 

البيضاء  للدار  التجاري  بالسجل 

رقم  تحت   2022 نون 7   2 بتاريخ 

560823 من السجل التحليلي.
املدبر

266 P

SFM INSTITUTE
جفاة املدبر

تعيين مدبر أديد
تعديل نظامي تالزمي

بدوأب قرارات بتاريخ )1 أكتوبر 

2022، فإن الشريك الوحيد للشركة 

الحاملة  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 
لتيدية SFM INSTITUTE رأسدالها 

100.000 مرهم، الكائن مقرها بالدار 
البيضاء، 1) زنقة عالل بن عبد هللا، 

الطابق امجل )السجل التجاري، الدار 

البيضاء 283، 252)، قد :

للييد  املفاأئة  الوفاة  سجل 

الواقعة  العلمي،  هللا  عبد  موالي 

بالدار   2022 أغيطس   20 بتاريخ 

البيضاء.

جملدة  أديدا  مدبرا  بصفته  عين 
القامر  عبد  الييد  محدجمة،  غي7 
الحامل  الجنيية  مغربي  بوخريص، 
رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 
B1((.051 جالياكن بالدار البيضاء 

)عين الذئاب)، 16، تجزئة بعلبك.
عدل نتيجة لذلك الفصل 15 من 

النظام امسا�سي.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكدة التجارية للدار 
 ،2022 نوفد 7   2 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 822612.
267 P

 MAROCEAN
AFRICAN SHIP SUPPLIERS

تفويت حصص الشركة
انسحاب شريك 

تعديل نظامي تالزمي
تفويت  عقد  عن  –يت7تب   I
سبتد 7   13 حصص الشركة بتاريخ 
لتيدية  الحاملة  الشركة  أن   2022
 MAROCEAN- AFRICAN SHIP
ميؤجلية  ذات  شركة   SUPPLIERS
 2.000.000 رأسدالها  محدجمة 
بالدارالبيضاء  مقرها  الكائن  مرهم، 
257/259، شارع عبد املؤمن )السجل 
التجاري. الدار البيضاء 39.489)، أن 
الييدة فاطدة الزهراء ناصري بناني، 
حصة التي   (1.000( قد فوتت ألف 
الشركة  لفائدة  الشركة  في  تدتلكها 
شركة   ،«MABYA« الحاملة لتيدية 
رأسدالها  محدجمة  ميؤجلية  ذات 
مقرها  الكائن  مرهم،   12.000.000
شارع   ،257/259 بالدارالبيضاء 
التجاري.  )السجل  املؤمن  عبد 

الدارالبيضاء 112.799).
غي7  العامة  الجدعية  إن   –  II
 29 في  املنعقدة  للشركاء  العامية 

شتن 7 2022 املشار إليها أعاله قد:
إليه  املشار  التفويت  أ )سجلت 

أعاله.
التالزمي  اإلنسحاب  ب )عاينت 
من الشركة للييدة فاطدة الزهراء 

ناصري بناني.

ج)عدلت تالزميا الفصل اليامس 

من النظام امسا�سي.  

تم القيام باإليداع القانوني   – III

املحكدة  لدى  الضبط  بكتابة 

 ( بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

نوفد 7 2022 تحت رقم 822.383.
املدبر

268 P

 P&G DISTIBUTION

MOROCCO
تحويل الشركة من شركة مياهدة 

مبيطة  إ 2 شركة مياهدة
اعتدام نظام الرئيس معام الصياغة

نهاية مهام الرئيس جاملدير العام 
املنتدب

تعيين متصرفين
تغيي7 طريقة مدارسة املديرية العامة 

من طرف رئيس مدير عام 
تعيين رئيس مدير عام

العامية  غي7  العامة  الجدعية  إن 

 2022 أكتوبر   3 في  املنعقدة 

 P&G لتيدية  الحاملة  للشركة 

 DISTRIBUTION MOROCCO

رأسدالها  مبيطة  مياهة  شركة 

الكائن  مرهم،   32.000.000

)مارينا  بالدارالبيضاء  مقرها 

عدارة   ،3 العاج  برج  الدارالبيضاء) 

ج، الطابق اليابع )السجل التجاري 

الدارالبيضاء 05).31) قد :

املامة  ملقتضيات  تطبيقا  قررت 

تحويل  امسا�سي،  النظام  من   19.6

ذات  مياهدة  شركة  إ 2  الشركة 

بنفس  ستيتدر  التي  إمارة  مجلس 

مقر  نفس  الرأسدال،  نفس  املدة، 

الشركة جكذا نفس تيدية الشركة.

اعتددت نظام أسا�سي معام الصياغة 

إمارة. مجلس  ذات  مياعة  لشركة 

مهام  نهاية  يومه  من  ابتداء  سجلت 

جمهام  عزيز  لبنى  الييدة  الرئيس 

مرجان  الييد  املنتدب  العام  املدير 

الطاهري املطهري.
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متصرفين  بصفتهم  عينت 

لبنى  الييدات  سنوات  ست  جملدة 

 MURIEL مانريك  مورييل  عزيز، 

MARIQUE جعائشة برامة.

 3 في  املجتدع  اإلمارة  مجلس  إن 

أكتوبر 2022 للشركة املعنية قد :

للشركة  العام  املديرية  أن  قرر 

سيتوالها رئيس املجلس مع اكتيابه 

صفة رئيس مدير عام.

جملدة  عاما  مديرا  بصفة  عين 

مهامه كدتصرف، الييدة لبنى عزيز.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

 2022 8 نوفد 7  بتاريخ  للدارالبيضاء 

تحت رقم 825.312.
مجلس اإلمارة

269 P

 CALIFORNIA GOLDEN

 SQUARE
تفويت حصص الشركة

انسحاب شريك 
قبول شريك أديد

تعديالت نظامية تالزمية
I –  يت7تب عن محضر املزام العلني 

2022 أن الييدة  23 سبتد 7  بتاريخ 

أمينة-مينة بنعدور قد فوتت مجدوع 

كانت  التي  شركة  حصة   1.000

تدتلكها في الشركة الحاملة لتيدية 

 CALIFORNIE GOLDEN SQUARE

محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
الكائن  مرهم،   100.000 رأسدالها 

 ،5 )املعاريف)-  مقرها بالدارالبيضاء 
زنقة »كاليان»، إقامة سدية، الشقة 

الدارالبيضاء  التجاري.  )السجل   11

شركة  لفائدة   ،(316.865

شركة   ،L’ORCHIDEE DU SUD

بشريك  محدجمة  ميؤجلية  ذات 
 101.000.000 رأسدالها  جحيد، 

بالدارالبيضاء  مقرها  الكائن  مرهم، 

 ،8 عدارة   ،3 مجدوعة  )بوسكورة) 

امندلس  ميار  مشرجع   ،22 متجر 
رقم  الدارالبيضاء  )السجل التجاري. 

.(232.987

يت7تب عن عقد عرفي بتاريخ   –  II

23 سبتد 7 2022 أن الشركة الحاملة 

 ،L’ORCHIDEE DU SUD لتيدية  

 (1( اليالفة الذكر قد فوتت حصة 

شركة جاحدة ذات مائة )100) مرهم 

كقيدة إسدية التي تدتلكها في الشركة 

 CALIFORNIE لتيدية  الحاملة 

GOLDEN SQUARE، لفائدة الييد 

عبد الهامي زهي7.

غي7  العامة  الجدعية  إن   –  III

 20 في  املنعقدة  للشركاء  العامية 

الحاملة  للشركة   2022 أكتوبر 

 CALIFORNIE GOLDEN لتيدية 

SQUARE قد:

اليالفة  التفويتات  أ )سجلت 

الذكـر.

الييدة  انسحاب  ب )عاينت 

ج)  أمينة-مينة بنعدور من الشركة. 

قبلت الييد عبد الهامي زهي7 بصفته 

شريكا أديدا.

الفصل  لذلك  نتيجة  عدلت  م) 

اليابع من النظام امسا�سي.  

IV – تم القيام باإليداع القانوني 

املحكدة  لدى  الضبط  بكتابة 

بتاريخ للدارالبيضاء   التجارية 

 9 نوفد 7 2022 تحت رقم 825.206.
املدبر 

270 P

PROPERTY IMMO
تفويت حصص 
استقالة مدبرين 
تعيين مدبر أديد

اعتدام شكل شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة بشريك جحيد

إعامة صياغة النظام امسا�سي
يت7تب عن عقد عرفي بتاريخ    –I

الييدين  أن   2022 أكتوبر   1(

قد  العلمي  جامريس  العلمي  عدر 

حصة   (1.000( ألف  مجدوع  فوتا 

شركة  في  يدتلكانها  كانا  التي  شركة 

شركة  PROPERTY IMMO

رأسدالها  محدجمة  ميؤجلية  ذات   
مقرها  الكائن  مرهم،   100.000
زنقة عالل بن   ،(1  – بالدارالبيضاء 
)السجل  الرابع  الطابق  هللا،  عبد 
 (400.329 الدارالبيضاء  التجاري. 

لفائدة الييد عبد القامر بوخريص.
 18 بتاريخ  قرارات  بدوأب   –  II
فإن الشريك الوحيد   2022 أكتوبر 

للشركة املعنية قد سجل:
العلمي  عدر  الييدين  استقالة 
مهامهدا  من  العلمي  جامريس 

كددبرين.
عين بصفته مدبرا أديدا الييد 

عبد القامر بوخريص.
اعتدد شكل شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة بشريك جحيد جتدت إعامة 

صياغة النظام امسا�سي تالزميا.
III – تـم القيـام باإليــداع القانوني 
املحكدة  لدى  الضبط  بكتابة 
بتاريخ للدارالبيضاء   التجارية 
 2 نوفد 7 2022 تحت رقم 822.611.
271 P

 ATELIER VERT
AMENAGEMENTS

الزيامة في رأسدال الشركة  
عن طريق إمماج االحتياطيات

التعديـل النظامـي التالزمـي
I –  إن الجدعية العامة غي7 العامية 
 ATELIER لتيدية  الحاملة  للشركة 
شركة   ،VERT AMENAGEMENTS
مرهم،   300.000 مياهدة رأسدالها 
 ،3  – بالدارالبيضاء  مقرها  الكائن 
امر�سي  الطابق  ليزل  مج  رججي  زنقة 
الدارالبيضاء  التجاري  )السجل 

324.419)، قد:
-قررت الزيامة في رأسدال الشركة 
من  لرفعه  مرهم   1.800.000 بدبلغ 
 2.100.000 إ 2  مرهم   300.000
مرهم عن طريق إمماج اإلحتياطيات.

جالنهائي  الفوري  اإلنجاز  -عاينت 
للزيامة املعنية في رأسدال الشركة.

الفصل  لذلك  نتيجة  -عدلت 
اليامس من النظام امسا�سي. 

القانوني  باإليداع  القيام  تم   –II

املحكدة  لدى  الضبط  بكتابة 

بتاريخ للدارالبيضاء   التجارية 

 9 نوفد 7 2022 تحت رقم )825.20. 
مجلس اإلمارة

الشريك الوحيد جاملدبر

272 P

 STE. BRIKZ  
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

تم تأسيس شركة   2022 سبتد 7   9  

خصائصها  محدجمة  ميؤجلية  ذات 

كالتا ي:

شركة   BRIKZ   : تيدية الشركة 

ذات ميؤجلية محدجمة.

الغرض الرئي�سي :

املعلومات  تكنولوأيا  خدمات 

جتطبيقات  الويب  مواقع  جإنشاء 

تكنولوأيا املعلومات.

الخدمات اإلستشارية في مجالت 

ممن جالتدقيق عل2 الشبكات جأنظدة 

الحاسب اآل ي .

املياعدة التقنية جإمارة املشاريع 

تكنولوأيا  جتصديم  جالتخطيط 

املعلومات جالخدمات ذات الصلة.

اإلستي7ام جالتصدير جالتوزيع.

أخذ أج حيازة أج استغالل أج نقل 

أديع العدليات أج براءات اإلخت7اع أج 

الت7اخيص أج غي7ها.

خجدات متنوعة ع 7 اإلنت7نت.

اإلستشارات جتقديم الخدمات في 

مجال العقارات.

الخ 7ة العقارية.

زنقة سارية   12  : املقر اإلأتداعي 

ابن زجنيم الطابق 3 الشقة 3 النخيل 

الدارالبيضاء.

تاريخ  من  تبدأ  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

رأسدال  حدم   : الشركة  رأسدال 

الشركة في 10.000 مرهم مقيدة إ 2 

100 حصة بقيدة 100 مرهم للحصة 

الواحدة.
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التييي7 : سيي7 الشركة.

بوخال،  الزرجا ي  عثدان  الييد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.BE((1((0 رقم

الزرجا ي  محدد  سيدي  الييد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  بوخال 

.BE520312 الوطنية رقم
الشركة مسجلة بالسجل التجاري 

باملحكدة   561255 رقم  تحت 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

 2 نوفد 7 2022 .

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدارالبيضاء.

273 P

TKG IMMOBILIER
شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بشريك جحيد
رأسدال الشركة : 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : زنقة سدية إقامة 

شهرزام 3 الطابق 5 الرقم 22 

النخيل الدارالبيضاء

السجل التجاري : 536021

بيع حصص الشركة
اإلستثنائي  العام  الجدع  قرر 

 2022 أغيطس   31 بتاريخ  املنعقد 

اآلتي :

حصص  بيع  عل2  املصامقة 

الشركة كالتا ي :

فوتت   KATARINVEST الشركة 

500 حصة تدتلكها بالشركة لفائدة 

الييدة كوتر حديوي.

فوتت   HAD INVEST الشركة  

250 حصة تدتلكها بالشركة لفائدة 

الييد طيبي حديوي.

 250 فوتت   YAROZI الشركة 

لفائدة  بالشركة  تدتلكها  حصة 

الييدة غزالن حديوي.

امسا�سي  القانون  بنوم  تعديل 

للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالدارالبيضاء   التجارية 

12 نوفد 7 2022 تحت رقم 845597.

274 P

 STE. IMPORT MARKET

DISTRIBUTION

تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

شركة  تأسيس  تم  نوفد 20227   3  

خصائصها  محدجمة  ميؤجلية  ذات 

كالتا ي: 

 IMPORT  : الشركة  تيدية   

MARKET DISTRIBUTION تأسيس 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة.

الغرض الرئي�سي :

اإلستي7ام جالتصدير جالتجارة.

توزيع منتجات ملتخص�سي تقديم 

)فندق، مقهى، مطعم،  الطعام مثل 

متعهد تقديم الطعام، إلخ).

الغذائية  املنتجات  توزيع 

حيواني  أصل  من  جالحيوانات 

جالخضرجات من أصل نباتي.

شراء جبيع جتأأي7 أديع املنتجات 

جامشياء جاملوام.

شارع   102  : اإلأتداعي  املقر 

رقم   5 سيدي عبد الرحدان الطابق 

10 الدارالبيضاء.

تاريخ  من  تبدأ  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

رأسدال  حدم   : الشركة  رأسدال 

مرهم مقيدة   100.000 الشركة في 

مرهم   100 بقيدة  حصة   1000 إ 2 

للحصة الواحدة.

الييدة  الشركة  سيي7   : التييي7 

للبطاقة  الحاملة   ، بلدليح  نامية 

.BK301298 الوطنية رقم

الشركة مسجلة بالسجل التجاري 

باملحكدة   562195 رقم  تحت 

بتاريخ الدارالبيضاء   التجارية 

 12  نوفد 7 2022 تم اإليداع القانوني 

باملحكدة التجارية بالدارالبيضاء .

275 P

STE.SUNREST
شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بشريك جحيد
رأسدال الشركة : 800.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : 3 زنقة فرج 
االصبهاني راسين الدارالبيضاء

بيح حصص الشركة 
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 2022 أكتوبر   20 بتاريخ   SUNREST

اآلتي :
املصامقة عل2 عقد بيع الحصص 
جالذي من   2022 أكتوبر   20 بتاريخ 

خالله تم تفويت : 
الييد  يدتلكها  حصة   2000
لفائدة  بالشركة  محجوبي  ياسين 

الييد يونس محجوبي.
تعديل القانون امسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

 16 نوفد 7 2022 تحت رقم )82635 
التجاري  بالسجل  مسجلة  الشركة 

تحت رقم 184191.
276 P

STE. N.DEUX.Q BTP
SARL AU

تعديل شركة
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 2022 نوفد 7   9 بتاريخ  بالبيضاء 
متعلقة  تعديالت  عن  اإلعالن  تم 
 STE. N.DEUX.Q BTP SARL بشركة
مرهم،   100.000 مالها  رأس   AU
رحال  شارع   30 اإلأتداعي  مقرها 
 5 امليكيني الطابق الثاني شقة رقم 

الدارالبيضاء.
تم بيع مجدوع حصص   : امسهم 
للبطاقة  الحامل  ناجح  نبيل  الييد 
لفائدة   BH378388 رقم  الوطنية 
الحامل  ميتنصر  أمين  الييد 

.BE906043 للبطاقة الوطنية رقم
تحيين النظام امسا�سي.

التييي7 : أصبحت الشركة ميي7ة 
ميتنصر  أمين  الييد  طرف  من 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
بعد  محدمة  غي7  ملدة   BE906043
الحامل  ناجح  نبيل  الييد  استقالة 

.BE3(8388 للبطاقة الوطنية رقم

باملحكدة  تم    : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  بالدارالبيضاء   التجارية 

22 نوفد 7 2022 تحت رقم )82685 

تعديل رقم 38980.

277 P

STE. ARAB LOGEMENT
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تم   2022 نوفد 7   8 بتاريخ  بالبيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

شارع رحال   30  : املقر اإلأتداعي 

 5 امليكيني الطابق الثاني شقة رقم 

الدارالبيضاء.

اإلنعاش   : اإلأتداعي  الهدف 

العقاري جالقيام بجديع أعدال البناء 

املختلفة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امليؤجلية املحدجمة.

الرأسدال : 100.000.00 مرهم

الييد مهدي نظيف   : الحصص 

500 حصة.

العزجزي  اللطيف  عبد  الييد 

500 حصة.

التييي7 : 

نظيف  مهدي  الييد  تعيين  تم 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.BK372994

العزجزي  اللطيف  عبد  جالييد 

رقم الوطنية  للبطاقة  الحامل 

ملدة  للشركة  ميي7ان   UC130160

غي7 محدمة.

من  تبتدئ   : اإلأتداعية  الينة 

فاتح يناير إ 2 31 مسيد 7.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكدة  القانوني 

نوفد 7   22 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

جالسجل   847209 تحت رقم   2022

التجاري رقم 563161.

278 P
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 STE. MANI AMANE

ENGINEERING
SARL AU

 28 في أدع عام غي7 عامي بتاريخ 

سبتد 7 2022 عقد في املقر اإلأتداعي 

الشركة  في  الشريكين  قررا  للشركة 

املذكورة أعاله الييدين محدد عقيل 

اإلأتداعي  املقر  نقل  هدار  جمحدد 

للشركة من العنوان الحا ي املتواأد 

الرابع  الطابق  ب  العدارة   23 برقم 
زنقة ضاية الرجمي الرباط أكدال إ 2 

باملكتب  املتواأد  الجديد  العنوان 
رقم 11 الشقة 13 زنقة صنعاء شارع 

موالي يوسف الرباط.

الجدع  لقد قرر   : الشركة  تييي7 

العام تعيين الييدين محدد عقيل 

الحامل ل.ب.ج رقم ص. م)21)36 .

الييد محدد هدار الحامل ل.ب.ج 
بصفتهدا ميي7ين   150068 رقم ج.أ 

مشاركين ملدة غي7 محدجمة.

للديي7ين  تدنح  خاصة  تصاريح 
جالقانون   96-5 للقانون  طبقا 

امسا�سي للشركة جإن لم يحدث تغيي7 

طوال مدة التييي7 يدنح الجدع العام 

كل التصاريح جالصالحيات للديي7ين 

املذكورين أعاله التخاذ القرارات في 

مصالح  يخدم  أن  شأنه  من  ما  كل 

العدومية  الصفات  جكذلك  الشركة 

التي بإسم الشركة.

اإلأتداعية:  جالتوقيعات  القوى 

للديي7ين  يدنح  أعاله  لإلذن  نتيجة 

املشاركين املذكورين أعاله كامل مدة 

جاليتهم تييي7 الشركة جطبقا للقوانين 

الصالحيات  كل  العدل  بها  الجاري 

للتوقيع عل2 كل إلتزامات الشركة من 

جالعقوم  التجارية  املعامالت  خالل 

جكذلك  العدومية  جالصفقات 

املعامالت البنكية جالقرجض بتوقيع 

أج  املشاركين  امليي7ين  من  مشت7ك 

بتوقيع من طرف جاحد.
فصول  بعض  في  التغيي7ات  هذه 

إ 2  أمت  للشركة  امسا�سي  القانون 

تحديثه من أديد.

لقد تم اإليداع القانوني:   باملحكدة 

التجارية بالرباط في يوم  فاتح نوفد 7 

2022 تحت رقم 129884.

 279 P

STE. LEMHANNED TRANS
SARL AU

ش.م.م.ش.ج

شركة محدجمة امليؤجلية

رأسدالها : 100.000.00 مرهم

مقرها اإلأتداعي : شارع محدد 

الديوري جمحدد عبدج إقامة 

كامليا الطابق الثاني مكتب رقم 22 

القنيطرة

حل الشركة
بدقت�سى محضر الجدعية العامة 

أكتوبر   11 اإلستثنائية املنعقدة يوم 

2022 قرر املشاركون ما يلي:

حل الشركة جتعيين الييدة ملهند 

فوزية كدصفية للشركة جتحديد مقر 

الشركة كدقر للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 

 2022 أكتوبر   19 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 92980.

280 P

 STE. L FRATELLI DI

BERGAME
SARL

ش.م.م

شركة محدجمة امليؤجلية

رأسدالها : 100.000.00 مرهم

مقرها اإلأتداعي : إقامة بيدة 199 

محل 2 أجالم أجأيه القنيطرة

حل الشركة
بدقت�سى محضر الجدعية العامة 

يوليو   28 يوم  املنعقدة  اإلستثنائية 

2022 قرر املشاركون ما يلي:

حل الشركة جتعيين الييد بنجوم 

يونس كدصفي للشركة جتحديد مقر 

الشركة كدقر للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 
 2022 سبتد 7   12 بالقنيطرة بتاريخ 

تحت رقم 92548.
281 P

STE. LEADER TONER
SARL AU

السجل التجاري رقم : 55)30
بدقت�سى املحضر الرسمي املؤرخ 
في يومه 2 نوفد 7 2022 بددينة سال 
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر  لقد 

.STE. LEADER TONER SARL AU
بدهام  لكحل  أيوب  الييد 

التشطيب النهائي عل2 الشركة.
باملحكدة  القانوني:  اإليداع  تم 
نوفد 7   1( بتاريخ  بيال  اإلبتدائية 

2022 تحت رقم 39979.
282 P

ميوان امستاذ خالد بوتدي7
موثق

تدارة تجزئة الوفاق العدارة 1316 الطابق 2 
رقم 12

الهاتف : 0537404596
الفاكس : 0537404595

STE.IDMAJ IMMOBILIER
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

بشريك جحيد
رأسدالها : 100.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : الرباط رقم 223 
شقة 1 الطابق امجل حي النهضة

السجل التجاري: ))1621
تحريره  تم  توثيقي  عقد  بدوأب 
موثق  بوتدي7  خالد  امستاذ  بدكتب 
بتدارة جاملؤرخ في 2 نوفد 7 2022 تم 
جضع القانون امسا�سي لشركة ذات 
جحيد  بشريك  املحدجمة  امليؤجلية 

تتديز بالخصائص التالية :

 IDMAJ IMMOBILIER : التيدية
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  لشركة 

بشريك جحيد.
الهدف اإلأتداعي : هدف الشركة 

ماخل املغرب جخارأه :
املنعش  عدليات  بجديع  القيام 

العقاري جالتجزيئي.

العدليات،  كل  عامة  جبصفة 

التجارية العقارية املالية  الصناعية، 

جالقانونية املرتبطة بصفة مباشرة أج 

غي7 مباشرة بالهدف امسا�سي للشركة 

جالتي يدكن أن تياهم في تنديتها.

املقر اإلأتداعي : الرباط رقم 223 

شقة 1 الطابق امجل حي النهضة.

في  حدم   : اإلأتداعي  الرأسدال 

 1000 عل2  موزعة  مرهم   100.000

للحصة  مرهم   100 بقيدة  حصة 

الواحدة محررة بالكامل من طرف :

 1000 بوصبع  محدد  الييد 

حصة

سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 

إال   ، التجاري  السجل  في  التسجيل 

التدديد  أ ج  الحل امليبق  في حالتي 

امليبق للشركة.

اإلمارة : الشركة ميي7ة من طرف :

بصفته  بوصبع  محدد  الييد 

ميي7 شريك جحيد بالشركة جالشركة 

ملزمة بتوقيعه الوحيد.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الينة 

يناير إ 2 31 مسيد 7 ما عدا في الينة 

امج 2 تبتدئ من تاريخ التأسيس إ 2 

31 مسيد 7 من نفس الينة.
مقتطف للنشر

امستاذ خالد بوتدي7

283 P

STE. MARWANE PRO
SARL AU

جضع  تم  عرفي  عقد  بدقت�سى 

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

جحيد  جشريك  املحدجمة  امليؤجلية 

بالخصائص التالية :

 MARWANE PRO  : التيدية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

ميؤجلية محدجمة جشريك جحيد.

الهدف اإلأتداعي :

منعش عقاري.

سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري .
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امليي7ة : الييدة خديجة الصامقي.
خديجة  الييدة   : التوقيع 

الصامقي.
مرهم   100.000.00  : الرأسدال 

موزعة عل2 الشكل التا ي.
 1000 الصامقي  خديجة  الييدة 

حصة.
شارع   131  : اإلأتداعي  العنوان 
الحين الثاني شقة 32 الطابق الرابع 

مامونية )2 الرباط.
من  تبتدئ   : اإلأتداعية  الينة 

فاتح يناير جتنتهي في 31 مسيد 7.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  رقم 
نوفد 7   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130521.
285 P

STE. L.A.M.H 
SARL

جضع  تم  عرفي  عقد  بدقت�سى 
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 
بالخصائص  محدجمة  ميؤجلية 

التالية :
.L.A.M.H : التيدية

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 
ميؤجلية محدجمة.

الهدف : 
أعدال متنوعة أج البناء.

سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 
تسجيلها بالسجل التجاري.

امليي7ين : 
الييد الحبيب محدد.

 جالييدة ليلة بنوى.
التوقيع اإلأتداعي املشت7ك: 

الييد الحبيب محدد.
 جالييدة ليلة بنوى.

مرهم   100.000.00  : الرأسدال 
موزعة عل2 الشكل التا ي : 

الييد الحبيب محدد 500 حصة.
الييدة ليلة بنوى 500 حصة.

م  شارع   : اإلأتداعي  العنوان 
حي   2 شقة  أ  عدارة  امجيبي  تجزئة 

الرحدة سال.
من  تبتدئ   : اإلأتداعية  الينة 

فاتح يناير إ 2 31 مسيد 7 .

باملحكدة  القانوني  اإليداع  رقم 
بتاريخ  39999 بيال   اإلبتدائية 

 21 نوفد 7 2022.
286 P

STE. OTAGRIT
SARL

املؤرخ  العرفي  العقد  بدقت�سى 
تأسيس  تم   2022 أكتوبر   22 ب 
شركة   OTAGRIT SARL شركة 
تحدل  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 

الخصائص التالية :
.STE. OTAGRIT SARL : اإلسم

املقر اإلأتداعي : 22 شارع اممي7 
سيدي محدد حي الرشام القرية سال.

الهدف اإلأتداعي : 
البيتنة جالزراعة.

ب  يقدر   : اإلأتداعي  الرأسدال 
 1000 إ 2  مقيدة  مرهم   100000
موزعة  مرهم   100 فئة  من  حصة 

كالتا ي :
 1000 طاهرية  طارق  الييد 

حصة.
اإلمارة : عين الييد طارق طاهرية 

كديي7 للشركة ملدة غي7 محدجمة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 39997 عدم  تحت  بيال  اإلبتدائية 

بتاريخ 21 نوفد 7 2022 .
287 P

 GROW UP
CONSTRUCTION

بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2022 نوفد 7   8
بشريك  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 

جحيد ذات الخصائص التالية :
 GROW UP  : التيدية 

CONSTRUCTION
SARL AU : الصفة القانونية

: مقاجل أعدال  الهدف اإلأتداعي 
نقل  في  مقاجل   - جالبناء  مختلفة 

البضائع - تاأر.
رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 
مقيم إ 2 1000 حصة من فئة 100 
بين  موزعة  الواحدة  للحصة  مرهم 

الشركاء عل2 الشكل التا ي :

 1000 العبومي  ياسر  الييد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  الينة 

مسيد 7 من كل سنة ما عدا   31 إ 2 

تاريخ  من  تبتدئ  امج 2  الينة 

التسجيل.

املقر اإلأتداعي : عدارة 58 شقة ا 

3 شارع جام سبو اكدال الرباط.

امليي7 : الييد ياسر العبومي.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.162235

288 P

GROWTH AGENCY
SARL

كراجت أأان�سي 
رأس املال: 100000 مرهم

املقر اإلأتداعي : 12مكرر زنقة لبنان 
رقم 3 املحيط الرباط

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عام قرر الشركاء 

ما  ش.م.م.  أأان�سي  كرجات  لشركة 

يلي :

طرف  من  حصة   500 تفويت 

الييد نزار بن سعيد إ 2 الييدة زينب 

املكوار.

سعيد  بن  نزار  الييد  استقالة 

كديي7 للشركة.

املكوار  زينب  الييدة  استدرار 

كديي7ة للشركة ملدة غي7 محدجمة.

تغيي7 املقر االأتداعي للشركة من 

املحيط   3 مكرر زنقة لبنان رقم   12

الرباط إ 2 شارع الحين الثاني زنقة 

 11 شقة  الثالث  الطابق  أبداري 

الرباط.

تغيي7 الشكل القانوني للشركة من 

شركة محدجمة امليؤجلية إ 2 شركة 

الشريك  ذات  امليؤجلية  محدجمة 

الوحيد.

تعديل املوام 1، 2، 6، )، ج 15 من 

القانون امسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكدة  الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بالرباط  تحت رقم 130719.

289 P

L.M LAZER MAROC
غي7  العام  الجدع  لقرارات  تبعا 

العامي قرر الشركاء ما يلي :

الحل امليبق للشركة.

كربوب  محدد  الييد  تعيين 

كدصفي للشركة.

تحديد قطاع النهضة زنقة امليك 
كدقر  سال  لعيايدة   2085 رقم 

للتصفية.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بيال  اإلبتدائية  باملحكدة  التجاري 

تحت رقم 39867 في تاريخ 22 أكتوبر 

.2022

290 P

S.E CONCEPT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بشريك جاحد

برأسدال : 100.000 مرهم

مقر اإلأتداعي : زنقة ابراهيم 

الرجماني عدارة 56 رقم 2 حي 

املحيط الرباط

نقل املقر اإلأتداعي
بتاريخ مداجالت   بدقت�سى 

إن الجدعية العامة   2022 نوفد 7   9

غي7 العامية قد قررت :

نقل املقر اإلأتداعي للشركة من 
زنقة ابراهيم الرجماني عدارة 56 رقم 

العنوان  إ 2  الرباط  املحيط  حي   2

التا ي إقامة معدورة عدارة 13 متجر 
رقم 0) سال الجديدة.

جضع نظام أسا�سي أديد مرفق 

بدا سبق من التعديالت.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكدة 

22 نوفد 7 2022 تحت رقم 121228.
جهذا بدثابة مقتطف ج بيان

291 P
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LAGTATI TRANS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة

بشريك جحيد
رأسدالها : 10.000 مرهم

R.C. : 50407
ملخص محضر الجدع العام 

االستثنائي للشركة
االستثنائي  العام  الجدع  إطار  في 
شركة   LAGTATI TRANS لشركة 
بشريك  محدجمة  ميؤجلية  ذات 
جحيد املنعقد بتاريخ 2 نوفد 7 2022 
 10 شقة   S2 D( عدارة  الكائنة 
أليانس مارنا طريق مهدية القنيطرة 
باإلأداع  الشركة  مياهدو  تداجل 

عل2 ما يلي :
قراءة تقرير التييي7 الذي قام به 

امليي7.
سابقة  بصفة  الشركة  تصفية 

مجانها.
زينب  لكطاطي  الييدة  تعيين 
جتحديد  التصفية  عن  امليؤجل 
 3(26 رقم  مهدية  قصبة  ب  مقرها 

قطاع 2 القنيطرة.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط  كتابة 
بالقنيطرة في )1 نوفد 7 2022 تحت 

رقم 93365.
292 P

CLAIR MARKET
شركة محدجمة امليؤجلية ذات 

شريك جحيد
بدقت�سى محضر الجدع العام غي7 
 CLAIR MARKET لشركة  العامي 
ذات  امليؤجلية  محدجمة  شركة 
 2022 يونيو   22 شريك جحيد بتاريخ 
قرر الشريك الوحيد  بدقر الشركة، 
سابقة  بصفة  الشركة  تصفية 
بدقرها  تصفيتها  مقر  جحدم  مجانها، 

اإلأتداعي املذكور أعاله.
إن اإليداع القانوني قد تم إنجازه 
باملحكدة  الضبط  مكتب  لدى 
بتاريخ بالقنيطرة،   اإلبتدائية 

15 يوليو 2022 تحت رقم 91981.
293 P

SOCIETE IMMOGHARB
شركة محدجمة امليؤجلية

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 SOCIETE لشركة  العامي  غي7 
محدجمة  شركة   IMMOGHARB
 2022 يونيو   16 بتاريخ  امليؤجلية 
تصفية  قرر الشركاء  بدقر الشركة، 
مجانها،  سابقة  بصفة  الشركة 
بدقرها  تصفيتها  مقر  جحدمجا 

اإلأتداعي املذكور أعاله.
إن اإليداع القانوني قد تم إنجازه 
باملحكدة  الضبط  مكتب  لدى 
بتاريخ بالقنيطرة،   اإلبتدائية 

15 يوليو 2022 تحت رقم 91979.
294 P

CAFE SUGAR
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رأسدالها : 100.000 مرهم
املقر اإلأتداعي : حي الصفاء زنقة 1 

رقم 28 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 
بالقنيطرة تم جضع القانون امسا�سي 
لشركة ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

املواصفات التالية :
CAFE SUGAR SARL : التيدية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
امليؤجلية املحدجمة.

املقر اإلأتداعي : حي الصفاء زنقة 
1 رقم 28 القنيطرة.

موضوع الشركة : ميتغل مقهى.
رأسدال  حدم   : الشركة  رأسدال 
مرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اأتداعية  حصة   1000 إ 2  مقيم 

بقيدة 100 مرهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

نور  الييد  إ 2  أسند   : التييي7 

سناء  جالييدة  بوحييني  الدين 
العثداني.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 331)6.
295 P

AGMAD TRAVAUX DIVERS
SARL

شركة ذات ميؤجلية محدجمة
رأسدالها : 20.000 مرهم

R.C : 38431
ملخص محضر الجدع العام 

االستثنائي للشركة
االستثنائي  العام  الجدع  إطار  في 
 AGMAD TRAVAUX لشركة 
ميؤجلية  ذات  شركة   DIVERS
أكتوبر   28 بتاريخ  املنعقد  محدجمة 
2022 الكائنة ب 211 تجزئة امندلس 
الشركة  مياهدو  تداجل  القنيطرة، 

باإلأداع عل2 ما يلي :
بيع الحصص :

 120 الييدة الرامي راأية باعت 
حصة للييد اعليلوش عبد املحين 
الييد بنحديدة املهدي باع 80 حصة 

للييد اعليلوش عبد املحين.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي7 
محدجمة   ميؤجلية  ذات  شركة  من 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  إ 2 

بشريك جحيد.
الرامي  الييد  امليي7ين  استقالة 

راأية جالييد بنحديدة املهدي.
الييد  أديد  ميي7  تعيين 

اعليلوش عبد املحين.
تحديث الفصول.
مواضيع مختلفة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط  كتابة 
بالقنيطرة في 16 نوفد 7 2022 تحت 

رقم 93343.
296 P

MIYA PLAST شركة
ش.ذ.م.م
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
 2022 نوفد 7   12 بتاريخ  بالقنيطرة 
 MIYA PLAST شركة  تأسيس  تم 

ش.ذ.م.م.
املقر اإلأتداعي : 382 شارع محدد 
حيان  صومعة  إقامة  الخامس 

مكتب رقم 12 القنيطرة.

تصنيع   : اإلأتداعي  الهدف 
جالعبوات  املنتجات  جتيويق 

البالستيكية.
العدليات  كل  عامة  جبصفة 
لها  التي  جاملالية  جالعقارية  التجارية 
من  جالتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املياهدة في تندية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
التييي7 : أسند إ 2 الييد يوسف 

فقيه جالييد محين فقيه.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الينة 

يناير إ 2 31 مسيد 7 من كل سنة.
مبلغ  في  حدم   : الشركة  رأسدال 
 1000 مقيدة إ 2  مرهم،   100.000
مرهم   100 بقيدة  اأتداعية  حصة 
جتوزيعها  اكتتابها  سدم  للواحدة، 

كالتا ي :
الييد يوسف فقيه 500 حصة.
الييد محين فقيه 500 حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  املحكدة  لدى  القانوني 
التجاري  بالسجل  جقيد  بالقنيطرة 
بتاريخ   67393 بالقنيطرة تحت رقم 

22 نوفد 7 2022.
297 P

STARCOBAT شركة
ش.ذ.م.م

تفويت حصص
الحصص  تفويت  بدقت�سى عقد 
 10 في  مؤرخ  بالقنيطرة  امل 7م 
تم تحديد ما يلي تبعا  2022  نوفد 7 

للدحضر :
تفويت الييدان محدد الكيناني 
1000 حصة لكل  جيوسف شفيق ل 
للواحدة،  مرهم   100 فئة  منهن من 
تفويتا كليا لفائدة الييدان امحدد 

الحييني جعبد اإلله العزجزي.
 1000 ليصبح التوزيع الجديد ل 

حصة كالتا ي :
 500 الحييني  امحدد  الييد 

حصة.
 500 العزجزي  اإلله  عبد  الييد 

حصة.
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مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم   2022 نوفد 7   10 بالقنيطرة يوم 

تحديد ما يلي تبعا للدحضر :
تيدية الييدان امحدد الحييني 
للشركة  العزجزي.  اإلله  جعبد 

جإعطائهدا حق التوقيع.
شفيق  يوسف  الييد  استقالة 

من مهامه بالشركة كديي7 للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 
بالسجل  جقيد  بالقنيطرة  اإلبتدائية 
التجاري بالقنيطرة بتاريخ 23 نوفد 7 

2022 تحت رقم 93418.
298 P

2K SAKAN شركة
ش.ذ.م.م
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
 2022 أكتوبر   22 بتاريخ  بالقنيطرة 
 2K SAKAN شركة  تأسيس  تم 

ش.ذ.م.م.
املقر اإلأتداعي : 382 شارع محدد 
حيان  صومعة  إقامة  الخامس 

مكتب رقم 12 القنيطرة.
اإلنعاش   : اإلأتداعي  الهدف 

العقاري.
العدليات  كل  عامة  جبصفة 
لها  التي  جاملالية  جالعقارية  التجارية 
من  جالتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املياهدة في تندية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
أسند إ 2 الييد احدد   : التييي7 
قاسمي جالييد عبد الكبي7 الكبداني.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الينة 
يناير إ 2 31 مسيد 7 من كل سنة.

مبلغ  في  حدم   : الشركة  رأسدال 
 1000 مقيدة إ 2  مرهم،   100.000
مرهم   100 بقيدة  اأتداعية  حصة 
جتوزيعها  اكتتابها  سدم  للواحدة، 

كالتا ي :
الييد احدد قاسمي 500 حصة.
الييد علي الكبداني 250 حصة.

 50 الكبداني  الكبي7  عبد  الييد 
حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  املحكدة  لدى  القانوني 
التجاري  بالسجل  جقيد  بالقنيطرة 
بتاريخ   6(20( بالقنيطرة تحت رقم 

23 نوفد 7 2022.
299 P

SOCIETE YF TRANS
SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
رأسدالها : 100.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : حي اليعامة
املعازيز جاملاس الخدييات

محضر تصفية الشركة
مصحح  عام  محضر  بدوأب 

اإلمضاء بتاريخ 12 نوفد 7 2022 :
تم االتفاق عل2 التصفية امليبقة 
جذلك   YF TRANS SARL لشركة 
حي  ب  املوأوم  اإلأتداعي  بدقرها 

اليعامة املعازيز جاملاس الخدييات.
تحت  الشركة  تصفية  تدت 
إشراف الييد بابشت عثدان بصفته 

رئيس الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 
بتاريخ   216 رقم  تحت  بالخدييات 

22 نوفد 7 2022.
300 P

SOCIETE DAILY MULTI-
SERVICES

Société à responsabilité limitée
à associé unique

Au capital de 1.000.00 Dhs
 Siège Social : LOT N°19 AV ABI
 CHITA ELJAMAI GROUPEMENT
 6 IMM 13 ATTAWFIQ BIR RAMI

KENITRA
IF : 18731966 - RC : 44595

TP : 20114004
 ICE : 001534608000007
تحويل املقر اإلأتداعي للشركة

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
مصحح   2022 سبتد 7  فاتح  بتاريخ 
بددينة  جاملسجل  اإلمضاءات 
التغيي7ات  إحداث  تم  القنيطرة 

التالية :

تحويل املقر اإلأتداعي للشركة :

تم تحويل املقر اإلأتداعي الحا ي 

محدد  شارع  ملتقى  من  للشركة 

س  إقامة  الي7موك  جزنقة  الديوري 

رقم  تجزئة  إ 2  القنيطرة،   0 مكتب 

19 شارع ابي شتى الجامعي مجدوعة 

الرامي  بئ7  التوفيق   13 إقامة   6

القنيطرة.

الرأسدال :

في  محدم  الشركة  رأسدال 

الشريك  لفائدة  مرهدا   100.000

ب.ت.ج  جزين  موح2  الييد  الوحيد 

 100.000 قدره  بدا   ،X99587 رقم 

حصة   1000 عل2  مقيدة  مرهدا 

مرهم   100 حصة موزعة  كل  قيدة 

كالتا ي :

الييد موح2 جزين 1000 حصة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

ميؤجلية محدجمة بشكل جحيد.

امليي7 : الييد موح2 جزين ب.ت.ج 

ميي7ا جشريكا جحيدا   X99587 رقم 

للشركة جذلك ملدة غي7 محدمة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحكدة  القانوني 

ملدينة  التجارية  السجالت  بدصلحة 

 2022 نوفد 7   22 بتاريخ  القنيطرة 

تحت رقم 12)2.
لإليداع جالبيان

301 P

EL MESSALA PIECE AUTO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

املقر اإلأتداعي : 23 شارع أنوال 

عدارة فلوري 11 مكتب رقم 2 

القنيطرة

السجل التجاري رقم 59021 

القنيطرة

الحل املبكر للشركة
بدوأب محضر الجدع العام غي7 

 EL MESSALA PIECE العامي لشركة

AUTO تقرر ما يلي :

املبكر  الحل  عل2  املصامقة 

للشركة.

أكرارم،  عي�سى  الييد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بالعنوان التا ي : 23 شارع أنوال عدارة 

فلوري 11 مكتب رقم 2 القنيطرة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

.93033

301P مكرر

CHIOU CARS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رأسدالها : 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : زاجية أديل صدقي

الزهراجي جمحدد غرنيط مكتب رقم 

5 إقامة حنان مكرر 38 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 

لشركة ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

املواصفات التالية :

CHIOU CARS SARL : التيدية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امليؤجلية املحدجمة.

أديل  زاجية   : اإلأتداعي  املقر 

غرنيط  جمحدد  الزهراجي  صدقي 

 38 إقامة حنان مكرر   5 مكتب رقم 

القنيطرة.

الييارات  : كراء  موضوع الشركة 

بدجن سائق.

رأسدال  حدم   : الشركة  رأسدال 

مرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اأتداعية  حصة   1000 إ 2  مقيم 

بقيدة 100 مرهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

التييي7 : أسند إ 2 الييدة نيرين 

الفقي7.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 67349.

302 P
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MANDALA SPA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رأسدالها : 100.000 مرهم
املقر اإلأتداعي : عدلية 2 الصفاء 1

ازمهار م6 عدارة ت 2 بوسكورة
الدار البيضاء
تأسيس شركة

تم جضع القانون امسا�سي لشركة 
ذات  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 

املواصفات التالية :
 MANDALA SPA  : التيدية 

SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امليؤجلية املحدجمة.
املقر اإلأتداعي : عدلية 2 الصفاء 
بوسكورة   2 ت  عدارة  م6  ازمهار   1

الدار البيضاء.
موضوع الشركة : 

مؤسية عالأات التجديل.
تاأر ميتحضرات التجديل.

رأسدال  حدم   : الشركة  رأسدال 
مرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اأتداعية  حصة   1000 إ 2  مقيم 

بقيدة 100 مرهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

أسند إ 2 الييدة هند   : التييي7 
مري.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكدة 
تحت رقم 562947 بتاريخ 21 نوفد 7 

.2022
303 P

GHAZOUANI R
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رأسدالها : 100.000 مرهم
املقر اإلأتداعي : زاجية زنقة محدد 

الديوري جمحدد عبدج إقامة 
كاميليا مكتب رقم 22 الطابق الثاني 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 
بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 GHAZOUANI R  : التيدية 
SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
امليؤجلية املحدجمة.

محدد  زاجية   : اإلأتداعي  املقر 
إقامة  عبدج  جمحدد  الديوري 
22 الطابق الثاني  كاميليا مكتب رقم 

القنيطرة.
موضوع الشركة : املقاجلة في نقل 

البضائع.
رأسدال  حدم   : الشركة  رأسدال 
مرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اأتداعية  حصة   1000 إ 2  مقيم 

بقيدة 100 مرهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

أسند إ 2 الييد سعيد   : التييي7 
الغزجاني جالييد إمريس زرجال.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكدة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 313)6.
304 P

S.G.P.O
شركة ذات ميؤجلية محدجمة

رأسدالها : 100.000 مرهم
مقرها اإلأتداعي : القنيطرة 6، زنقة 

الي7موك، مكتب 1
بتاريخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 
2022 مسجل بالقنيطرة  أكتوبر   1(
أمر   339093023 رقم  تحت 
 (220 جصل   30961 بالتحصيل 
بتاريخ 26 أكتوبر 2022 باعت الييدة 
شرف  محدد  جالييد  فاتن  غريب 
ال 7معي ميي7 الشركة ذات امليؤجلية 
لشركة  هولدينك  لييونس  املحدجمة 
لوكنيس هولدينك شركة ذات أسهم 
مبيطة مجدوع حصصهم عل2 التوا ي 
150 حصة ج520 حصة من حصص 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  الشركة 

»س.ج.ب.أج».
الييدة  العام  الجدع  عين  كدا 
جحيدة  كديي7ة  االمري�سي  سكينة 
القانوني  الشكل  جغي7  للشركة، 
للشركة لتصبح شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة بشريك جحيد.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 
 2022 أكتوبر   2( بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 93077.
305 P

TURNSCAL
ش.م.م ش.ج

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
جشريك جاحد

رأسدالها : 100.000 مرهم
 مقرها اإلأتداعي : عدارة 30، 
الشقة 8، شارع موالي أحدد 

لوكيلي، حيان، الرباط
تأسيس شركة

محرر  عــرفــي  عقـد  بدوأب   -  1
 ،2022 أكتوبر   1( في الرباط بتــاريــخ 
امليؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذات  جحيد،  جشريك  املحدجمة 

املديزات التالية :
 TURNSCAL شركة   : التيدية 

ش.م.م ش.ج.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امليؤجلية املحدجمة جشريك جحيد.
امأهزة  تحليل  برمجة،   : الهدف 

اإللكت7جنية.
 ،30 عدارة   : اإلأتداعي  املقر 
الشقة 8، شارع موالي أحدد لوكيلي، 

حيان، الرباط.
 100.000  : رأس املال اإلأتداعي 
1000 حصة من فئة  مرهم مجزأ إ 2 
100 مرهم للحصة الواحدة مدفوعة 
بالكامل، جاملخصصة للشريك الوحيد :

للييد حوتي أنس 1000 حصة.
تم تعيين الييد حوتي   : التييي7 
أنس كديي7 جحيد للشركة لفت7ة غي7 

محدجمة.
الينة اإلأتداعية : تبتدئ الينة 
اإلأتداعية من فاتح يناير جتنتهي في 

آخر مسيد 7 من كل سنة.
لهذا  القانوني  اإليداع  جتم   -  2
هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكدة 
22 نوفد 7 2022 تحت  رقم 162251.
306 P

G-THERM
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

قد جضع  بتدارة،   2022 نوفد 7   19

تحدل  لشركة  امسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :

.G-THERM : التيدية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

ميؤجلية محدجمة.

الهدف اإلأتداعي :

1 - مقاجل الت7كيب الكهربائي ؛

مقاجل امعدال أج اإلنشاءات   -  2

املختلفة ؛

3 - استي7ام  جتصدير.
مرهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إ 2  مقيدة 

مرهم للحصة الواحدة موزعة   100

عل2 الشكل التا ي :

توفيق كورام 50.000 مرهم ؛

محدد كورام 50.000 مرهم.

املدة : 99 سنة من التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 2   :  الينة املالية 

31 مسيد 7 من كل سنة، ما عدا الينة 

امج 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلأتداعي : حي النهضة 2 رقم 

25، زنقة عقبة بن نافع، تدارة 1.

امليي7 : توفيق كورام.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.13(80(

307 P

EL YOUSR PUB
في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

قد جضع  بتدارة،   2022 نوفد 7   16

تحدل  لشركة  امسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :

.EL YOUSR PUB : التيدية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

ميؤجلية محدجمة.

الهدف اإلأتداعي :

1 - اإلعالن )املقاجل أج جكالة) ؛

2 - مقاجل أعدال متنوعة ؛

3 - تاأر.
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مرهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إ 2  مقيدة 

مرهم للحصة الواحدة موزعة   100

عل2 الشكل التا ي :

سعيد رضوان 50.000 مرهم ؛

حفيظ برجصة 50.000 مرهم.

املدة : 99 سنة من التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 2   :  الينة املالية 

31 مسيد 7 من كل سنة، ما عدا الينة 

امج 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 1 رقم  عدارة   : اإلأتداعي  املقر 

تجزئة  الطابق امر�سي،  جام الذهب، 

الشبكي غ2.

امليي7 : حفيظ برجصة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.13(815

308 P

LE H’COFEE
في  مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 

جضع  قد  بتدارة،   2022 نوفد 7   2

تحدل  لشركة  امسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :

.LE H’COFEE : التيدية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

ميؤجلية محدجمة لشخص جاحد.

الهدف اإلأتداعي :

1 - مقهى.
رأس املال : 20.000 مرهم مقيدة 

مرهم   100 حصة من فئة   200 إ 2 

للحصة الواحدة موزعة عل2 الشكل 

التا ي :
ر�سى الحيدر 20.000 مرهم.

املدة : 99 سنة من التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 2   :  الينة املالية 

31 مسيد 7 من كل سنة، ما عدا الينة 

امج 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رياض،  تجزئة   : اإلأتداعي  املقر 
اجالم مطاع س 2، رقم 449، تدارة.

امليي7 : ر�سى الحيدر.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.13(81(

309 P

GLOBAL PLAZA
ش.م.م

برنامج رياض امندلس، عن 7ا 2 
متجر رقم 3، حي الرياض، الرباط
تأسيس شركة محدجمة امليؤجلية

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
تأسيس  تم   2022 نوفد 7   9 بتاريخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 

خصائصها كالتا ي :
 GLOBAL PLAZA : تيدية الشركة

شركة ذات ميؤجلية محدجمة.
الهدف اإلأتداعي : 

املوام  مختلف  جتيويق  تجارة 
االستهالكية جملحقات الكدبيوتر ؛

استي7ام جتصدير. 
رياض  برنامج   : اإلأتداعي  املقر 
 امندلس عن 7ا 2، محل تجاري رقم 3، 

حي الرياض، الرباط.
املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 
31 مسيد 7 من كل سنة ما عدا الينة 
امج 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل إ 2 

31 مسيد 7 2022.
رأسدال الشركة : رأسدال الشركة 
 1000 إ 2  مقيدة  مرهم   100.000
للحصة  مرهم   100 فئة  من  حصة 
طرف  من  كلها  محررة  الواحدة 

الشريكين.
الييد محدد خالص 500 حصة ؛
الييد خالد خالص 500 حصة.

من  ميي7ة  الشركة   : التييي7 
طرف الييد محدد خالص ملدة غي7 

محدجمة.
الخالص  الربح  من   %5 تقتطع 
لتكوين االحتياط القانوني ما مام هذا 
امخي7 أقل من عشر الرأسدال يقيم 
الباقي عل2 الحصص بعد إزالة القيم 
املنقولة من أديد أج املخصصة مي 

احتياطي عل2 حيب قرار الشركاء.
تم تسجيل الشركة لدى املحكدة 
التجارية في الرباط بتاريخ 22 نوفد 7 
التجاري  السجل  رقــــم  تحت   2022

.162261
بدثابة مقتطف جبيان

310 P

INSIDE EVENTS
SARL AU

عدارة 30 شقة 8، زنقة موالي احدد 

لوكيلي، حيان

الرباط

تأسيس شركة محدجمة امليؤجلية 
ذات الشريك الواحد

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

تم تأسيس   2022 21 سبتد 7  بتاريخ 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد خصائصها كالتا ي :

 INSIDE EVENTS : تيدية الشركة

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد.

الهدف اإلأتداعي : 

تنظيم الفعاليات الفنية ؛

تقديم جبيع الخدمات اليياحية ؛

البيع جالشراء جاملتاأرة بشكل عام.

 30 عدارة   : اإلأتداعي  املقر 

زنقة موالي احدد لوكيلي،   ،8 شقة 

حيان، الرباط.

املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7 من كل سنة ما عدا الينة 

امج 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل إ 2 

31 مسيد 7 2022.

رأسدال الشركة : رأسدال الشركة 

 1000 إ 2  مقيدة  مرهم   100.000

للحصة  مرهم   100 فئة  من  حصة 

طرف  من  كلها  محررة  الواحدة 

الشريك الوحيد :

الييد املكوني االمري�سي ابراهيم.

التييي7 : الشركة ميي7ة من طرف 

الييد املكوني االمري�سي ابراهيم ملدة 

غي7 محدجمة.

الخالص  الربح  من   %5 تقتطع 

لتكوين االحتياط القانوني ما مام هذا 

امخي7 أقل من عشر الرأسدال يقيم 

الباقي عل2 الحصص بعد إزالة القيم 

املنقولة من أديد أج املخصصة مي 

احتياطي عل2 حيب قرار الشركاء.

تم تسجيل الشركة لدى املحكدة 

التجارية في الرباط بتاريخ 11 نوفد 7 
التجاري  السجل  رقــــم  تحت   2022

.163963
بدثابة مقتطف جبيان

311 P

INVEMA INGENIEURS 
SARL

شركة ذات ميؤجلية محدجمة
في  مؤرح  عرفي  عقد   بدقت�سى 

26 سبتد 7 2018 قرر الشركاء ما يلي :
 تغيي7 املقر اإلأتداعي من امل 1 ج 5، 
شقة  إ 2  الرباط  املنصور،  سعقوب 
رقم 2، زنقة سهل ال 7اسس، رقم 215 

قطاع 3، أجالم مطاع، تدارة. 
التجارية  املحكدة  عن  الصامر 
بالرباط تحت رقم التقييد بالسجل 
امللف  جضع  رقم   99851 التجاري 

.126(06
312 P

MAY LUNETTES
 شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بشريك جاحد
بدقت�سى عقد عرفي قرر الشركاء 

ما يلي :
الجدع العام )1 أغيطس 2022 :
للشركة  اإلأتداعي  املقر  نقل 
زنقة  مكرر،   13 إقامة   : إ 2 العنوان 

املوحدين رقم 3، حيان، الرباط.
التجارية  املحكدة  عن  الصامر 
بالرباط تحت رقم التقييد بالسجل 
امللف  جضع  رقم   161(2( التجاري 

.1301(3
313 P

CABINET BENMOUSSA ET ASSOCIES

إقامة اليفراء 1 شقة 2، حي الطيارات، الرباط

GARE AUX GORILLES
تحويل املقر اإلأتداعي للشركة

عل2 إثر مداجالت الجدعية العامة 

 GARE AUX لشركة  االستثنائية 

رأسدالها  يبلغ  التي   GORILLES

بتاريخ  املنعقدة  مرهم   300.000 
فقد قرر املياهدون   2022 ماي   16

ما يلي :
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تحويل املقر اإلأتداعي من زاجية 

زنقة تيوفيل غوتيي جزنقة البوهتوري 

إ 2  البيضاء  الدار  غوتيي،   منطقة 

)1 شارع بئ7 انزران، الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

بالدار  التجارية  للدحكدة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 20 يونيو 2022 تحت 

رقم 21126.

314 P

CABINET BENMOUSSA ET ASSOCIES

إقامة اليفراء 1 شقة 2، حي الطيارات، الرباط

CPL NETWORK

إقامة اليفراء 1 شقة 2، حي الطيارات، 

الرباط

عل2 إثر مداجالت الجدعية العامة 

 CPL NETWORK االستثنائية لشركة

املنعقدة بتاريخ 10 يونيو 2022 فقد 

قرر املياهم الوحيد ما يلي :

بدبلغ  الشركة  رأسدال  في  زيامة 

مقاصة  طريق  عن  مرهم   21(.000

للشريك  الجاري  الحياب  مع 

مرهم   10.000 من  لي7تفع  الوحيد 

 20(0 بإصدار  مرهم   21(.000 إ 2 

للواحدة  مرهم   100 بقيدة  حصة 

املياهم  اكتتبت جحررت من طرف 

 STE WIRKI UNIPESSOAL الوحيد

.LDA

بدبلغ  املال  رأس  في  تخفيض 

000.)20 مرهم بامتصاص الخيائر 

بهدف  امليتحق  بالقدر  القائدة 

إ 2  مرهم   21(.000 من  تخفيضه 

حصة   20(0 بإلغاء  مرهم   10.000

شراكة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

بالدار  التجارية  للدحكدة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 20 يوليو 2022 تحت 

رقم 24494.

315 P

 DESERT PLANTS
INTERNATIONAL

SARL A.U
املقر اإلأتداعي    قم 13 مكرر 

زنقة  الشاجية انزكان                   
حل الشركة

بتاريخ  مداجالتها  إثر   عل2 
الجدعية  قررت   2022 أكتوبر   2(
 DESERT   العامة غي7 العامية لشركة
 PLANTS INTERNATIONAL
SARL A.U ش.م.م ذات شريك جحيد 
13 مكرر زنقة   مقرها اإلأتداعي رقم 
بالسجل  مسجلة  انزكان  الشاجية 
التجاري باملحكدة اإلبتدائية انزكان  

تحت رقم 7899 ما يلي : 
حل الشركة  بصفة مبكرة.

تعيين مصفي الشركة في شخص 
الييد أخرجاش محدد.                                          

 13 رقم  التصفية  مقر  تحديد  
مكرر زنقة  الشاجية انزكان.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
باملحكدة اإلبتدائية انزكان بتاريخ  في 

22 نوفد 7 2022 تحت رقم 2328.
316 P

مكتب الييد حين الخلوفي
زاجية شارع االستقالل

جزنقة ابن رشد الطابق 3
عدارة بنعدي - جأدة

الهاتف : 71/01/71 - الفاكس : 25/10/71

 STE CONCASSAGE SIDI
YAHYA
S.A.R.L 

R.C n° 29749
العام  الجدع  محضر  بدوأب 
لشركة   2022 نوفد 7  فاتح  بتاريخ 
STE CONCASSAGE SIDI YAHYA
اإلأتداعي  رأسدالها  ش.ذ.م.م، 

100.000 مرهم جمقرها اإلأتداعي : 
زاجية زنقة اليعديين جعبد املالك 
الشقة  الثالث  الطابق   اليعدي 

رقم 5 جأدة،  قرر ما يلــي :
اإلأتداعي  الرأسدال  من  الرفع 
من  مرهم   1.000.000 بدبلغ 
3.000.000 مرهم ليصبح 2.000.000 
الديون  مقاصة  طريق  عن  مرهم 
اليائلة جامليتحقة الدفع من الشركة.

تـم اإليـداع القانونـي بكتابـة الضبـط 
لـدى املحكدـة التجاريـة بوأـدة بتاريـخ 

12 نوفد 7 2022 تحـت رقم 1791.
للخالصـة جاإلشـارة

الييد حين الخلوفـي

317 P

STE AGRI CENTRE NADOR
SARL AU

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى   -  1 
15 سبتد 7 2022 تم تحديث القوانين 
امساسية للشركة خصائصها كالتا ي :

 STE AGRI CENTRE  : التيدية 
.NADOR SARL AU

املوضوع :
االستغالل الفالحي ؛

املنتوأات  أديع  جبيع  شراء 
الفالحية ؛

جعدوما أديع العدليات التجارية 
جاملنقولة  منها  جالعقارية  جاملالية 
الذكر  اليالفة  بامهداف  املرتبطة 
جالتي من شأنها أن تياهم في تندية 

الشركة.
املدة : 99 سنة.

العدال،  حي   : اإلأتداعي  املقر 
زغنغان، الناظور.

تم تحديد   : الرأسدال اإلأتداعي 
 100.000 في  اإلأتداعي  الرأسدال 
حصة   1000 إ 2  مقيم  مرهم 
اأتداعية بقيدة 100 مرهم للواحدة 

موزعة كالتا ي :
 1000 ياسين  بوعرجرج  الييد 

حصة ؛
املجدوع 1000 حصة.

الينة اإلأتداعية : من فاتح يناير 
إ 2 31 مسيد 7.

اإلمارة : تم إسنام مهام اإلمارة إ 2 
الييد بوعرجرج ياسين كديي7 جحيد 

للشركة ملدة غي7 محدجمة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
بالناضور  اإلبتدائية  املحكدة  لدى 
بتاريخ 21 نوفد 7 2022 تحت رقم 2808.

للخالصة جاإلشارة
التييي7

318 P

T-H SERVICE
SARL AU

السجل التجاري رقم : 120033

توسيع الهدف اإلأتداعي
1 - بقرار الجدع العام الغي7 العامي 

 ،2022 أغيطس   30 املنعقد بتاريخ 

 ،22 ب  الكائن  اإلأتداعي  بدقرها 

 ،9 رقم  الصديق  بكر  أبو  ساحة 

أكدال، الرباط، صامق الجدع العام 

عل2 :

توسيع الهدف اإلأتداعي للشركة 
التجاري  النشاط  بإضافة  يلي  كدا 

التا ي : التجارة.

 3  جعل2 إثر ذلك تم تغيي7 الفصل 

التي  للشركة  امسا�سي  النظام  من 

سيي7ها الييد حدريت توفيق.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2

القانوني لدى كتابة الضبط باملحكدة 

التجارية بالرباط يوم 21 نوفد 7 2022 

تحت رقم 130228.
لإلشارة جالنشر

عن امليي7 : حدريت توفيق

319 P

COSMOKAILAAM
تكوين شركة ذات ميؤجلية محدجمة
بدوأب عقد عرفي مؤرخ في   -  I

تم جضع النظام   ،2022 أكتوبر   19

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدجمة تكدن مديزاتها فيدا يلي :

ميؤجلية  ذات  شركة   : الشكل 

محدجمة.

.COSMOKAILAAM : التيدية

جالتصدير  االستي7ام   : الغرض 

جالتوزيع ملوام التجديل. 

البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 
 شارع امليي7ة، زنقة 6 أكتوبر، رقم 6، 

 20100  ،3 الشقة  الثالث،  الطابق 

أنفا.

املدة : 99 سنة.

رأسدال الشركة : 100.000 مرهم.

من فاتح   : الينة املالية للشركة 

يناير إ 2 31 مسيد 7.
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مهدي  محدد  الييد   : الشركاء 
العدراني جالييد كريم العلمي االمري�سي.
الييد   : االقت7انيان  املديران 
محدد مهدي العدراني جالييد كريم 

العلمي االمري�سي.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
املحكدة  لدى  الضبط  بكتابة 
بتاريخ  البيضاء  للدار   التجارية 
22 نوفد 7 2022 تحت رقــــم 200)82.
بكتابة  الشركة  قيد  تم   -  III
الضبط لدى املحكدة التجارية للدار 
 2022 نوفد 7   22 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 563149.
320 P

HDID CONSULTANTS
الدار البيضاء 2، زنقة املعطي أزج ي )زنقة 

فريول سابقا) أنفا

ATTIJARI PRIME STONE
تكوين شركة مياهدة

I - بدوأب عقد عرفي مؤرخ بالدار 
البيضاء في 5 أكتوبر 2022، تم جضع 
مياهدة  لشركة  امسا�سي  النظام 

تكدن مديزاتها فيدا يلي :
الشكل : شركة مياهدة.

 ATTIJARI PRIME  : التيدية 
.STONE

الغرض : شركة توظيف عقاري. 
البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 

216، زنقة مصطفى املعاني.
املدة : 99 سنة.

رأسدال الشركة : 300.000 مرهم.
من فاتح   : الينة املالية للشركة 

يناير إ 2 31 مسيد 7.
الرئيس : الييد كريم فتح.

 ATTIJARI الييد   : العام  املدير 
.REIM

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
املحكدة  لدى  الضبط  بكتابة 
بتاريخ  البيضاء  للدار   التجارية 
21 أكتوبر 2022 تحت رقــــم 822815.
بكتابة  الشركة  قيد  تم   -  III
الضبط لدى املحكدة التجارية للدار 
 2022 أكتوبر   21 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 559421.
321 P

IMMOMAT 
تكوين شركة مياهدة

بدوأب عقد عرفي مؤرخ في   -  I

النظام  جضع  تم   ،2022 أكتوبر   2
عقاري  توظيف  لشركة  امسا�سي 

شكل  تحت  مخففة  تييي7  بقواعد 

مديزاتها  تكدن  مياهدة   شركة 

فيدا يلي :
عقاري  توظيف  شركة   : الشكل 

.SPI-RFA بقواعد تييي7 مخففة

.IMMOMAT : التيدية

الغرض : هيأة التوظيف الجداعي 

العقاري. 

البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 

112 شارع أنفا.

املدة : 99 سنة.
رأسدال الشركة : 1.000.000 مرهم.

من فاتح   : الينة املالية للشركة 

يناير إ 2 31 مسيد 7.

 IRG REAL ESTATE  : املتصرفون 

املدثلة من طرف الييد أمين عدور، 

الييد محدد  الييد محدد أأديا، 

الحريري،  خالد  الييد  صبحي، 

الييد خالد عبد الباقي جالييد نور 

الدين صفدي.
الييد   : اإلمارة  مجلس  رئيس 

محدد أأديا.

 IRG REAL ESTATE : املدير العام

املدثلة من طرف الييد أمين عدور.

الييدة   : اإلمارة  مجلس  كاتب 

ياسدينة برامة.

 HDID مراقب الحيابات : مكتب

طرف  من  املدثل   & ASSOCIES

الييد محدد حديد.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

املحكدة  لدى  الضبط  بكتابة 

بتاريخ  البيضاء  للدار   التجارية 

11 نوفد 7 2022 تحت رقــــم 826003.

بكتابة  الشركة  قيد  تم   -  III

الضبط لدى املحكدة التجارية للدار 

 2022 نوفد 7   11 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 567879.

322 P

KABBAJ LAW SERVICES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بشريك جحيد
رأسدالها : 10.000 مرهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء - 12، 
شارع الزرقطوني، الطابق التاسع

السجل التجاري : 215479
التعريف الجبائي : 40194603

تغيي7 تيدية الشركة
جنقل مقرها

الشريك  قرارات  بدوأب   -  I
 ،2022 سبتد 7   16 بتاريخ  الوحيد 

تقرر ما يلي :
لتصبح  الشركة  تيدية  تغيي7 

.»KAB LS NORTH AFRICA«
 - الرباط  إ 2  الشركة  مقر  نقل 
الدلب،  جشارع  النخيل  شارع  زجاية 
»ب»  عدارة  سيتي»  »سان  مشرجع 

الطابق الخامس.
للنظام  التالزمي  التعديل 

امسا�سي.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
املحكدة  لدى  الضبط  بكتابة 
بتاريخ البيضاء  للدار   التجارية 
رقم  تحت   2022 أكتوبر   22  

.82285(
بكتابة  الشركة  قيد  تم   -  III
التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 
تحت   2022 نوفد 7   2 للرباط بتاريخ 

رقم 15)163.
323 P

CHARI.MA
شركة مياهدة

رأسدالها 20.500.000 مرهم
الكائن مقرها : الدار البيضاء 

املنطقة الصناعية أجالم صالح، 
بوسكورة

السجل التجاري : 205363
الزيامة في رأسدال الشركة

مجلس  مداجالت  بدوأب   -  I
 2022 أكتوبر   28 اإلمارة املجتدع في 
من  له  املخولة  اليلطات  جبدوأب 
العامية  غي7  العامة  الجدعية  طرف 
للدياهدين بتاريخ 22 أكتوبر 2022، 

تدت معاينة ما يلي :

اإلنجاز النهائي للزيامة في رأسدال 
مرهم   10.000.000 بدبلغ  الشركة 
إ 2  مرهم   20.500.000 من  لرفعه 

50.500.000 مرهم.
للنظام  التالزمي  التعديل 

امسا�سي.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
املحكدة  لدى  الضبط  بكتابة 
 22 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

نوفد 7 2022 تحت رقم 210)82.
324 P

SOCIETE MESKI HOLDING
SARL

العام  الجدع  مداجالت  إثر  عل2 
البيضاء  بالدار  املنعقد  االستثنائي 
بتاريخ 2 نوفد 7 2022 لشركة ميكي 

هولدينغ ش.م.م فقد تقرر ما يلي :
من  الشركة  تيدية  تغيي7 
إ 2   «MESKI HOLDING SARL«

.»LÉNA FONCIERS SARL«
إ 2  التجاري  النشاط  تغيي7 
امتالك،  شراء،  العقاري،  اإلنعاش 

تدبي7 املنقوالت العقارية جإمارتها.
من  جالثالث  الثاني  البند  تغيي7 

النظام امسا�سي للشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

310)82 بتاريخ 22 نوفد 7 2022.
لإلشارة جالبيان

325 P

PARA BUJAH
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
قد   2022 أكتوبر   19 الرباط بتاريخ 
امليؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجمة ذات الشريك الوحيد :
.PARA BUJAH : التيدية

الهدف اإلأتداعي : التجارة.
التجارة في ميتحضرات التجديل 

بالتقييط.
رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 
فئة  من  حصة   1000 إ 2  مقيدة 

100 مرهم للحصة للواحدة :
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مريم بوأاه : 1000 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 
31 مسيد 7 من كل سنة ماعدا الينة 

امج 2 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 ( املقر : عرصة ماما العدارة رقم 

املحل رقم 2 سال.
التييي7 : مريم بوأاه.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.3(061

326 P

SOCIETE PARASTAF
SARL AU

RC N°146337
حل الشركة

بدقت�سى عقد عرفي حرر بتدارة 
2022 قرر الجدع العام  3 أكتوبر  في 
 »PARASTAF« لشركة  االستثنائي 
الوحيد  الشريك  ذات  ش.م.م 
مقرها  مرهم،   10.000 رأسدالها 
سعقوب  حي  الرباط  في  الرئي�سي 

املنصور عدارة 192 شقة 1 ما يلي :
الفسخ امليبق جتصفية الشركة.

الرباط  في  التصفية  مقر  تحديد 
 192 عدارة  املنصور  سعقوب   حي 

شقة 1.
تعيين الييد اكلدام موالي رشيد 

كدصفي للشركة بدجن مقابل.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   2022 نوفد 7   22 بتاريخ 

.130281
327 P

LEGENDCO
شركة مياهدة

رأسدالها 10.000.000 مرهم
املقر اإلأتداعي : 96 شارع الحزام 
الكبي7 عين الذياب الدار البيضاء 

السجل التجاري : 283699
الجدع  محضر  قرار  بدقت�سى 
الجدعية  جاأتداع  االستثنائي  العام 
أكتوبر   31 في  املنعقدين  العدومية 
عل2 جاملصامقة  اإلقرار  تم   ،2022 

 ما يلي :

التصديق عل2 إأراءات الدعوة.

سلمى  الييدة  باستقالة  اإلقرار 

بنعدج اإلمري�سي من منصبها كدديرة 

عامة.

سلمى  الييدة  باستقالة  اإلقرار 

بنعدج اإلمري�سي من منصبها بدجلس 

اإلمارة.

تعيين الييد كريم عيوش كرئيس 

مدير عام للشركة.

صالحيات اإلأراءات الشكلية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

)68)82 بتاريخ 22 نوفد 7 2022.

328 P

مكتب امليتشار

)3، زنقة أبل تازكا، رقم 1 - أكدال - الرباط

الهاتف : 1)50)))053

TOTAL EREN MAROC

SARL

طوطال ارين مارجك

 ،2022 أكتوبر   19 بتاريخ 

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 TOTAL( مارجك»  ارين  »طوطال 

محدجمة  شركة   (EREN MAROC

مرهم   80.000 برأسدال  امليؤجلية، 

جبدقر اإلأتداعي الكائن بالرباط، رقم 

15 شارع امبطال، رقم 2، أكدال، ما 

يلي :

بدا  الشركة  رأسدال  في  الزيامة 

بإصدار  مرهم   2.220.000 قدره 

أديدة  اأتداعية  حصة   22.200

الشريك  قبل  من  بالكامل  مكتتبة 

باملقاصة  بالكامل  حررت  الوحيد 

مع ميون سائلة جميتحقة الدفع في 

الحياب الجاري للشريك الوحيد.

جقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 

نوفد 7   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130590.
امليي7

329 P

LA PAGE TECH
SARL

رأسدال الشركة : 100.000 مرهم
العنوان : 59 شارع موالي عبد العزيز 

رقم 2 القنيطرة
 20 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

أكتوبر 2022 تم تقرير ما يلي :
الحل امليبق للشركة.

لحل  كنزة  لبيد  الييدة  تعيين 
الشركة.

مكان  اإلأتداعي  املقر  تحديد 
الحل امليبق للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 
رقم  تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

93238 بتاريخ 9 نوفد 7 2022.
330 P

INSTITUT EL EDRISSI
SARL AU

رأسدال الشركة : 100.000 مرهم
العنوان : 22 شارع محدد ميوري 

شقة رقم 8 القنيطرة
تأسيس

 20 بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  جضع  تم   ،2022 أكتوبر 
امسا�سي لشركة محدجمة امليؤجلية 

تحدل الخصائص التالية :
 INSTITUT EL شركة   : التيدية 

.EDRISSI SARL AU
الحالقة  صالون   : الهدف 

جالتجديل.
22 شارع محدد   : املقر اإلأتداعي 

ميوري شقة رقم 8 القنيطرة.
مدة الشركة : 99 سنة.

مبلغ  في  حدم   : الشركة  رأسدال 
 1.000 إ 2  مرهم مقيدة   100.000
قيدة اأتداعية من فئة 100 مرهم.
فاطدة  الييدة  عينت   : التييي7 
االمري�سي ميي7 للشركة ملدة  الزهراء 

غي7 محدجمة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الينة 

يناير إ 2 31 مسيد 7.

التقييد بالسجل التجاري : قيدت 

لدى  التجاري  بالسجل  الشركة 

بالقنيطرة تحت  اإلبتدائية  املحكدة 
رقم 335)6 بتاريخ 16 نوفد 7 2022.

331 P

MARCOFOR EL HADDAD
SARL AU

تعديل
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
أكتوبر   22 بتاريخ  بالرباط  املسجل 
الوحيد لشركة  الشريك  قرر   2022
 »MARCOFOR EL HADDAD«
شركة ذات ميؤجلية محدجمة جذات 
 20.000 رأسدالها  الوحيد  الشريك 
مرهم مقرها اإلأتداعي : الرباط، 18، 
 22 شقة رقم  زنقة جامي تانييفت، 

أكدال.
املقتضيات التالية :

1 - تحويل املقر اإلأتداعي لشركة 
»MARCOFOR EL HADDAD» من 
18، زنقة جامي تانييفت،  : الرباط، 
الرباط،   : إ 2  أكدال،   22 شقة رقم 

زنقة قبليين، رقم 26، أفييين.
امسا�سي  النظام  مالئدة   -  2

لتعديالت املذكورة.
3 - سلطة اإليداع جاإلشهار.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 130501 

بتاريخ 22 نوفد 7 2022.
332 P

FIRST CLASS SKILLS
مقرها اإلأتداعي : قطاع م، توسعي، 
رقم )1، القواس، سعقوب املنصور، 

الرباط
السجل التجاري رقم 8653)

االستثنائي  العام  الجدع  جافق 
 2022 أغيطس   21 بتاريخ  املنعقد 
الشركة  فسخ  عل2  الشركة  لهذه 
جتعيين الييد عبد اإلله الجواهري 
مقر  تحديد  تم  للشركة،  كدصفي 
الشركة : قطاع م، توسعي، رقم )1، 
الرباط،  القواس، سعقوب املنصور، 

كدحل للتصفية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  مصلحة  لدى  الضبط 
التجاري باملحكدة التجارية بالرباط 
رقم  تحت   2022 نوفد 7   25 بتاريخ 

.130(06
333 P
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S B EQUIPEMENT
ش.م.م

إغــــــــــالق  فــــــــرع 
توثيقي   عقد  بدقت�سى   -  1

موثق  بوعنان  سعد  امستاذ  تلقاه 

 ،2022 أكتوبر   28 بتاريخ  بفاس، 

العام  الجدع  محضر  يتضدن 

 S B« امليداة  للشركة  االستثنائي 
رأسدالها  ش.م.م،   «EQUIPEMENT

اإلأتداعي 500.000 مرهم،  ج مقرها 

متجر   ،61 قطعة  اإلأتداعي بفاس، 
رقم 6 ج )، شارع موالي رشيد، تجزئة 

للشركة  فرع  إغالق  تقرر  مكزاري، 

بالعنوان  الكائن  أعاله،  املذكورة 
زنقة عبد   38 الدار البيضاء،   : التا ي 

بليوط،  سيدي  الديوري،  الكريم 

بالدار  التجارية  باملحكدة  املقيد 

البيضاء تحت عدم 155035.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 

نوفد 7   21 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

2022 تحت رقم 846770/2022.
بدثابة مقتطف

ميوان امستاذ سعد بوعنان

 - مــــوثــــق -

334 P

 STE BOUYABLANE

 POUR LA PROMOTION

IMMOBILIERE
SARL

رأسدال : 1.000.000   مرهم

املـــقـر اإلأتداعي : الطابق امر�سي 22 

حي املرابطين طريق سبو مجدوعة 

2 تازة

- تـــــــازة-

تـأســـــــيـس
خـاص  تـوقيع  ذي  عقـد  بدوأـب 

جضع  تـم   24/10/2022 بتـاريخ 

ذات  لشـركة  امسا�سي  القـانون 

املديـزات التـالية :

 STE BOUYABLANE  : التيدـية 

 POUR LA PROMOTION

.IMMOBILIERE SARL

الهـدف :  اإلنعاش  العقاري. 
: الطابق امر�سي   املقـر اإلأتداعي 
22 حي املرابطين طريق سبو مجدوعة 

2 تازة.
املـدة : 99 سـنة انطالقـا من تـاريخ 

تـأسييهـا النهـائي.
مرهم   1.000.000  : رأسدـالـها   
كل  حصة   10.000 إ 2  مقيـم 
محـررة  مراهـم   100 بقيدـة  جاحدة 
نقـدا لفائدة كال من الييد الحين 
جالييد  حصة   5000 الحدو�سي 
محدد امحرف 2500 حصة جالييدة 

اكرام البيقيوي املرابط 2500.
الييد  من  كال  عيـن    : اإلمارة 
جالييد  الحدو�سي  الحين  الييد 
محدد امحرف مييـرا ن للشـركة ملدة 

غي7 محدمة. 
: من فـاتح ينـاير ا 2  الينـة املـاليـة 

31 مأنبـر.
امرباح : تخصم من امرباح خدية 
في املئة لتكـويـن االحتياطي القـانـونـي 
البـاقـي أج يخصـص لتكـويـن  ج يـوزع  

احتيـاطـي إضـافـي.
بكتـابة  القـانونـي  اإليداع  تـم 
بتـازة  االبتـدائية  باملحكدـة  الضبط 
تحـت رقـم 522 بتـاريخ 24/11/2022.

بدثابة مقتطـف ج بيـان 

335 P

ائتدانية ماغتا ش.م.م
12، زنقة املوحدين شقة 1 حيان - الرباط

 CABINET CONSULTING
JEBBARI
SARL AU

االستثنائي  العام  للجدع  تبعا 
 CABINET الذي انعقد بدقر شركة 
 CONSULTING JEBBARI SARL AU
بتاريخ 15 سبتد 7 2022 قرر الشركاء 

ما يلي :
تصفية الشركة.

كريم  الييد  املصفي  ذمة  ت 7ئة 
الجباري.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 9351 رقم  تحت  بتدارة  اإلبتدائية 

بتاريخ 16 نوفد 7 2022.
336 P

HD SMART TRAVAUX
SARL

استثنائي  عام  أدع  بدقت�سى 

 2022 نوفد 7   23 الرباط   في  حرر 

 HD SMART« الشركة  شركاء  قرر 

TRAVAUX» ش.م.م ما يلي :

صحيح،  بشكل  الشركة  تلتزم 

بالنيبة لجديع امعدال املتعلقة بها، 

بالتوقيع املنفصل للديي7ان.

صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم 

بالتوقيع  املصرفي  العدليات  بجديع 

املشت7ك للديي7ان.

القانون  من   16 املامة  بتعديل 

امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكدة  الضبط 

تحت رقم 03)130 بتاريخ 25 نوفد 7 

.2022

337 P

DEDEPI
SARL

تأسيس
طبقا ملقتضيات القانون امسا�سي 

تقرر   2022 نوفد 7   2 املؤرخ بتاريخ 

امليؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدجمة لها الخصائص التالية :

DEDEPI SARL : التيدية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امليؤجلية املحدجمة.

جشراء  بيع   : اإلأتداعي  الغرض 

االسداك.

املتعلقة  املنتجات  تيويق 

بالصيد.

تصدير جاالستي7ام.

زنقة   8 30 شقة  : عدارة  العنوان 

موالي احدد لوكيلي حيان الرباط.

رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 

مقيم إ 2 1000 حصة من فئة 100 

مرهم للحصة الواحدة.

 YALCIN ZULKUF  : الشركاء 

TAMER : 500 حصة.

 500 :  BICER MEHMET EMIN

حصة.

من تـاريخ  سـنة ابتداء   99  : املدة 

جضع السجل التجاري.

 YALCIN الييد  عين   : التييي7 

 BICER جالييد   ZULKUF TAMER

للشركة  ميي7ان   MEHMET EMIN

ملدة غي7 محدجمة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد 7   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

جسجل   1302(2 رقم  تحت   2022

رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

.164197

338 P

LA FINE BRIOCHE
ش.م.م

الرباط الطابق امر�سي عدارة رقم 

25، شارع عالل بن عبد هللا

1 - بدقت�سى عقد رسمي محرر من 

طرف امستاذ �سي محدد باينة بتاريخ 

تم تفويت مجدوع   2022 أكتوبر   1(

الحصص اإلأتداعية لشركة »الفين 

امليؤجلية  ذات  شركة  بريوش» 

اإلأتداعي  رأسدالها  املحدجمة 

مقرها  املتواأد  مرهم   2.360.000

امر�سي  الطابق  بالرباط  اإلأتداعي 

شارع عالل بن عبد   ،25 عدارة رقم 

هللا من طرف عبد االله تدورج أيهان 

جيونس  هللا  عبد  بن  خديجة  تدورج 

تدورج لفائدة الييد بوكطاية هشام 

بثدن إأدا ي قدره 3.200.000 مرهم.

2 - بدقت�سى عقد رسمي محرر من 

طرف امستاذ �سي محدد باينة بتاريخ 

الييد  تعيين  تم   2022 نوفد 7   3

للشركة  كديي7  هشام  بوكطاية 

جذلك ملدة غي7 محدجمة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط  

بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكدة 

 8935 تحت رقم   2022 نوفد 7   16

السجل التجاري رقم 3)65).

339 P
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OPHTALMI
ش.م.م
تأسيس

بتاريخ رسمي  عقد   بدقت�سى 
أكتوبر   11 ج   6 ج   2 يوليو،   28  
تم تفويت مجدوع الحصص   ،2022
 OPHTALMI« لشركة  اإلأتداعية 
امليؤجلية  ذات  شركة   «SARL
اإلأتداعي  مقرها  املحدجمة، 
لبصي7  الطيب  زنقة   12 بالعدارة 
رأسدالها  الرباط،  أكدال   2 الشقة 
من طرف الييدة  مرهم،   150.000
رقم  ب.ت.ج  الحاملة  بنطالب  أمال 
تالمي  سارة  جالييدة   ،A25321
 ،AA201168 رقم  ب.ت.ج  الحاملة 
الحامل  تالمي  سوهيل  جالييد 
ب.ت.ج رقم )A338(2، جالييد عبد 
رقم  ب.ت.ج  الحامل  تالمي  اللطيف 
الداجمي  هاأر  جالييدة   A32822
 A380386 رقم  ب.ت.ج  الحاملة 
الحاملة  الداجمي  سهام  جالييدة 
جالييدة   A375396 رقم  ب.ت.ج 
رقم  ب.ت.ج  الحاملة  الداجمي  ملياء 
الداجمي  حين  جالييد   A(85202
لفائدة   ،A3215 الحامل ب.ت.ج رقم 
الييد يوسف إبراهيم بوعدر الحامل 

.A332992 ب.ت.ج رقم
بتاريخ  رسمي  عقد   جبدقت�سى 
28 يوليو، 2 ج 11 أكتوبر 2022، تم 
تعيين الييد يوسف إبراهيم بوعدر 

.»OPHTALMI« ميي7ا لشركة
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكدة 

16 نوفد 7 2022 تحت رقم 8936.
340 P

SOCOGESTION SARL

ETUDES - COMPTABILITE - FISCALITE

CONSEILS

مكتب الدراسات، الحيابات جاالستشارة

1، زنقة أفغانيتان، رقم 2، حي املحيط

الرباط

HIGH LUXURY CAR
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 
تم  بالرباط،   2022 أكتوبر   26
 HIGH LUXURY شركة  تأسيس 
شركة ذات امليؤجلية   ،CAR SARL

املحدجمة جخصائصها كالتا ي :

 HIGH LUXURY  : اسم الشركة 

CAR SARL

مضدون الشركة : كراء الييارات 

بدجن سائق.

زاجية زنقة أجسلو   : الشركة  مقر 

جشارع عبد الكريم الخطابي قيارية 

املحيط رقم 26 حي املحيط الرباط.

رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 

مقيدة إ 2 1000 حصة بقيدة 100 

مقيدة  الواحدة  للحصة  مرهم 

كالتا ي :

الييد فتاح يوسف 500 حصة.

 500 املصطفى  فتاح  الييد 

حصة.

تم تعيين الييد   : تييي7 الشركة 

فتاح يوسف كديي7 جحيد للشركة.

 %5 خصم  بعد   : الشركة  أرباح 

تصرف  في  الباقي  يومع  امرباح  من 

الشريكين.

التسجيل  تم   : التجاري  السجل 

بتدارة  اإلبتدائية  باملحكدة  التجاري 

تحت رقم 5)1622 بتاريخ 25 نوفد 7 

2022 باملحكدة التجارية بالرباط.
للبيان جاالستشارة
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25SM RF
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رأسدالها : 26.600.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : الدار البيضاء

حي بالطو، ملتقى عبد املومن جزنقة 

موريللو، الطابق الخامس

السجل التجاري رقم : 215)22

الدار البيضاء

بتاريخ عرفي  عقد   بدوأب 

2022، تم تفويت حصة  23 سبتد 7 

 SAHAM تدلكها  اأتداعية   (1(

VENTURE CAPITAL SA في رأسدال 

 SAHAM REAL لصالح  الشركة 

.ESTATE FUND SA

بدقت�سى مضر الجدع العام غي7 

سبتد 7   26 بتاريخ  املنعقد  العامي 

2022، تقرر ما يلي :

حصة  تفويت  عل2  املوافقة 

 SAHAM تدلكها  اأتداعية 

VENTURE CAPITAL SA في رأسدال 

 SAHAM REAL لصالح  الشركة 

.ESTATE FUND SA

من  ج)   6 تعديل موازي للفصول 

القانون امسا�سي.

تعيين الييد أمين كنون كددير 

مشارك.

الحا ي  اإلأتداعي  االسم  تغيي7 

جتعديل    25  SM RF إ 2  للشركة 

القانون  من   3 للفصل  موازي 

امسا�سي.

توسيع الغرض اإلأتداعي للشركة 

ليشدل امنشطة التالية :

جاليياحي،  العقاري  الت7جيج 

التقييم.

طريق  عن  عقار  أي  استغالل 

التأأي7 أج غي7 ذلك.

إمارة امصول العقارية.

من   2 للفصل  موازي  تعديل 

القانون امسا�سي.

بدلحقة  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكدة 

تحت رقم   ،2022 نوفد 7   15 بتاريخ 

.826261
قصد النشر جاإلعالن

342 P

SPRINGBOK LOGISTIQUE
رأسدال الشركة : 1.000.000 مرهم

رقم السجل التجاري : 21191

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

تقرر   2022 نوفد 7   1( يوم  املؤرخ 

 SPRINGBOK LOGISTIQUE شركة

SARL AU ما يلي :

الوحيد  جالشريك  امليي7  قرر 

قانط،  نورالدين  الييد  للشركة، 

من  للشركة  اإلأتداعي  املقر  نقل 

املنطقة   906 ب  تجزئة   2 املكتب 

الصناعية ايت ملول انزكان إ 2 194 

زنقة ليبيا تجزئة الخي7 بن أحدد.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد 7   25 اإلبتدائية بإنزكان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2360.
للبيان

343 P

 INTERNATIONAL

 FEDERATION FOR TRADE &

BUSINESS
SARL

شركة ذات ميؤجلية محدجمة

مقرها اإلأتداعي : تدارة شطر 1

رقم 679، حي رياض، جالم مطاع

رأسدالها : 100.000 مرهم

بدقت�سى عقد تفويت عرفي بتاريخ 

30 سبتد 7 2022.

فوت الييد اسداعيل امليعومي 

بنيبة  اإلأتداعية  الحصص  أديع 

شركة  في  يدلكها  التي  حصة   200

 INTERNATIONAL FEDERATION

  FOR TRADE & BUSINESS SARL

مرهم   100.000 رأسدالها اإلأتداعي 

جذلك للييد ياسين عبد العزيز علوي 

حفيظي.

بدقت�سى عقد تفويت عرفي بتاريخ 

30 سبتد 7 2022.

بلحين  محدد  �سي  الييد  فوت 

بنيبة  اإلأتداعية  الحصص  أديع 

شركة  في  يدلكها  التي  حصة   330

 INTERNATIONAL FEDERATION

  FOR TRADE & BUSINESS SARL

مرهم   100.000 رأسدالها اإلأتداعي 

جذلك للييد ياسين عبد العزيز علوي 

حفيظي.

الجدع  محضر  بدقت�سى 

لشركة  االستثنائي  العام 

 INTERNATIONAL FEDERATION

  FOR TRADE & BUSINESS SARL

استقالة   2022 سبتد 7   30 بتاريخ 

من  امليعومي  اسداعيل  الييد 

جتعيين ميي7 أديد الييد  التييي7، 

ياسين عبد العزيز علوي حفيظي.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكدة  الضبط 

بالسجل   2022 نوفد 7   1( بتاريخ 

التجاري تحت رقم 1)022.
بدثابة مقتطف من ميوان

امستاذة فاطدة الزهراء محلي

- موثقة بفاس -

344 P

BYL GHARB SERVICE شركة
ش.م.م

2 تجزئة أزيرة الخضراء، طريق 

املهدية، سال

تفويت حصص اأتداعية
العام  الجدع  ملحضر  تبعا 

11 ماي  االستثنائي املؤرخ بيال يون 

 BYL GHAREB شركاء  قرر   2022

SERVICE شركة محدجمة امليؤجلية 

ما يلي :

املصامقة عل2 تفويت 300 حصة 

اأتداعية التي يدتلكها الييد العربي 

عبد  الييد  لفائدة  سعيد  ايت 

الواحد بقاقيل.

تعديل في القانون امسا�سي.

اإليداع القانوني : تم لدى املحكدة 

يونيو   2( يوم  بيال،  اإلبتدائية 

2022، تحت رقم اإليداع 39151.

345 P

LM WORKS
SARL

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

تم جضع   2022 أكتوبر   5 بتاريخ 

قانون منظم لشركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة جذات املديزات التالية :

ذات   LM WORKS  : التيدية 

امليؤجلية املحدجمة.

الهدف : اإلنعاش العقاري.

الرأسدال : حدم في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إ 2  مرهم مقيدة 

موزعة  للواحدة  مرهم   100 فئة 

كاآلتي :

الييد لحين ملجيد 500 حصة.

الييد امبارك حدية 500 حصة.

املقر اإلأتداعي : حي االمل 1 شارع 

اليداميط فيال 2 الداخلة.

الييد  طرف  من  تيي7   : اإلمارة 

لحين ملجيد جالييد امبارك حدية 

ملدة غي7 محدمة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 

 2022 أكتوبر   18 بتاريخ  بالداخلة 

السجل   2022/1714 رقم  تحت 

التجاري 22811.

346 P

ORO WIND DAKHLA
SARL

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

تم جضع   2022 أكتوبر   5 بتاريخ 

قانون منظم لشركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة جذات املديزات التالية :

 ORO WIND  : التيدية 

DAKHLA ذات امليؤجلية املحدجمة.

جتوزيع  نقل  إنتاج،   : الهدف 

الكهرباء.

الرأسدال : حدم في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إ 2  مرهم مقيدة 

موزعة  للواحدة  مرهم   100 فئة 

كاآلتي :

الييد لحين ملجيد 500 حصة.

الييد امبارك حدية 500 حصة.

املقر اإلأتداعي : حي االمل 1 شارع 

اليداميط فيال 2 الداخلة.

الييد  طرف  من  تيي7   : اإلمارة 

لحين ملجيد جالييد امبارك حدية 

ملدة غي7 محدمة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 

 2022 أكتوبر   11 بتاريخ  بالداخلة 

السجل   2022/1635 رقم  تحت 

التجاري 22695.

347 P

 SOCIETE ENTREPRISE

BOUAICH

S.A.R.L A. U

سجل تجاري رقم 2967

تغيي7 شركة

التغيي7  تم  عرفي  عقد  بدقت�سى 

باملديزات التالية :

من  الشركة:  رأسدال  زيامة   -  1

100.000 مرهم إ 2 3.000.000 مرهم. 

اإلأتداعي  النشاط  إضافة   -  2

للشركة.

3 - اإليداع القانوني: تم باملحكدة 

اإلبتدائية بالعيون بتاريخ 22 نوفد 7 

2022 تحت رقم 3379/22.

348 P

RJIMATI HB DES TRAVAUX

 S.A.R.L

تعديالت قانونية

االستثنائي  العام  الجدع  إثر  عل2 

 RJIMATI HB DES« ملياهم شركة 

امليؤجلية  ذات  شـركة   «TRAVAUX

املحـدجمة، البـالغ رأسدـالها 100.000 

امليي7ة  حي   : مقرها  جالكـائن  مرهم 

 18 رقم  مراكش  زنقة  الخضراء 

املر�سى العيون، تقـرر :

مجدوع   جهي  حصة   500 تفويت 

رأداتي  حدزة  الييد  الحصص 

لفائدة الييد يونس اله زة.

تحويل الشكل القانوني من شركة 

إ 2 شركة  ذات امليؤجلية املحدجمة 

بدياهم  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 

جاحد.

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 

الضـبط باملحـكدة اإلبتدائية بالعيون 

تحت رقم   2022 نوفد 7   22 بتـاريخ 

.3357/2022

349 P

 SOCIETE NOUVELLE
SERVICES

S.A.R.L D’AU
تعديالت قانونية

الواحد  املياهم  قرار  إثر  عل2 
ملياهم   2022 نوفد 7   1( بتاريخ 
 NOUVELLE SERVICES شركة 
املحـدجمة  امليؤجلية  ذات  شـركة 
رأسدـالها  البـالغ  جاحد،  بدياهم 
: حي  100.000 مرهم جالكـائن مقرها 
 10 رقم   ،08 زنقة   ،02 خط الرملة 

العيون، تقـرر:
تفويت 1.000 حصة جهي مجدوع  
الغالية  اللة  الييدة  الحصص 
فراجي  الييد  لفائدة  املوساجي 

الرزمة.
رفع رأسدال الشركة من 100.000 

مرهم إ 2 1.000.000 مرهم .
الغالية  اللة  الييدة  استقالة 
كديي7ة  منصبها  من  املوساجي 

للشركة.
كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 
الضـبط باملحـكدة اإلبتدائية بالعيون 
تحت رقم   2022 نوفد 7   23 بتـاريخ 

.3371/2022
350 P

GRAND MAROC PECHE
 S.A.R.L

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجدع  إثر  عل2 
 GRAND MAROC شركة  ملياهم 
امليؤجلية  ذات  شـركة   PECHE
املحـدجمة، البـالغ رأسدـالها 100.000 
شارع   1152   : مرهم جالكـائن مقرها 

إمريس  حارثي املر�سى العيون، تقـرر:
اله زة  الرحيم  عبد  الييد  تعين 
كديي7ين  كري�سي  سفيان  جالييد 

للشركة.
كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 
الضـبط باملحـكدة اإلبتدائية بالعيون 
تحت رقم   2022 نوفد 7   22 بتـاريخ 

.3373/2022
351 P
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SOCIETE SRIVA FISH

 S.A.R.L

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

برأسدال 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : الحي اإلماري، 

الوطية، طانطان

بتاريخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

2022 فوت الييد كدال  12 نوفد 7 

 1000( حصصه  أديع  نضراسس 

مهدة  من  جاستقال  تجارية)  حصة 

التييي7 لفائدة الييدة ليل2 املييح 

التي أصبحت شريكة جحيدة جميي7ة 

الشركة جأسند إليها التوقيع املنفرم 

في الحيابات البنكية للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بطانطان بتاريخ )1 نوفد 7 

2022 تحت رقم 205/22.

352 P

SOCIETE COMETRASER

SARL

AU CAPITAL DE 100.000 Dhs

 SIEGE SOCIAL : N° 18, Rue

,Martyre Lkabch Brahim

Tan-Tan

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 2 أغيطس 

2022 تم تقرير ما يلي :

 333 مجدوعه  ما  جبيع  تحويل 

محدد   : الييد  أسهم  من  حصة 

لفائدة  الزجيتني في رأسدال الشركة، 

الييد : عبد الرحيم بلعاطي جالييد 

الحين الضاجي.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بطانطان بتاريخ )2 أكتوبر 

2022، تحت رقم 185/2022.

353 P

أنت7فيدمارجك

3)2، شارع محدد الخامس، الدار البيضاء

 QUALICONSULT

CONSTRUCTION MAROC
SARL

شركة محدجمة امليؤجلية

رأسدالها : 800.000 مرهم

مقر الشركة : 20190 الدار البيضاء

تجزئة ماندارجنا، حصة رقم 2.300 

سيدي معرجف

س.ت رقم 92201

قرر الجدع العام العامي املنعقد 

 2022 يونيو   3 بتاريخ  استثنائيا 

استدرار الشركة رغم ضياع أكث7 من 

3/4 رأس املال.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

البيضاء في 30 أغيطس 2022 تحت 

رقم 835917.
عن موأز جبيان

354 P

أنت7فيد مارجك

3)2، شارع محدد الخامس، الدار البيضاء

 QUALICONSULT

EXPLOITATION MAROC
SARL

شركة محدجمة امليؤجلية

رأسدالها 500.000 مرهم

مقر الشركة : الدار البيضاء 0)202 

- تجزئة منظرجنا، حصة رقم 2، 300 

سيدي معرجف

س.ت. رقم 332183

قرر الجدع العام العامي املنعقد 

 2022 يونيو   3 بتاريخ  استثنائيا 

استدرار الشركة رغم ضياع أكث7 من 

3/4 رأس املال.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

البيضاء في 30 أغيطس 2022 تحت 

رقم 835918.
عن موأز جبيان

355 P

أنت7فيد مارجك

3)2، شارع محدد الخامس، الدار البيضاء

ENGINE

SARL

شركة محدجمة امليؤجلية

 بشريك جحيد

رأسدالها 100.000 مرهم

مقر الشركة : الدار البيضاء - 18، 

زنقة أحدد املقري

س.ت. رقم 0205)1

بتاريخ الوحيد  الشريك   قرر 

عدم حل الشركة   2022 يونيو   30  

مبكرا جاستدرار الشركة بالرغم من 

خيارة أكث7 من 3/4 رأسدالها.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

في  املحكدة التجارية بالدار البيضاء 

12 يوليو 2022 تحت رقم 831210.
عن موأز جإشارة

356 P

أنت7فيد مارجك

3)2، شارع محدد الخامس، الدار البيضاء

 SOCIETE DES EAUX DE

MARSEILLE

مؤسية ميتقرة

املقر الرئيس : الرباط، فيال سلمى، 

زنقة ابن مطهر، شارع محدد اليامس 

)سابقا طريق زعي7)، كلم 4,7

س.ت. رقم 47469

مارس   8 بتاريخ  املصفي  قرر 

املؤسية  تصفية  إغالق   2022

 SOCIETE DES EAUX DE« امليتقرة

من  شطبها  جبالتا ي   «MARSEILLE

السجل التجاري.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكدة 

 13 أبريل 2022 تحت رقم 123815.
عن موأز جإشارة

357 P

ميوان امستاذ محدد رشيد التدالجي

موثق بالدار البيضاء

69/67 شارع موالي امريس امجل، الطابق 

امجل، الشقة رقم 3

الهاتف : 88 25 82 0522/ 99 18 82 0522

الفاكس : 22 15 82 0522

AYLIS INSURANCE GROUP
SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بشريك جحيد

رأسدالها اإلأتداعي : 100.000 مرهم

الدار البيضاء، )21 شارع 

الزرقطوني

س ت : 1)2205

تعريف ضريبي : 66821521

استقالة
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

الييدة  استقالة   2022 أكتوبر   22

لبطاقة  الحاملة  عداري  حفيظة 

 BH403635 التعريف الوطنية رقم 

كديي7ة  تشغله  الذي  مهامها  من 

 AYLIS INSURANCE شركة  في 

ذات  شركة   GROUP SARL AU

ميؤجلية محدجمة بشريك جحيد.

املحكدة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية  

رقم  تحت   2022 نوفد 7   22  

.82(230
للخالصة جالبيان

امستاذ محدد رشيد التدالجي

358 P

SOCIETE SOHOUL AGRO
SARL

سهول أكرج

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،2022 نوفد 7   2 

خصائصها  محدجمة  ميؤجلية  ذات 

كالتا ي :

 »SOHOUL AGRO«  : التيدية 

»سهول أكرج».

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امليؤجلية املحدجمة.
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جغرس  زرع  مقاجل،   : الهدف 

جصيانة املنتزهات جالحدائق جالطرق 

جما إ 2 ذلك.

»توطين  عند   : اإلأتداعي  املقر 

شارع اممي7 سيدي محدد   22 سال» 

حي الرشام القرية سال.

 100.000  : الشركة  رأسدال 

مرهم.

الييد محدد عبد البار بلحيان 

: 500 حصة.

 500  : بلحيان  سعد  الييد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

تم تعيين الييد محدد   : التييي7 

لبطاقة  الحامل  بلحيان  البار  عبد 

 UC100378 التعريف الوطنية رقم 

ميي7 للشركة ملدة غي7 محدجمة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بيال  اإلبتدائية  باملحكدة  التجاري 

رقم  تحت   2022 نوفد 7   22 بتاريخ 

.3(0(5

359 P

AL BONYAN INNOVATION
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
في  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

القانون  تم جضع   2022 أكتوبر   21

امليؤجلية  ذات  للشركة  امسا�سي 

املحدجمة بشريك جحيد عل2 الشكل 

التا ي :

 AL BONYAN  : الشركة  اسم 

.INNOVATION

غرض  يكدن  الشركة  غرض 

الشركة في :

املباني  إنشاء  العقاري،  التطوير 

الطرق  بناء  اليكنية جغي7 اليكنية، 

الشبكات  بناء  الحديدية،  جاليكك 

الهندسة  أعدال  بناء  جالخطوط، 

جتجهيز  الهدم  امخرى،  املدنية 

الكهربائية الت7كيبات  أعدال  املوقع، 

جاليباكة جأعدال الت7كيب امخرى،   

البناء  أعدال  العدل،  من  االنتهاء 

معم  أنشطة  امخرى،  املتخصصة 

التنظيف،   أنشطة  املشت7كة،  البناء 

امنشطة  خدمات تنييق الحدائق، 

جاالستشارات،  جالخ 7ة  الهندسية 

أنشطة املراقبة جالتحليالت الفنية، 

جاالتصاالت  املعلومات  معدات  بيع 

الصناعية  املعدات  بيع  بالجدلة، 

امخرى بالجدلة، بيع أأهزة املعلومات 

املتاأر  في  بالتجزئة  جاالتصاالت 

بيع جشراء موام البناء،  املتخصصة، 

املوام االستهالكية للبناء،  بيع جشراء 

جتطويرها  املجرمة  امرا�سي  حيازة 

تطوير  بيعها،  بغرض  جتقييدها 

املباني اليكنية جغي7 اليكنية، ترميم 

جتجديد جإعامة تأهيل املباني اليكنية 

جتصدير. استي7ام  اليكنية،  جغي7 

عدارة   : للشركة  اإلأتداعي  املقر 

30 شقة 8 شارع موالي احدد لوكيلي 

حيان الرباط.

رأس املال : حدم رأسدال الشركة 

إ 2  قيم  مرهم   100.000 مبلغ  في 

لكل  اإلسدية  القيدة  حصة   1000

حصة هي 100 مرهدا قيدت كالتا ي :

 332  : حيا�سي  صهيب  الييد 

حصة.

الييد أيوب أمرازان : 333 حصة.

 333  : نضيف  محدد  الييد 

حصة.

التييي7 : تم تعيين الييد صهيب 

غي7  ملدة  للشركة  كديي7  حيا�سي 

محدجمة.

الينة  تبتدئ   : املالية  الينة 

في جتنتهي  يناير  فاتح  من   املالية 

 31 مسيد 7 من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

يوم الرباط  التجارية   باملحكدة 

رقم  تحت   2022 نوفد 7   21  

.162165
مقتطف بدثابة إعالن

360 P

MORBIUS
تأسيس

بتاريخ  العرفي  العقد  بدقت�سى 

تم جضع  بالرباط،   2022 نوفد 7   11

ذات  للشركة  امسا�سي  القانون 

امليؤجلية املحدجمة من شريك جحيد 

التي تحدل الخصائص التالية :

التيدية : تحدل الشركة التيدية 

.»MORBIUS« التالية

املوضوع : االستشارات اإلمارية.

شارع فجيج،   5  : املقر اإلأتداعي 

في الطابق الثالث ب ب   9 شقة رقم 

الرباط.

في  حدم   : اإلأتداعي  الرأسدال 

إ 2  مقيم  مرهم   100.000 قيدة 

مرهم   100 حصة ذات قيدة   1000

للحصة مقيم بين الشركاء كالتا ي :

 1000 العلوي  سارة  الييدة 

مرهم أي ما   100 حصة ذات قيدة 

قيدته 100.000 مرهم.

سارة  الييدة  عينت   : التييي7 

غي7  ملدة  للشركة  كديي7ة  العلوي 

محدمة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكدة التجارية بالرباط 

رقم  التجاري  السجل  رقم  تحت 

162233 يوم 23 نوفد 7 2022.

361 P

AGNAOU FRERES AGRI
 ش.م.م ش.ج

تأسيس
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بتاريخ   جاملسجل   24/10/2022

تأسيس  تم  بإنزكان   04/11/2022

 AGNAOU FRERES AGRI شركة 

ش.م.م. شريك جحيد. 

أنواع  أديع  زراعة   : هدفها 

امشجار املثدرة جالحبوب.

استغالل املزارع املنتجة للخضار 

جالفاكهة بأنواعها.

اركانة  مجدع   : التجاري  العنوان 
بلوك HD رقم 85 ايت ملول.

مرهم موزع   100.000  : رأسدالها 

إ 2 1000 حصة قيدة كل حصة 100 

مرهم اكتتبت عل2 الشكل اآلتي :

الييد احدد اكناج : 1000 حصة.

اكناج  احدد  الييد  تعيين  تم 

كديي7 للشركة ملدة غي7 محدجمة. 

اكناج  احدد  توقيع  اعتدام  تم 

اإلمارية  جالوثائق  العقوم  أديع  في 

جالبنكية.

: مدة عدر الشركة 99 سنة  املدة 

من تاريخ تأسييها النهائي.

اإليضاحي  التجاري  السجل 

رقم385)2.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائية 

0222/11/16 تحت رقم 2288.

362 P

Achkid distribution شركة

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 
القانون  جضع  تم   29/08/2022

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدجمة باملديزات التالية : 

.Achkid distribution : االسم

رقم   2 الشقة   : اإلأتداعي  املقر 

شارع عبدهللا كنون حي اليالم   5(

اكامير.

تجارة   : اإلأتداعي  الهدف 

بالجدلة جبالتيقيط للدوام الغدائية 

جاملشرجبات جالدخان.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

الرأسدال  حدم   : الرأسدال 

الشركة في 100.000 مرهم.

امليي7 القانوني : بن فقيه حاتم.

رقم السجل التجاري : 53069.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

بتاريخ   118682 رقم  تحت  بأكامير 

.04/10/2022
امليي7

363 P
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BADAHA
 SARL

جمامية الخي7 الركامة اجالم أرار 

تيزنيت

تأسيس الشركة
امسا�سي  القانون  بدقت�سى 

جاملسجل   13/10/2022 في  املؤرخ 

رقم  تحت   21/10/2022 بتاريخ 

 .900412021

  BADAHA الشركة  تأسيس  تم 

SARL باملديزات التالية :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امليؤجلية املحدجمة.

 BADAHA  : الشركة  تيدية 

.SARL

الغرض : اشغال الحفر.

اشغال البناء املختلفة.

جمامية   : اإلأتداعي  املقر  عنوان 

الخي7 الركامة اجالم أرار- تيزنيت.

املدة : 99 سنة.

مرهم،   100.000  : الرأسدال 

مقيم كالتا ي:

حصة   500  : هين  علي  الييد 

بقيدة 50.000 مرهم للحصة.

500 حصة بقيدة  مبارك بداجي : 

50.000 مرهم  للحصة.

: تيي7 الشركة من طرف  التييي7 

الييد مبارك بداجي عنوانه جمامية 

الخي7 الركامة تيزنيت.

تم إيداع امللف القانوني بدكتب 

اإلبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 

تحت   2022/11/15 بتاريخ  بتزنيت 
رقم 350.

364 P

AUTO ECOLE SARTI
سيارة التعليم سارتي

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

انشامن  أداعة  ب   09/11/2022

حررت قوانين شركة ذات ميؤجلية 

جحيد  شريك  ذات  محدجمة 

خصائصها كالتا ي :

AUTO ECOLE SARTI : االسـم

سيارة التعليم سارتي

امهداف : مدرسة تعليم اليياقة.

علي  ايت  مجار   : اإلأتداعي  املقر 

انشامن - بلفاع ماسة - اشتوكة ايت 

باها.

 100.000  : اإلأتداعي  الرأسدال 

مرهم مدلوكة للييدين :

محدد اعراب.

مصطفى العيري.

التييي7 : تم تكليف الييد محدد 

اعراب ملدة غي7 محدجمة.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 

بتاريخ  بانزكان  اإلبتدائية  املحكدة 

22/11/2022 تحت رقم 2328

365 P

 ALLIANCE IMMOBILIER 

AGADIR
 sarl a.u

رأس مالها : 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : مكتب بالطابق 

االجل رقم 8 ساحة كييدة ميكينة 

الحي الصناعي اكامير

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة بالشريك الوحيد

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

25 أكتوبر 2022، تم إحداث القانون 

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

طرف  من  جحيد  بشريك  املحدجمة 

املوقع للعقد، خصائصها كالتا ي :

 ALLIANCE  : التيدية 

IMMOBILIER AGADIR

مكتب بالطابق   : املقر اإلأتداعي 

8 ساحة كييدة ميكينة  االجل رقم 

الحي الصناعي اكامير.

الهدف اإلأتداعي : منعش عقاري.

 : في  حدم  الشركة  مال  رأس 

 1000 إ 2  مقيم  مرهم   100.000

للحصة  مرهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة يدلكها كاملة الييد الحيان 

حين.

الحيان  الييد  عين   : التييي7 

حين ميي7ا جحيدا للشركة ملدة غي7 

محدجمة.

من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ  باكامير  التجارية  املحكدة 

 - 2022/11/14 تحت رقم 119292 

السجل التجاري 53579.

366 P

STE AHOUZI TRADING
SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة
رأسدالها : 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : شارع املختار 

اليو�سي حي بورحيلة زنقة الفتح 
رقم 01 أجالم تايدة 

التأسيس
بدقت�سى القانون امسا�سي املؤرخ 

تأسيس  تم   2022 أكتوبر   31 ب 

صفاتها  امليؤجلية  محدجمة  شركة 

كدا يلي :  

 STE  AHOUZI  : التيدية 

TRADING SARL AU

تصدير    : اإلأتداعي  الهدف 

جإستي7ام الخضر جالفواكه.

الرأسدال : حدم رأسدال الشركة 

في 100.000 مرهم مقيدة إ 2 1000 

للواحدة   مرهم   100 بقيدة  حصة 

الوحيد  للشريك  بكاملها  خصصت 

الييد سعيد امجاعر.

امجاعر   سعيد  الييد   : التييي7 

غي7  ملدة  جملك  للشركة  كديي7 

محدمة.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة. 

جقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 

بتاريخ بتارجمانت   اإلبتدائية 

 ،(68 رقم  تحت   2022 نوفد 7   21

تم التسجيل بالسجل التجاري تحت 
رقم 9187.

367 P

CAR ENFANTS
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

حررت  ببيوكرى   14/11/2022

قوانين شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

خصائصها كالتا ي :

االسـم : CAR ENFANTS حافالت 

الطفل. 

الييارات  كراء   : امهداف 

جالدراأات الكهربائية. 

لألطفال جالكبار. 

الحين  شارع   : اإلأتداعي  املقر 

عنكو  عدارة  الت7ست  تجزئة  الثاني 
االطابق الثالث شقة رقم 05 بيوكرى 

اشتوكة ايت باها.

 100.000  : اإلأتداعي  الرأسدال 

من  سهم   1000 إ 2  مقيدة  مرهم 

100 مرهم، التي يدلكها الييد ياسين 

ام باعلي.

التييي7 : ياسين ام باعلي.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 

بتاريخ  بانزكان   اإلبتدائية  املحكدة 

22/11/2022 تحت رقم 2331.

368 P

 STE CALAIS SERVICE LOGI

TRANS
SARL AU

بدوأب عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   03/11/2022

املديزات  مات  امليؤجلية  محدجمة 

التالية :

 CALAIS شركة   : التيدية 

باختصار    SERVICE LOGI TRANS

CSLT ش.م.م ذات شريك جحيد.

جاممتعة   البضائع  نقل   : الهدف 

لحياب الغي7 - كراء املعدات.

الطابق اليفلي   : املقر اإلأتداعي 

تداعيت اليفلية الدراركة اكامير. 

املدة : 99 سنة.
 100.000  : رأس املال اإلأتداعي 

1000 حصة من فئة  مرهم مجزأ إ 2 

100 مرهم للحصة الواحدة.
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التييي7: مولوم اجراغ.

الينة اإلأتداعية : تبتدئ الينة 

اإلأتداعية من فاتح يناير جتنتهي في 

آخر مسيد 7 من كل سنة.

جتم اإليداع القانوني لهذا املحضر 

املحكدة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية باكامير تحت رقم 119412 

جالسجل التجاري رقم 3)536 بتاريخ 

.22/11/2022
من األ النسخة جالبيان

369 P

C MONDE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : الطابق 
اليفلي تجزئة النهضة الك 7ى
رقم )2 أجالم تايدة - 83000 

تارجمانت
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9139

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 
تم إعدام القانون   2022 اكتوبر   0(

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

: تيديتها  بدختصر   االقتضاء 

C MONDE

غرض الشركة بإيجاز :

جمعدات  لوازم  بالتقييط  بيع 

املكتب جأأهزة الكدبيوتر جمعداتها.

التيويق جخدمات  جكالة تجارية، 

االستي7ام جالتصدير.

الطابق   : اإلأتداعي  املقر  عنوان 

رقم  الك 7ى  النهضة  تجزئة  اليفلي 

)2  أجالم تايدة - 83000 تارجمانت.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 الشركة  رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي :

 1000 الييد عبد هللا اليدكي:  
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة .

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييد عبد هللا اليدكي عنوانه  : 
  2( رقم   01 الك 7ى  النهضة  تجزئة 

أجالم تايدة.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة :
الييد عبد هللا اليدكي عنوانه : 
  2( رقم   01 الك 7ى  النهضة  تجزئة 

أجالم تايدة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بتارجمانت   اإلبتدائية 

 03 نوفد 7 2022 تحت رقم 25).
370 P

STE BUSINESS START UP
S.A.R.L A.U

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتزنيت 
بتاريخ 12 يونيو 2022 تم جضع قانون 
امليؤجلية  محدجمة  لشركة  أسا�سي 

جالتي تحدل الخصائص التالية :
 STE BUSINESS  : التيدية 

START UP SARL A.U
مدرسة  فتح   : اإلأتداعي  الهدف 

للتكوين. 
 100.000 في  حدم   : املال  رأس 
حصة من   1000 إ 2  مرهم مقيدة 

فئة 100 مرهم موزعة كالتا ي :
 1000 اجغان  مليكة  الييدة 

حصة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسييها.
بالطابق  شقة   : اإلأتداعي  املقر 
جمامية  ا  بلوك   11( رقم  الثاني 

املوظفين تيزنيت.
الييدة مليكة اجغان   : امليي7جن 
ميي7ان  بوستة   الحيين  جالييد 

للشركة جملدة غي7 محدجمة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
تزنيت  اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 
بتاريخ   213/2022 رقم  تحت 

.13/07/2022
371 P

STE CLINIQUE TOUDERTE
SARL AU 

تأسيس شركــة ذات ميؤجلية 
محدجمة 

بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

ذات  شركة  تأسيت   29/10/2022

باملواصفات  محدجمة  ميؤجلية 

التالية :

 STE CLINIQUE  : التيدية 

 TOUDERTE

متعدمة  طبية  عيامة   : املوضوع 

التخصصات.
 105  ،102 رقم   : املقر اإلأتداعي 

II تجزئة الفتح شارع الحين  ج)10 

ايت ملول.
حدم املبلغ ف   : رأسدال الشركة 

100.000 مرهم مجزأ إ 2 1000حصة 

من فئة 1000 مرهم للواحدة.

التييي7 : أسند التييي7 إ 2 الييد 

محدجمة.  غي7  ملدة  فيصل  الواقف 

تلتزم  البنكي،  للتوقيع  بالنيبة  أما 

للييد  الوحيد  بالتوقيع  الشركة 

الواقف فيصل.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

جقد تم اإليداع القانوني بدكتب 

الضبط باملحكدة اإلبتدائية بإنزكان 

رقم  تحت   16/11/2022 بتاريخ 

2289. جتم تسجيل الشركة بالسجل 

التجاري تحت رقم)38)2. 

372 P

 DIGITAL AFRIK شركة

SYSTEMES
SARL AU

تأسيس 
بدقت�سى عقد عرفي محرر بأكامير 

بتاريخ 04/11/2022 تدت املصامقة 

لشركة  امسا�سي  القانون  عل2 

محدجمة امليؤجلية ذات الخصائص 

التالية : 

 DIGITAL AFRIK«  : التيدية 

.»SYSTEMES SARL AU

امأهزة  جشراء  بيع   : الهدف 
االلكت7جنية.

 C/O BLOC  : اإلأتداعي  املقر 
 25 AVENUE TETOUANE N°5
 ET N°6 TROISIEME ETAGE HAY

MOHAMMADI AGADIR
رأسدال الشركة : حدم الرأسدال 
مرهم   100.000 مبلغ  في  اإلأتداعي 
حصة اأتداعية   1000 مقيدة إ 2 
من فئة 100 مرهم للواحدة في ملك :

 1000 بنصالح  حنان  الييدة 
حصة اأتداعية.

املدة : 99 سنة. 
 التييي7 : الييدة  حنان بنصالح.

الينة اإلأتداعية : من 1 يناير إ 2 
31 مسيد 7.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكامير  التجارية  باملحكدة  الضبط 
رقم  تحت   22/11/2022 بتاريخ 

 .119400
373 P

ائتدانيات أيت ملول »فــــــــيكــــام -كونييلتينك»
2 عدارة الصديق الطابق الثاني شارع الحين 

الثاني أيــت مــلـــول جاليـة أكــــــامير
10عدارة أدال الطابق الثاني شارع القصر 

البلدي أكـام يــر

شركة كوراكس كونسلتينك
ش.ذ.م.م.

 STE CORAX CONSULTING
S.A.R.L

الطابق االجل بلوك س 15 حي 
الداخلة اكامير

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
   03/11/2022 بتاريخ  التأسي�سي 
كونيلتينك  كوراكس  لشركة 
عل2 املصامقة  تدت   ش.ذ.م.م، 

ما يلي :
الشركة   تيدية   : التيدية 

كوراكس كونيلتينك ش.ذ.م.م.
مقر الشركة : أعل املقر اإلأتداعي 
للشركة بالعنوان التا ي الطابق االجل 

بلوك س 15 حي الداخلة اكامير.
تحديد  تم   : الشركة  رأسدال 
مرهم   100.000 رأسدال الشركة في 
100 مرهم  1000 حصة  مقيدة إ 2 

للحصة جموزعة كاآلتي :
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 500 نجاحي  مجدجلين  الييدة 

حصة 50.000 مرهم.

حصة   500 نجاحي  هيثم  الييد 

50.000 مرهم.

أهداف الشركة :

القانونية،  االستشارات 

املالية  املحاسبية،  الضريبية، 

جاإلأتداعية.

مياعدة مافعي الضرائب في حالة 

التقا�سي  أج  ضريبي  تدقيق  إأراء 

الضريبي.

في  جاملياعدة  الشركات  إنشاء 
جخفضه،  املال  رأس  زيامة  حالة: 

الفرجع،  املقر املسجل جفتح  تحويل 

ممج  القانونية،  امشكال  تحويل 

الشركات، التعيين، التجديد. 

لعدل  الضرائب  مافعي  مرافقة 

ضرائب   : الضريبية  اإلقرارات  كافة 

مباشرة،  غي7  ضرائب  مباشرة، 

ضرائب عقارية، ضرائب جرسوم. 

جالدعم  االستشارات  خدمات 

لألفرام جالشركات.

مجال  في  الشركة  مياعدة 

اإلمارة الضريبية املتدثلة في مراأعة 

جاقت7اح  الضريبية  اإلست7اتيجية 

التي من   ، عند االقتضاء   ، الحلول 

بدا  الضريبي  العبء  تحيين  شأنها 
يتوافق مع امحكام الضريبية املعدول 

بها.

استشارات ضريبية.

اإلشراف عل2 اإلقرارات الضريبية 

لألحكام  مطابقتها  من  للتحقق 

اليارية للشركات.

الوثائق  جصياغة  املشورة  تقديم 

الشركات  بانشاء  املتعلقة  القانونية 

جإتدام اإلأراءات اإلمارية الالزمة.

مواءمة أج امتثال النظام امسا�سي 

لألحكام القانونية الجديدة.

نجاحي  مجدجلين  الييدة  تعت 7 

»كوراكس  لشركة  الوحيدة  امليي7ة 

غي7  ملدة  ش.ذ.م.م.  كونيلتينك» 

محدجمة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

.19/10/2022

االيداع القانوني : لقد ثم اإليداع 

لدى املحكدة التجارية باكامير بتاريخ 

 119360 رقم  تحت   21/11/2022

جالسجل التجاري تحت رقم 53639.

374 P

E-YUM
التــــأسيــــــس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدوأب 

إنجاز  تم  باكامير   2022 نوفد 7   11

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

الوحيد  للشريك  ميؤجلية محدجمة 

ذات الخاصيات التالية :

التيدية : تأخذ الشركة التيدية 

.E-YUM التالية

اتصال  مركز   : الهدف 

.RESTAURATION
امجل  الطابق   : اإلأتداعي  املقر 

بلوك C15 حي الداخلة اكامير.

املدة : مدة الشركة محدمة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تأسييها النهائي 

ما عدا الحل قبل اآلجان.
: حدم رأسدال  رأس مال الشركة 

موزعة  مرهم   100.000 في  الشركة 

كدا يلي : 

ص 7ي يونس بنيبة 1000 حصة. 

الشريك الوحيد : 

ص 7ي يونس عنوانه بحي أغرجض 

طريق جام سوس اكامير. 

الييد  للتييي7  عين   : التييي7 

ص 7ي يونس ملدة غي7 محدجمة.

اإليداع  تم   : نوني  القا  اإليداع 

باكامير  التجارية  باملحكدة  القانوني 

رقم  تحت   22/11/2022 يومه 

.119401

375 P

 ELITE CORNER شركة
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الواحد

في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   03/11/2022

ذات  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 

الشريك الواحد بالخصائص التالية : 

ELITE CORNER : التيدية 
الهدف : قاعة املعاب.

 100.000  : املجدوعة  رأسدال 
مرهم.

امليي7 : إبراهيم قالب.
 ،53 : مكتب رقم  املقر اإلأتداعي 
الطابق الرابع، املأمونية، شارع حين 
الداخلة،  حي   ،FH  500،بنعداني

أكامير.
املدة : 99 سنة.

للدجدوعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكدة التجارية 
بتاريخ     119343 رقم  تحت  مكامير 

 .17/11/2022
376 P

 ELECTRO MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
م.م.لشريك جاحد

تأسيس شركة.م.م.لشريك جاحد
بتاريخ   عرفي  عقد  بدوأب 
بتاريخ        باكامير  سجل   28/10/2022
القانون  جضع  تم   02/11/2022
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
باملديزات  جاحد  لشريك  املحدجمة 

التالية :
 ELECTRO«  : التيدية 
 M A I N T E N A N C E
شركة.م.م.   «INDUSTRIELLE

لشريك جاحد.
مرهم   100.000  : الرأسدال 
مقيم إ 2 1000 حصة من فئة 100 

مرهم لفائدةالييد محدد البعي�سي.
تجزئة   21 رقم   : املقر اإلأتداعي 

تامدجلت مراركة أكامير.
املدة : 99 سنة.

الهدف اإلأتداعي : 
بوبناج جالكهرباء الصناعية.
صيانة الغاليات الصناعية.

ميكانيكي صناعي.
تركيب اآلالت الصناعية.

تصنيع  آالت  جصيانة  إصالح 
امغذية الصناعية.

شراء جبيع قطع الغيار.
أعدال الخراطة.

أعدال الكهرباء جاليباكة.

بناء اإلطار.

جبوأه عام، كل ما سيهل توسيع 

الشركة أج تطويرها.
إ 2 الييد محدد  عهد   : التييي7 

البعي�سي.
القانوني   اإليداع  تم   : اإليداع 
بتاريخ  باكامير  التجارية  باملحكدة 

17/11/2022 تحت رقم119354.
377 P

STE HOMMAGE BEAUTE
 SARL 

بدوأب عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   27/09/2022
املديزات  ذات  امليؤجلية  محدجمة 

التالية :
 HOMMAGE شركة   : التيدية 

BEAUTE ش.م.م.
الحالقة  صالون   : الهدف 

جالتجديل.
بلوك   121 رقم   : املقر اإلأتداعي 
6 شارع الرباط  حي املحددي اكامير. 

املدة : 99 سنة.
 100.000  : رأس املال اإلأتداعي 
1000حصة من فئة  مرهم مجزأ إ 2 

100 مرهم للحصة الواحدة.
التييي7 : زكرياء طواف.

الينة اإلأتداعية : تبتدئ الينة 
اإلأتداعية من فاتح يناير جتنتهي في 

آخر مسيد 7 من كل سنة.
جتم اإليداع القانوني لهذا املحضر 
املحكدة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
التجارية باكامير تحت رقم 119410 
جالسجل التجاري رقم 1)536 بتاريخ 

.22/11/2022
378 P

 HIGH شركة
 CONSCIOUSNESS

 COACHING
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة
في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   08/11/2022
بشريك  محدجمة  امليؤجلية  ذات 

جحيد بالخصائص التالية :
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 HIGH   : التيدية 
 CONSCIOUSNESS COACHING

الهدف : كوتشينغ جمصاحبة.
رأسدال املجدوعة : 10.000 مرهم

امليي7 : بكون عبد النبيء.
امجل  الطابق   : اإلأتداعي  املقر 

بلوك س15 حي الداخلة اكامير.
املدة : 99 سنة.

للدجدوعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكدة التجارية 
بتاريخ   رقم)5360  تحت  بأكامير 

.16/11/2022
379 P

 GROUPE SCOLAIRE 
 NAJMAT ALOULOUM

 PRIVEE
العنوان : شارع محدد الخامس 

بلوك 1 الحي الجديد ازرج ايت ملول
تأسيــس شركة

تحت  عرفي  عقد  بدقت�سى 
بتاريخ   مؤرخ  الشخ�سي  اإلمضاء 
املصامقة  تدت   ،2022 اكتوبر   28
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون  عل2 

الخصائص التالية :
 : القانونية  التيدية 
 GROUPE SCOLAIRE NAJMAT

ALOULOUM PRIVEE
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

ميؤجلية محدجمة.
محدد  شارع   : اإلأتداعي  املقر 
الحي الجديد ازرج   1 الخامس بلوك 

ايت ملول.
مؤسية   : اإلأتداعي  الغرض 

التعليم الخصو�سي.
الخدمات  أديع  عامة  جبصفة 
جامنشطة املتعلقة بالتعليم جالتكوين 
الشركة  تنمي  أن  شأنها  من  التي 

جتوسع من نشاطها.
في  حدم   : اإلأتداعي  الرأسدال 
بالكامل  محررة  مرهم   500.000
5000 حصة اأتداعية  جمقيدة إ 2 
1000 مرهم للحصة الواحدة  بقيدة 
حيب  الشركاء  بين  جموزعة 

املياهدة كدا يلي :

الييد حليم جراني : 2550 حصة 

 255 قدرها  بدياهدة  اأتداعية، 

ألف مرهم. 

حصة   1250  : الييد علي جراني 

 125 قدرها  بدياهدة  اأتداعية، 

ألف مرهم.

الييد حدزة جراني : 1200 حصة 

 120 قدرها  بدياهدة  اأتداعية، 

ألف مرهم. 

علي  الييد  تعيين  تم   : التييي7 

جراني ميي7ا جحيدا للشركة ملدة غي7 

محدجمة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري 

باملحكدة. 

من  تبتدئ   : اإلأتداعية  الينة 

مسيد 7 من   31 فاتح يناير جتنتهي في 

كل سنة.

امرباح  من   %5 تخصم   : امرباح 

جالباقي  القانوني  االحتياط  لتأسيس 

الجدعية  تصرف  تحت  يوضع 

العدومية للشركة.

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ بانزكان  اإلبتدائية   املحكدة 

الرقم  تحت   ،2022 نوفد 7   15

تسجيل  يومه  في  تم  حيث   ،22(2

الشركة في السجل التجاري التحليلي 

تحت رقم 365)2.
للنشر ج البيان

امليي7

380 P

 STE  GOLD TIME EVENTS
SARL

إنشـــاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   07/11/2022

ذات  املحدجمة   امليؤجلية   ذات 

املديزات التالية :

 STE GOLD TIME  : التيدية 

EVENTS SARL
املقر اإلأتداعي : الرقم 112 مكرر 

حي النهضة – طانطان.

مرهم   100.000   : الرأسدال 

فئة  من  حصة   1000 عل2  مقيدة 

100 مرهم.

الهدف : مدون الحفالت.

الشركاء :

مزمامة  مغربي،  محدد،  لكيحل 

رقم  ب.ت.ج   ،15/04/1992 بتاريخ 

.JF232((

مزمام  مغربي،  ابيهي،  فيصل 

رقم  ب.ت.ج   ،08/08/1988 بتاريخ 

.SH 142461

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الينة 

كل  من  مسيد 7   31 في  جتنتهي  يناير 

سنة.

حاليا  الشركة  تيي7   : التييي7 

محدد الكيحل ملدة غي7   : من طرف 

محدمة.

باملحكدة  تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ  بطانطان  اإلبتدائية 

16/11/2022 تحت رقم 7129.

381 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 SOCIETE LA PALMERA 

INSTITUT PRIVE
S.A.R.L

شركة محدجمة امليؤجلية
رأسدالها : 100.000 مرهم

للجدع  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 21/10/2022 يوم  العامي  العام 

تم تأسيس الشركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة :

 LA PALMERA  : التيدية 

INSTITUT PRIVE

الهدف : حالق خاص بالنياء.

املقر اإلأتداعي : تجزئة رقم ))36 

الحي املحددي - اكامير.

مدة صالحية الشركة : 99 سنة.
رأس املال : 100.000 مرهم.

إن الحصص جزعت   : الحصص 

بين الشركاء عل2 الشكل التا ي :

الييدة اتكجفت تيت7يت 50.000 

مرهم.
 50.000 الييد اتكجفت حيناء 

مرهم.
املجدوع : 100.000 مرهم. 

الينة اإلأتداعية : من فاتح يناير 
إ 2 غاية 31 مسيد 7.

التييي7 : الييدة اتكجفت تيت7يت 
جالييدة اتكجفت حيناء معا.

التوقيع : الييدة اتكجفت تيت7يت 
جالييدة اتكجفت حيناء معا.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 53619 رقم  تحت  بأكامير  التجارية 
جبالسجل   17/11/2022 بتاريخ 
بتاريخ   119342 التجاري تحت رقم 

.17/11/2022
االقتطاف جالبيان

احدد زهور

382 P

JOLAYBIB ASSISTANCE
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
شركة  تأسيس  ثم   31/10/2022
ذات امليؤجلية املحدجمة جخاصياتها 

كالتا ي :
 JOLAYBIB  : التيدية 

ASSISTANCE S.A.R.L AU
اضوران  حي   : اإلأتداعي  املقر 

أداعة اجرير اكامير.
خدمة   : اإلأتداعي  الهدف 

االسعاف.
مبلغ   في  حدم   : الشركة  رأسدال 
 1000 مرهم مقيدة عل2   100.000
للواحدة  مرهم   100 حصة من فئة 

لصالح :
 1000  : ازجكاي  خالد  الييد 

حصة 100.000 مرهم.
تييي7 الشركة : يتم تييي7 الشركة 

من طرف الييد خالد ازجكاي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 
يوم   2650 رقم  تحت  باكامير 

.2022/11/17
إمضاء

384 P
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STE NAGA CAR
التأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   01/11/2022
مديزاتها محدجمة  ميؤجلية   ذات 

كدا يلي : 
 NAGA CAR شركة   : التيدية 

ش.ذ.م.م.
تأأي7 الييارات بدجن   : املوضوع 

سائق. 
امالل  تجزئة   : اإلأتداعي  مقرها 

رقم 198 ك زنقة 26 تراست انزكان.
من تاريخ  سنة إبتداء   99  : املدة 

نأسييها النهائي.
الشركة  مال  رأس   : الرأسدال 

500.000 مرهم .
املياهدون في الشركة : مصطفى 

بوناكة جالحيين اأدي.
اإلمارة : مصطفى بوناكة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الينة 
يناير ا 2 31 مسيد 7 من كل سنة .

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكدة اإلبتدائية بانزكان 
رقم  تحت   22/11/2022 بتاريخ 

.2329
385 P

STE MEDO CAFE
SARL AU

إنشاء شركة ذات ميؤجلية محدجمة
 STE MEDO  : التجاري  االسم 

 CAFE SARL AU
مركز  الرئي�سي  شارع   : العنوان 

بلفاع اشتوكة ايت بها.
املهام : استغالل املقهى.

راس مال الشركة :  10.000 مرهم.
صليح  محدد  الييد   : التييي7 

مشارك جحيد جميي7 للشركة.
تم اإليداع القانون امسا�سي لدى 
اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط  كتابة 
تحت   17/11/2022 بتاريخ  انزكان 
تحت  التجاري  جالسجل   2302 رقم 

رقم 27399.
386 P

STE LOANNINA
S.A.R.L A.U

ICE 003077181000008

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتزنيت 

جضع  تم   2021 نوفد 7   22 بتاريخ 

محدجمة  لشركة  أسا�سي  قانون 

الخصائص  تحدل  جالتي  امليؤجلية 

التالية :

  STE LOANNINA  : التيدية 

SARL A.U

في  مقاجل   : اإلأتداعي  الهدف 

اعدال االشهار ج الطباعة. 
 100.000 في  حدم   : املال  رأس 

حصة من   1000 إ 2  مرهم مقيدة 

فئة 100 مرهم موزعة كالتا ي :

الييد فلوري مانيال أون 1000 

حصة.

تاريخ  من  ابتدء  سنة   99  : املدة 

تأسييها.

شرفة  مجار   : اإلأتداعي  املقر 

حداعة اكلو تيزنيت. 

الييد فلوري مانيال   : امليي7جن 

غي7  جملدة  للشركة  ميي7   أون 

محدجمة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

تزنيت  اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 

بتاريخ   150/2022 رقم  تحت 

.09/05/2022

387 P

 LIBRAIRIE PAPETERIE TOP

SOUSS
SARL AU

املقر اإلأتداعي : زنقة 593 رقم 63 

مرب مبارك بواركان اكامير

انشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  جضع  ثم   11/11/2022

امسا�سي لشركة محدجمة امليؤجلية 

ذات املديزات التالية :

 LIBRAIRIE PAPETERIE  : االسم 

.TOP SOUSS SARL AU

لوازم   - مكتبة   : الشركة  هدف 

املكاتب.

املدة محدمة في 99 سنة. 

الرأسدال محدم في مبلغ 100.000 

مرهم مقيم ا 2 1000 حصة من فئة 

الواحدة قد تم  مرهم للحصة   100

اكتتابها كلها للييد سعيد باموس.

تعيين الييد سعيد  تم    : التيي7 

غي7  ملدة  للشركة  كديي7  باموس 

محدجمة مع إعطائه صالحية اإلمضاء 

اإلماري ج البنكي منفرما.

لتكوين   %5 يتم اقتطاع   : امرباح 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكدة التجارية باكامير تحت رقم  

119353بتاريخ 17/11/2022.
للخالصة جالتذكي7

قبال حين

388 P

لحلو ووركرز
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة
طبقا للعقد املؤرخ في 21 سبتد 7 
ججركرز  لحلو  تأسيس  تم   2022

بالخصائص التالية :  

االسم : لحلو ججركرز.

الهدف : البناء.
 100.000  : املجدوعة  رأسدال 

مرهم. 

التييي7 : حدزة لحلو / تاأدوعتي 

امريس.
بلوك   2 رقم   : اإلأتداعي  املقر 

بكاي  الرئس  زنقة  االجل  الطابق   2

أكامير. 

املدة : 99 سنة.

للدجدوعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكدة االبتدائية 

بتاريخ    119159 بالداخلة تحت رقم 

السجل التجاري رقم    07/11/2022

)5325 أكامير.

389 P

شركة نورث أفريكاغ ج
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة
في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   16/11/2022
ذات  امليؤجلية محدجمة بالخصائص  

التالية :
االتيدية : نورث افريكا غ ج.

أديع املوام  بيع جشراء   : الهدف 
الغذائية

 100.000  : املجدوعة  رأسدال 
مرهم.

امليي7 : هيثم أبوالحين.
مجاراغيل   : اإلأتداعي  املقر 

اجضرضور.
املدة : 99 سنة.

للدجدوعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكدة التجارية 
بتاريخ    119328 رقم  تحت  بأكامير 

.16/11/2022
390 P

حيابات امميم ش.م.م

معتدد من طرف الدجلة
336 شارع املقاجمة ايت ملول

الهاتف 0528220002 الفاكس 0528249216

QUALITY SPACE
SARL AU

 إعالن عن تأسيس شركة
  ذات ميؤجلية محدجمة 
جذات الشريك الواحد 

بدوأب عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  جضع  ثم   2022 نوفد 7   (
محدجمة  شركة  لتأسيس  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  جذات  امليؤجلية 

باملديزات التالية :
 QUALITY شركة   : التيدية 

 .SPACE
امليؤجلية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدجمة جذات الشريك الوحيد.
رأسدال  حدم  الشركة:  رأسدال 
مرهم مقيدة   100.000 الشركة في 
بقيدة  اأتداعية  حصة   1000 إ 2 
في  كلها  هي  ج  للواحدة  مراهم   100

ملكية الييدة مينة حدر الراس.
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اليفلي  الطابق   : الشركة   مقر 

أداعة  تالعينت  تجزئة   216 رقم 

القليعة ايت املول.

جمطعم  مقهى   : الشركة  نشاط 

بجديع انواعه.

التييي7: عينت الييدة مينة حدر 

غي7  ملدة  للشركة  كديي7ة  الراس 

محدجمة.

: الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع 

الوحيد للديي7ة الييدة مينة حدر 

الراس. 

من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7.

املدة :  مدة الشركة محدمة في 99 

سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكدة اإلبتدائية إلنزكان 

رقم  تحت   2022 نوفد 7   1( يوم 

2311 جرقم السجل التجاري 211)2.

391 P

STE OFS TRANSPORT
إعالن عن تأسيس

بدقت�سى عقد عرفي بتاريخ ) يونيو 

ببيوكرى حررت قوانين شركة   2021

خصائصها  محدجمة  ميؤجلية  ذات 

كالتا ي :

 STE OFS TRANSPORT  : االسـم 

ج.ف.س لنقل.

امليتخدمين  نقل   : امهداف 

لحياب الغي7.

مجار تن الشاجي   : املقر اإلأتداعي 

بلفاع اشتوكة ايت باها.

 100.000  : اإلأتداعي  الرأسدال 

مرهم مقيدة إ 2 1000 سهم من 100     

مرهم، التي يدلكها الييد مبارك جفيا.      

التييي7 : مبارك جفيا.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 

بتاريخ  بانزكان  اإلبتدائية   املحكدة 

9 يونيو 2021 تحت رقم 1316.

392 P

 STE SAFETY AMBULANCE
SARL D’AU

CONSTITUTION
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
جالذي  أكامير  بددينة  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بدوأبه  ثم 
جحيد  بشريك  محدجمة  ميؤجلية 

مديزاتها كالتا ي :                
 STE «SAFETY  : االسم 

.AMBULANCE« SARL D’AU
ميؤجلية  ذات  شركة   : الصفة 

محدجمة بشريك جحيد.
الرأسدال : 100.000  مرهم موزع 

عل2 الشكل التا ي :
الييد ايت ناصر حين  100.000 

مرهم 1000 حصة.
جالجرح2  املر�سى  نقل    : الهدف 

بييارة اإلسعاف.
حي  اليفلي  الطابق   : العنوان 

اسركيت  أداعة اجرير اكامير .
فاتح  من  لتبدئ   : املالية  الينة 

يناير إ 2 31 مسيد 7 من كل سنة.
التييي7 : تيي7  الشركة من طرف  

الييد ايت ناصر حين. 
باملحكدة   القانوني  اإليداع  تم 
 2022 سبتد 7   5 التجارية بأكامير في 

تحت رقم  118262. 
393 P

 STE RIM OTHMAN
LOGISTIQUE

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 
تم تأسيس شركة    2022 26 سبتد 7 
ذات امليؤجلية املحدجمة، جخاصياتها  

كالتا ي :
عثدان  ريم  شركة   : التيدية 

لوأييتيك. 
حي   1759 رقم   : اإلأتداعي  املقر 

الفرح أكامير.
النقل املحلي   : الهدف اإلأتداعي 

جالدج ي للبضائع مطراف ثالثة.
مبلغ   في  حدم   : الشركة  رأسدال 
 1000 مرهم مقيدة عل2    100.000

حصة من فئة 100 مرهم للواحدة.

تيي7 الشركة :  يتم تييي7 الشركة  
من طرف الييد اليامج هشام.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط  
لدى املحكدة التجارية بأكامير بتاريخ 
 2552 رقم  تحت   2022 نوفد 7   12

سجل تجاري رقم 52113.
394 P

STE TAHAGHALIPROTAN
SARLA.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 
تم تأسيس شركة   2022 أكتوبر   19
ذات  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 

املديزات التالية :
 STE  : التيدية 

.TAHAGHALIPROTAN SARLAU
املقر اإلأتداعي  : حي الصحراء 2، 

طانطان.
الرأسدال :  100.000  مرهم مقيدة 

عل2 1000 حصة من فئة 100 مرهم.
الهدف : البناء جاالشغال العدومية، 

االستي7ام جالتصدير.
سحوانية طه،   : الشريك الوحيد 
مغربي، مزمام بتاريخ  23 يناير 1996 
املحددي  حي  اليوماء  الصخور  ب 
ب.ت.ج  الدار البيضاء،  عين اليبع، 

.BJ222582 رقم
الينة املالية : تبتدئ من فاتح يناير 

جتنتهي في 31 مسيد 7 من كل سنة.
: تيي7 الشركة حاليا من  التييي7 
طرف:سحوانية طه ملدة غي7 محدمة.

باملحكدة  تم   : التجاري  السجل 
اإلبتدائية بطانطان بتاريخ 21 نوفد 7 

2022 تحت رقم)13).
395 P

شركة  سوس كرين اينيغجي
ش.م.م      

برأسدال قدره 100.000 مرهم    
عدارة الخوجي 02 شقة رقم 02 زنقة 
01 بلوك –ب- شارع الحين الثاني 

حي العرب - ايت ملول
 بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
2 نوفد 7 2022 تدت صياغة القانون 
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة  ذات الخصائص التالية : 

الغرض اإلأتداعي : بيع الدراأات 

الهوائية  جالدراأات  النارية 

الكهربائية. 

كرين  »سوس  شركة   : التيدية 

اينيغجي»  ش.م.م.

الخوجي  عدارة   : اإلأتداعي  املقر 

02 شقة رقم 02 زنقة 01 بلوك –ب- 

شارع الحين الثاني حي العرب ايت 

ملول.

املدة : حدمت في 99 سنة.

 الرأسدال جالحصص اإلأتداعية : 

مرهم   100.000 في  الرأسدال  حدم 

اأتداعية  حصة   1000 إ 2  مقيم 

موزعة  مرهم للواحدة،   100 بقيدة 

كاآلتي : 

باجي سعيد 500 حصة ؛

مرا�سي هشام 500 حصة.

التييي7 : الشركة ميي7ة من طرف 

غي7  ملدة  جذلك  سعيد  باجي  الييد 

محدمة. حيث سعوم إليه لوحده فقط 

كل من التوقيعين البنكي جاإلأتداعي 

الذي  الصالح  الوحيد  .فتوقيعه هو 

يلزم الشركة بجديع أنواع املعامالت 

املصرفية.  

 3( توزع حيب الفصل   : امرباح 

من القانون امسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

تحت  بانزكان  اإلبتدائية  املحكدة 

16 نوفد 7  رقم 2299/2022  بتاريخ 

.2022
مقتطف قصد اإلشهار

396 P

شركة شيفا ويلنيس 
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

رأسدالها : 100.000 مرهم 

املقر اإلأتداعي : املكتب رقم 28 

الطابق 10 عدارة GH17 اقامة 

اسالن الحي املحددي، اكامير    

بتاريخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

باكامير  املسجل   2022 أكتوبر   20

بتاريخ 31 أكتوبر 2022، تم تأسيس 

شركة باملواصفات التالية :                                    
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   التيدية :  شركة شيفا جيلنيس.         

الغرض اإلأتداعي  : خدمة اللياقة 

البدنية جالتدريب الريا�سي.          

 28 املكتب رقم   :  املقر اإلأتداعي 

اقامة   GH17 عدارة   10 الطابق 

اسالن الحي املحددي اكامير.    

املدة  : 99  سنة 

رأسدال الشركة : 100.000  مرهم 

مقيدة  إ 2 1000  حصة اأتداعية 

من فئة 100.00 مرهم للواحدة.

يناير إ 2  : من فاتح   الينة املالية 

31  مسيد 7 من كل سنة.

التييي7 : الشركة ميي7ة من طرف 

جالييد  ايوب  الجعدجمي  الييد 

العدر زكاريا.

باملحكدة   : القانوني  اإليداع 

التجارية باكامير تحت رقم 119239 

بتاريخ 10 نوفد 7 2022 .  

397 P

STE TANJAAGADIR
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة 
حرر  عرفي  عقد  بدقت�سى   -  1

 2022 أكتوبر   21 بتاريخ  اكامير  في 

ميؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجمة لها املديزات التالية :

 STE TANJAAGADIR  : التيدية 

ش.م.م.

جتصدير  استي7ام   : الهدف 

ترفيه  الغذائية-  املنتجات  جتيويق 

سياحي-مدون الحفالت .  

  املقر اإلأتداعي : املقر فيال  رقم 01 

بلوك ش2 الداخلة  اكامير. 

املطيع  حيين  الييد   : التييي7 

ملدة غي7 محدجمة.

رأسدال الشركة : 100.000 مرهم.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بتاريخ  بأكامير  التجارية   املحكدة 

22 نوفد 7 2022 تحت رقم 119403 

سجل تجاري رقم )5366.

398 P

TRANS EL HAFIDI EL JOUD 
SARLAU 
ش. م. م

تأسيس شركة م م 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم تأسيس شركة   2022 نوفد 7   11
محدجمة امليؤجلية تحدل الخصائص 

التالية :
 TRANS EL HAFIDI : 1 - التيدية

EL JOUD ش م م.
 100.000  : رأسدال الشركة   -  2
1000 حصة بقيدة  مرهم مقيم ا 2 

100 مرهم لكل حصة مدلوكة ل :
الحافظي الجوم : ب 1000 حصة.
تين  حي  اإلأتداعي:  املقر   -  3

بيوكرى اشتوكة ايت باها
نقل   : اإلأتداعي  الهدف   -  2

امليتخدمين لحياب الغي7.
من  الشركة  تييي7  التييي7:   -  5
طرف الحافظي الجوم رقم البطاقة 

.HA134319 الوطنية
6 - تم إيداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحكدة اإلبتدائية بانزكان تحت 

رقم )232 بتاريخ 22 نوفد 7 2022.
399 P

YOUJAN FRESH
A.U

إنشاء شركة ذات ميؤجلية محدجمة 
 YOUJAN  : التجاري  االسم 

.FRESH   SARL  A.U
العنوان : حي امليي7ة بلوك رقم 69 

ايت ملول.
املهام : 

تصدير الخضر جالفواكه ؛
التجارة في الخضر ج الفواكه.

رأسدال الشركة : 100.000 مرهم.
عبد  الييد    : التييي7 جاإلمضاء 

الرحدان الرأفي.
تم اإليداع القانوني امسا�سي لدى 
التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 
تحت   2022 نوفد 7   8 اكامير بتاريخ 
تحت  التجاري  جالسجل   2228 رقم 

رقم )32)2.
400 P

شركة تروي اليمنيوم
ش.م.م  

رأسدالها : 100.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : حي لعرب القليعة 

ايت ملول    

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بدوأب   -  1

بتاريخ 12 سبتد 7 2022  تم تأسيس 

ذات  امليؤجلية  محدجمة  شركة 

املديزات التالية :

شركة ترجي اليدنيوم   : التيدية 

ش.م.م. 

الهد ف : أشغال البناء.

املقر اإلأتداعي: حي لعرب القليعة 

ايت ملول.

 100.000  : رأس املال اإلأتداعي 

مرهم مجزأ إ 2 1.000 حصة من فئة 

100 مرهم للحصة.

الييد  من  كل  تعيين  التييي7: 

الشركة ملدة  الفالحي ميي7  ابراهيم 

غي7 محدمة. 

للييد  جاملا ي  االماري  التوقيع 

ابراهيم الفالحي. 

تبتدأ الينة   : الينة اإلأتداعية 

اإلأتداعية من فاتح يناير جتنتهي في 

آخر مسيد 7 من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  جتم   -  2

هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 

املحكدة اإلبتدائية بإنزكان تحت رقم 

2321 جالسجل التجاري رقم 223)2 

بتاريخ 21 نوفد 7 2022م.

401 P

Société CLINIQUE ASSAFAR
SARL AU 

الفسخ امليبق
االستثنائي  محضر  بدقت�سى 

 CLINIQUE  2022 7 بتاريخ 11 نوفد

ASSAFAR SARL AU ذات ميؤجلية 

شارع   2 بلوك   262 رقم  محدجمة، 

محدد VI ايت ملول تقرر ما يلي :

الفسخ امليبق للشركة.

فيصل  الواقف  الييد  تعيين 

مصفي للشركة.

هو  للشركة  امليبق  الفسخ  مقر 

رقم 262 بلوك 2 شارع محدد VI ايت 

ملول.

جكالة ميي7 الشركة جمنحه  انتهاء 

التخلي التام جالنهائي عن هذا املنصب.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

الضبط باملحكدة اإلبتدائية بإنزكان 

رقم  تحت   2022 نون 7   22 بتاريخ 

.2323/2022

402 P

 BOUGHEMZA CAR 
SARL AU 

املقر اإلأتداعي : شارع محدد 

اليامس حي القدس كلديم

السجل التجاري رقم : 2831

 ICE 002389813000031

حــــل شــــركة التضامن
بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

يوم  املسجل  ج   2022 نوفد 7   3

الجدع  عقد  تم   2022 نوفد 7   10

التضامن   لشركة  االستثنائي  العام 

 ،BOUGHEMZA CAR  SARL AU
رأسدالها 500.000 مرهم، حيث تقرر 

ما يلي :

 BOUGHEMZA CAR حل شركة

.SARL AU

مريم،  بوغدزا   : الييدة  تعيين   

لبطاقة  الحاملة  الجنيية،  مغربية 

  JA158338 رقم  الوطنية  التعريف 

املزمامة بتاريخ 12 ماي 1994بكلديم، 

امليؤجلة عن التصفية.

للشركة  اإلأتداعي  املقر  تحديد 

مقرا للتصفية. 

 جقد تم اإليداع القانوني للشركة 

اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط  بكتابة 

تحت    2022 نوفد 7   15 بكلديم يوم 

رقم 235 السجل التجاري رقم  2831.

403 P
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شركة نيكطا ديا
 ش.ذ.م.م

 الشريك الوحيد
رأسدال الشركة 100.000 مرهم

العنوان : زنقة 253 رقم 22 

حي املوظفين اكامير

السجل التجاري رقم 29169 أكامير   

بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى   -  I 

2 نوفد 7 2022  قرر الشريك الوحيد 

ما يلي :

جتصفيتها  للشركة  املبكر  الحل 

الحبية ابتداء من تاريخ فاتح نوفد 7 

.2022

مصفية  زاكي  نامية  الييدة 

للشركة.
مقر التصفية : زنقة 253 رقم 22 

حي املوظفين اكامير.

- اإليداع القانوني تم باملحكدة   II

التجارية أكامير بتاريخ )1 نوفد 7 2022 

تحت رقم 119344.

404 P

 STE AARICHINO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

رأسدالها 50.000 الدرهم

 الكائن مقرهاحي املرس شارع علي 

بن ابي طالب رقم 3 الدشي7ة 

الجهامية، انزكان

السجل التجاري رقم 17769

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

نوفد 7   12 االستثنائي املؤرخ بتاريخ 

2022، قرر الشركاء ما يلي :

املوافقة عل2 الحيابات الختامية 

بإقفال  املتعلقين  امليزانية  جعل2 

تصفية الشركة.

إبرام ذمة مصفي الشركةالييدة 

اسالم العكاري.

لتصفية  النهائي  اإلقفال  معاينة 

الشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفد 7   16 اإلبتدائية بإنزكان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2292.

405 P

PEACE CAR
SARL

شركة بـــيـــس كــــــــــار ش.م.م
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
بتاريخ  ش.م.م  كــــــــــار  بـــيـــس   لشركة 
االستداع  جبعد   2022 نون 7   1(

جقراءة املحضر، تقرر ما يلي :
أ -  الحل امليبق للشركة.

تعيين الييدة في7جز محين   - ب 
كدصفية للشركة.

في  التصفية  مقر  تحديد   - ج 
الوحدة،  تجزئة   : التا ي   العنوان 

رقم 226،  أنزا، أكامير.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكدة التجارية بأكامير بتاريخ 
21 نوفد 7 2022 تحت رقم 119365 .

الخالصة جالتذكي7

406 P

OUBAK MULTISERVICES
ش م م

مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
إقرار  تم   2022 أكتوبر   11 في 
 OUBAK لشركة  النهائية  التصفية 

MULTISERVICES  ش.م.م.
التجاري تحت  املسجلة بالسجل 
املعامالت  إتدام  تم   13209 رقم 
أديع  جتصفية  جاملالية  اإلأتداعية 

الديون.
تم إيداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحكدة اإلبتدائية النزكان تحت 

رقم 2130  بتاريخ 25 أكتوبر 2022.
407 P

 SAHL ASSA 
SNC 

املقر اإلأتداعي : حي عين احشاش 
اسا

السجل التجاري رقم : 1903 بكلديم
تصفية شــــركة التضامن

بتاريخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 
يوم  جاملسجل   2022 أكتوبر   28 
الجدع  عقد  تم   2022 نوفد 7   1(
 SAHL لشركة  االستثنائي  العام 
التضامن،  شركة   ASSA SNC
10.000 مرهم، حيث تقرر  رأسدالها 

ما يلي :

املصامقة  عل2 الحيابات النهائية 
لقفل التصفية.

اإلعالن عن القفل النهائي للتصفية 
جإبراء ذمة املصفي من مهدته.

جقد تم اإليداع القانوني للشركة 
اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط  بكتابة 
تحت   2022 نوفد 7   21 بكلديم يوم 

رقم 221.
408 P

مكتب حيابات شحومي
زنقة ) بلوك 1 رقم 98 شارع املقاجمة ايت 

ملول، 86150، ايت ملول املغرب

الهاتف :18)052822

SOCIETE STREAM
SARL AU

 شركة ذات ميؤجلية محدجمة 
ذات الشريك الواحد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : رقم 
209 بلوك ؤ تجزئة امميم ايت ملول 

املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16849 انزكان
حل شركة

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
تقرر   2022 نوفد 7   10 في  املؤرخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسدالها 
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
تجزئة  ؤ  بلوك   209 رقم  اإلأتداعي 
امميم ايت ملول نتيجة عدم تحقيق 

الهدف جاملرمجمية غي7 كافية.
 209 برقم  التصفية  مقر  حدم   
بلوك ؤ تجزئة امميم ايت ملول. املغرب
هللا.  حبيب  لحين  الييد  جعين 
ايت  22/ؤ   عنوانه تجزئة امميم رقم 

ملول .كدصفي  للشركة
جعند االقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
املخابرة ج محل تبليغ العقوم ج الوثائق 

املتعلقة بالتصفية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفد 7   22 بإنزكان بتاريخ  اإلبتدائية 

2022 تحت رقم 2322.
409 P

SY BOIS شركة
 ش م م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تم إقرار التصفية   2022 نوفد 7   21

ش.م.م   SY BOIS لشركة  النهائية 

املسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 

24799 تم إتدام املعامالت اإلأتداعية 

جاملالية جتصفية أديع الديون.

تم إيداع امللف القانوني للشركة 

لدى املحكدة اإلبتدائية النزكان  تحت 
رقم 2160 بتاريخ )2 أكتوبر 2022.

410 P

HOUARA CARRIERE
SARL

تعديالت
العام  الجدع  بدقت�سى   -  1

 ،2022 مارس   30 االستثنائي بتاريخ 

تقرر ما يلي :

باع الييد حين مناني 600 حصة 

مرهم للحصة   100 اأتداعية بثدن 

للييد هشام الكناجي.

باع الييد حين مناني 150 حصة 

مرهم للحصة   100 اأتداعية بثدن 

للييد أمين أيت سعيش.

تعيين الييد هشام الكناجي ميي7ا 

اإلأتداعي  التوقيع  جمنحه  للشركة 

جالبنكي.

استقالة الييد حين مناني من 

منصب ميي7 الشركة.

تغيي7 النظام امسا�سي للشركة. 

القانوني لدى كتابة  اإليداع   -  2

الضبط باملحكدة اإلبتدائية بتارجمانت 

في )1 ماي 2022 تحت رقم 190.

411 P

Sté RAWASSI SAKAN
 SARL

ICE : 001530667000005

الغـي7  العــام  الجـدع  بدقتضـى 

 2022 نوفد 7   8 في  املــــؤرخ  العــــامي 

  RAWASSI SAKAN SARL لشــــركة 

تقرر ما يلي : 
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بيع حصص في الشركة :

زهرة،  عوي�سي  للييدة  سهم   (2

أي كلها لصالح نجي7ي أحدد.

سهم للييد تغوال إبراهيم،   331

أي كلها لصالح نجي7ي أحدد.

166 سهم للييد تغوال هيبة، كلها 

لصالح نجي7ي أحدد.

التصديق عل2 تحويل شركة :

من SARL إ 2 شركة ذات ميؤجلية 

 ،(SARL / AU( محدجمة لشريك جحيد

الشركة  بعد بيع أديع أسهم شركاء 

لفائدة الييد نجي7ي أحدد.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

اإليداع القانوني تم بدكتب الضبط 

لدى املحكدة امبتدائية بانزكان تحت 
رقم 2281  بتاريخ  15 نوفد 7 2022.

412 P

SKM LOGISTIQUE
SARL AU

إعـــالن قانــوني
بدقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 

بالدشي7ة الجهامية   2022 نوفد 7   3

الجدعية العامة االستثنائية  قررت  

 SKM LOGISTIQUE SARL  لشر كة

AU  مايلي :    

بيع 50.000 حصة اأتداعية  من 

طرف الييد محدد الناصري  جطنيته 
لفائدة الييد نبيل   M181693 رقم 

البيار جطنيته رقم M30(135   بثدن 

10.00 مرهم للحصة أي ما مجدوعه  

500.000 مرهم.

الييد   : القديم  امليي7  استقالة 

رقم   جطنيته  الناصي7ي،  محدد 

.M181693
مجن  القديم  امليي7  ذمة  إبراء 

تخقظات : الييد محدد الناصي7ي.

ميي7 جحيد    : تعيين ميي7 أديد   

رقم  جطنيته  البيار،  نبيل  الييد 

M30(135  ملدة غي7 محدجمة.

نبيل  الييد    : التوقيع اإلأتداعي 

البيار .

تحيين القانون امسا�سي للشركة .

تم اإليداع القانوني لدي املحكدة 

اإلبتدائية بإنزكان في )1 نوفد 7 2022 

تحت رقم 2308.

413 P

شركة تارفا ترونز
ش.م.م

STE TARPHA TRANS  SARL

اعالن بتعديل
السجل التجاري رقم 26265

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

نوفد 7   12 االستثنائي املؤرخ بتاريخ 

التعديل  تم  الشركة  بدقر   2022

اآلتي :

من  اأتداعية  حصة   500 بيع 

الييد  طرف الحارزي مصطفى ا 2  

الزاهي أحدد.

من  مصطفى  الحارزي  استقالة 

تييي7 الشركة ج تعيين الييد الزاهي 

أحدد ميي7 جحيد ملدة غي7 محدجمة.

تعديل النظام امسا�سي للشركة.

جقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 

نوفد 7   1( اإلبتدائية بإنزكان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2306.

414 P

 SOCIETE BENMENNI

TRANSPORTS
S.A.R.L

شركة ذات ميؤجلية محدجمة.  
رأسدالها : 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : بلوك 1 رقم )28 
حي العرب ازرج ايت ملول

تفويت حصص جتعيين امليي7 جتغيي7 
الشكل القانوني للشركة 

الجدع  محضر  بدوأب 

يوم  املنعقد  االستثنائي   العام 

  SOCIETE لشركة   2022 نوفد 7   1(

    BENMENNI TRANSPORTS

محدجمة   ميؤجلية  ذات  شركة 
الكائن  مرهم     100.000 رأسدالها  
حي العرب   28( رقم   1 مقرها بلوك 

ازرج ايت ملول.  تقرر ما يلي  :

تم تفويت   : تفويت حصص   -  1
   500 ل  رضوان  مني  بن  الييد 
100 مرهم  حصة اأتداعية من فئة 

للواحدة للييد  بن مني بوشعيب
2 - تعيين امليي7  تم  تعيين الييد 
بن مني بوشعيب كديي7للشركة ملدة 

غي7 محدجمة
3 - تغيي7 الشكل القانوني للشركة: 
 تم تغيي7 الشكل القانوني للشركة إ 2 : 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة مات 

شريك جاحد
تم بكتابة   : اإليداع القانوني   -  2
اإلبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 
بتاريخ   2315 رقم   تحت   إلنزكان 

21 نوفد 7 2022.
من أأل النسخة جالبيان عن امليي7:

الييد بن مني يوشعيب

415 P

DOCTOR SERVICES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

رأسدالها 100.000  مرهم
املقر اإلأتداعي : رقم 35 مكرر، زنقة 

سيدي بولفضايل، افراك، تزنيت
العام  الجدع  محضر  عل2  بناء 
الشركة  بدقر  املنعقد  االستثنائي 
بتاريخ 21 ف 7اير 2022 جاملسجل بتاريخ 

21 مارس 2022 تحت رقم 2322 :
فاطدة  الييدة   : من  كل  قام 
الكاهيا، سامي بورأا، صفاء بورأا، 
احدد  جالييد  بورأا  رقية  الييدة 
حصصهم  أديع  بتفويت  بورأا 
بالشركة )أي ما مجدوعه 500 سهم) 

للييد سعيد بنشطو. 
جقد تم اإليداع القانوني باملحكدة 
نوفد 7   16 اإلبتدائية بتزنيت بتاريخ  

2022 تحت رقم 351.
416 P

GOLD DROP
SARL

 تارجمانت 2633
بدوأب محضر الجدع العام   -  1
بتاريخ 16 يونيو 2022، تقرر ما يلي :

موالي  لولتيتي  الييد  فوت   -  1
رشيد أديع امسهم اإلأتداعية التي

 يدتلكها في الشركة، 332 سهًدا بقيدة 

لـليامة باحدد لحيين  مرهم،   100

جآيت بومليك عبد املجيد،مناصفة.

لألسهم  الجديد  التوزيع   -  2 

الحيين،  باحدد  الييد  يلي  كدا 

املجيد،  عبد  بومليك  آيت  جالييد 

يدتلك 500 سهم لكل منهدا.

 3 - قبول استقالة الييد لوليتيتي 

موالي رشيد من مهدة التييي7.

- سيي7 الشركة اليامة باحدد   2 

املجيد.  بومليك عبد  الحيين جآيت 

بتوقيعهدا املشت7ك.

 : إ 2  الرئي�سي  املكتب  نقل   -  5
زنقة حاحا حي تي7ت اليفل2  رقم38 

كلديم.

يقرر االأتداع تدديد غرض   -  6

الطاقة   : الشركة عن طريق إضافة 

جالت7كيب  »الدراسة   : املتجدمة 

عن  نيابة  جالصيانة  جاملعدات 

من أي نظام أج معدات أج  اآلخرين، 

بالطاقة  متعلقة  ملحقات  أج  أمجات 

الشديية أج الطاقة امخرى مصدر 

جالتجديع  »التجديع  التدجير:  إعامة 

جالتحويل  جاملعالجة  هو  كدا  جالبيع 

جاست7مام الخرمة الصناعية جالنفايات».

: تم اإليداع القانوني في قلم   
ً
ثانيا

املحكدة اإلبتدائية بتارجمانت بتاريخ 

9 نوفد 7 2022 تحت رقم20).

417 P

LOGISTAFRICA
SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد
رأسدالها 100.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : بشقة 213 عدارة 

2 نرأس أيت سكن بنيركاج اكامير

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

االستثنائي  بتاريخ 23 ماي 2022  قرر 

شركاء الشركة املذكورة أعاله سجلها 

التجاري رقم  )2566 ما يلي :

الحيين   حيم  الييد  تفويت 

ملجدوع حصصه جعدمها 500 حصة  

للييد عدر بن بعدي .
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بن  عدر  الييد  يصبح  جبذلك 

بعدي مالك لجديع الحصص البالغ 

عدمها 1000 حصة.

قبول استقالة الييد حيم الحيين  

كديي7 مشت7ك للشركة جتعيين الييد 

عدر بن بعدي ميي7 جحيد.

اإليداع القانوني : تم اإليداع القانوني 

بتاريخ  باكامير  التجارية   باملحكدة 

6 أكتوبر 2022 تحت رقم 15)118.

418 P

POOL & PACKAGING
SARL

رأسدالها 300.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : مجار اخشاب ايت 

مولوم ايت باها اجمالل أداعة جامي 

الصفاء قيامة الصفاء مائرة بيوكرى 

اقليم شتوكة ايت باها

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

قرر  ملول.  ايت  ب   22/03/2022

مياهدو الشركة ما يلي: 

من   2/4 قرر الجدع العام تحرير 

رأس املال.

اأتداعية  حصة   1000 تفويت 

سعيد،  الكارح  الييد  ملك  من 

ملك  من  اأتداعية  حصة  ج 1000 

الييد  ملك  ا 2  هيت  خالد  الييد 

سعد غازجن.

العنوان,  ا 2  الشركة  مقر  تغيي7 

باها  ايت  مولوم  ايت  اخشاب  مجار 

قيامة  اجمالل أداعة جامي الصفاء 

مائرة بيوكرى اقليم شتوكة  الصفاء 

ايت باها.

تعيين الييد سعد غازجن كديي7 

للشركة ملدة غي7 محدجمة مع اعطائه 

جاالماري  اإلأتداعي  االمضاء  حق 

جالبنكي الوحيد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 

تحت   22/11/2022 بتاريخ  بانزكان 

رقم 2322.

419 P

STE OUVRACO MAROC

SARL AU

 شركة ذات ميؤلية محدجمة

 ذات الشريك الوحيد

مقرها اإلأتداعي  : الطابق امجل 

رقم 62  تجزئة الوازيس املحايطة 

تارجمانت

السجل التجاري رقم 53)) 

تارجمانت

ملحضر  عرفي  عقد  بدقت�سى 

لشركة  العامية  الغي7  العام  الجدع 

بتاريخ    STE OUVRACO MAROC

تم االتفاق جالت7ا�سي   26/10/2022

عل2 ما يلي :

جاتوش  مورام   الييد  تفويت 

لفائدة  اأتداعية  حصة   8000

الييد املهدي  جاتوش.

حفاظ املهدي جاتوش عل2 منصبه 

كديي7 لشركة.

مورام   الشركة  ميي7  استقالة 

جاتوش.

ا 2  الشركة  رأسدال  رفع 

عل2  مجزء  مرهم   2.100.000

مرهم   100 فئة  حصة من   21.000

للحصة الواحدة كلها مكتتبة كالتا ي :

  21.000  : املهدي جاتوش  الييد  

حصة. 

املجدوع : 21.000    حصة.

التوقيع اإلأتداعي للييد املهدي  

جاتوش. 

من  القانوني  الشكل  تغيي7   -

إ 2  شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

الشريك الوحيد.

تحيين النظام امسا�سي للشركة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 

 2022 نوفد 7   21 بتاريخ  لتارجمانت 

تحت رقم )6).

420 P

شركة �سي �سي ام لوجيستيك
  ش.م.م

برأسدال اأتداعي قدره 100.000 

مرهم

بلوك �سي رقم 6)1 حي امليي7ة ايت 

ملول انزكان

الجدع  محضر  بدقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

املصامقة  تدت   ،25/10/2022

باإلأداع عل2 املقت7حات اآلتية :

بتفويت  حدزة  باكا  الييد  قام 

(333( ب  املقدرة  حصصه  أديع 

حصة اأتداعية جاملدلوكة له ماخل 

هشام  اكلكال  الييد  إ 2  الشركة 

ريس  الييد  جإ 2  حصة   (16((

الحيين )166) حصة.

استقالة امليي7 القديم الييد باكا 

الحيين  ريس  الييد  جتعيين  حدزة 

ميي7ا جحيدا للشركة.

سعوم التوقيع اإلأتداعي إ 2 الييد 
ريس الحيين أما التوقيع البنكي فهو 

سعوم إ 2 الييد ريس الحيين أج إ 2 

الييد اكلكال هشام جذلك ملدة غي7 

محدجمة.
بالقانون  متعلقة  تغيي7ات 

امسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بانزكان     اإلبتدائية  

 : رقم  عدم  تحت    22/11/2022:

.2330/2022

421 P

 Ste INSTITUTION GROUPE

AL JOUDI PRIVE
SARL

شركة مؤسية مجدوعة الجومي 

الخاصة ش.م.م

RC 12225

 اعالن بتعديل 
الجدع  محضر  بدقت�سى 

بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  العام 

تم  الشركة  بدقر    10/11/2022

التعديل امتي :

زيامة الرأسدال اإلأتداعي من مئة 
ألف مرهم إ 2 خديدائة ج خديون  
الحياب  طريق  عن  مرهم  ألف 

الجاري للشريك الوحيد املتوفر.
تجديد القانون امسا�سي للشركة.

القانوني  اإليداع  تم  جقد 
باملحكدة اال بتدائية  بإنزكان   بتاريخ  

17/11/2022  تحت رقم )230.
422 P

STE EXTRA SUD-EST
SARL AU

 Société a responsabilité limite à
associé unique

Au capital de 1.050.000 DHS
 Siège social : HAY OUJAA BLOC

 1 RUE 3 N° 21 TIKIOUINE
AGADIR

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
رفع  تم   11-11-2022 في  املؤرخ 
قدره   بدبلغ  الشركة  رأسدال 

250.000  مرهم.
للشركة  الحا ي  الرأسدال 

800.000 مرهم.
للشركة  الجديد  الرأسدال 

1.050.000 مرهم.
تعديل القانون امسا�سي للشركة.       
إيداعه  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ بأكامير  التجارية   باملحكدة 
رقم  تحت   2022 نوفد 7   21  

.119373
423 P

 STE ELECTRICITE
 AKHENKHAM

SARLAU
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

الشريك الوحيد
السجل التجاري : 19759/أكامير

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
08نون 20227  في  املؤرخ  االستثنائي 
جسجل بأكامير في 09 نون 7 2022،قرر 
  STE الجدع العام غي7 العامي للشركة
 ELECTRICITE AKHENKHAM
امليؤجلية ذات  شركة    SARL AU
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 املحدجمة  ذات الشريك الوحيد ذات 
مقرها:  1.500.000مرهم  الرأسدال 
شقة الطابق الثاني حي العرب بلوك 

)0 شارع تومرت تيكيوين أكامير.
حيت تقرر ما يلي :

االستثنائي  العام  الجدع  محضر 
بدبلغ  الشركة  رأسدال  زيامة  قرر 
ا 2  لرفعه  مرهم   1.500.000 قدره 

3.000.000 مرهم.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بدكتبة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 املحكدة التجارية بأكامير بتاريخ 

نوفد 7 2022 تحت رقم 119323.
424 P

C.A CONSEIL
Siège social  : الطابق امجل ، شارع املنصور 

الذهبي ، الدخلة, 97 
 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

BK LAB
SARL.AU 

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
املنعقد في 05/10/2022 تم بدوأبه 
    BK LAB« بشركة  تغيي7ات  إحداث 

SARL AU» حيث قرر ما يلي :
الشركة من  املال  رأس  رفع من  
للشريك  الجاري  الحياب  خالل 
مرهم   2.000.000 بدبلغ  الوحيد 
إ 2        مرهم   2.000.000 من  لزيامته 

6.000.000 مرهم.
تحين القانون امسا�سي للشركة .

باملحكدة  القانوني  اإليداع   تم 
  16/11/2022 في  باكامير  التجارية 

تحت  رقم 119332.   
425 P

Sté ASMAR TRANS
SARL AU

شركـة اسدار ترانس ش.م.م ش ج
عدارة  8،الشقة22 إقامة اليعاة 

حي املحددي
اكامير

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
نوفد 7   8 بتاريخ   االستثنائي املؤرخ 
قرر الشريك الوحيد لشركة   ،2022

اسدار ترانس ش.م.م ش.ج  ما يلي :

رفع رأس املال ليصل إ 2 500.000 

 (2000( آالف  أربعة  بإصدار  مرهم، 

لكل  مرهم  مائة  بقيدة  أديد  سهم 

املسجل  بالدين  مقايضة  منها، 

املسجل  للشركة  الجاري  بالحياب 

باسم الشريك الوحيد للشركة. 

) من  6 ج  تعديل في املوام التالية 

القانون امسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تـم 

التجارية مكامير تحت عدم 119395 

بتاريخ  21/11/2022 . 

426 P

 ETABLISSEMENT

ALATLASSAIN
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

مقرها اإلأتداعي عدارة الياسدين 

الشقة رقم 03 الطابق امجل 

-83000- تارجمانت املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

6001

استقالة ميي7 الشركة 
تعيين ميي7 أديد للشركة

التوقيع اإلأتداعي
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

2022 تدت  املؤرخ في 19 من اكتوبر 

املصامقة عل2 :

الييد   : الشركة  ميي7  استقالة 

احدام سفيان.

سفيان  صديق  الييد  تعيين 

لقبول  تبعا  للشركة  أديد  كديي7 

استقالة امليي7.

التوقيع  قبول  عل2  املوافقة 

أج  سفيان  صديق  للييد  الفرمي 

يتعلق  ما  في  سفيان  احدام  الييد 

بالوثائق املالية.

جتوقيع الييد صديق سفيانفي ما 

يتعلق بالوثائق اإلمارية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بتارجمانت بتاريخ 12 نون 7 

2022 تحت رقم 58).

427 P

 SOCIETE ABOUNAIM 1
CARS
SARL

  املقر : محل رقم 1 عدارة11 
اليعامة ايت ملول 

السجل التجاري : 22125 انزكان
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

رأسدالها 100.000 مرهم
مقرها اإلأتداعي محل رقم 1 عدارة 

11 اليعامة ايت ملول 
بدقت�سى محضر الجدع العام غي7 
العامي املنعقد بتاريخ 16/10/2022 

تحت املوافقة عل2 ما يلي  :
استقالة الييد نصايص احدد   -

أمين من مهامه كديي7    
 -  بيع حصص اأتداعية.  

      بيع الييد نصايص احدد أمين  
لفائدة الييد نصايص  حصة    500

محدد .
التقييم الجديد :

       الييد أبو نعيم الحيين   500   
حصة

       الييد نصايص محدد    500 
حصة

الحيين   نعيم  ابو  الييد  تعيين 
منحه  مع  جامليؤجل  لشركة  امليي7 
أديع صالحيات التوقيع البنكية .      

باملحكدة  القانوني    اإليداع  تم 
نوفد 7   16 اإلبتدائية بانزكان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2298.
428 P

  SOCIETE NOUVELLE
COSARNO

S.A.
 AU CAPITAL SOCIAL DE:

20.000.000 DH
  SIEGE SOCIAL : QUARTIER
INDUSTRIEL ANZA AGADIR

R.C. AGADIR N° 3861
شركة » نوفيل كوزارنو» ش.م
رأسدالها  20.000.000  مرهم

مقرها اإلأتداعي : الحي الصناعي انزا 
اكامير

تعيين الرئيس املدير العام للشركة  
العام  الجدع  قرار  بدقت�سى 

سبتد 7   ( يوم  املؤرخ  االستثنائي 

2022 لشركة »نوفيل كوزارنو» ش.م   

رأسدالها  20.000.000  مرهم  مقرها 

اإلأتداعي : الحي الصناعي انزا اكامير  

تقرر ما يلي :

  IBON URRAZA الييد  تعيين 

رئيس املجلس اإلماري كرئيس املدير 

العام للشركة مع تخويله صالحيات 

جاسعة إلمارة الشركة. 

القانوني بكتابة  اإليداع   جقد تم  

الضبط لدى هيئة املحكدة التجارية 

باكامير بتاريخ  12 أكتوبر 2022 تحت 

رقم 118826.
من أأل النسخة  جالبيان                                   

429 P

STE  SOUSS MARBRE
SARL

 N° B591 RUE 21 ZONE

INDUSTRIELLE AIT-MELLOUL

العام  الجدع  قرار  بدقت�سى 

10 أكتوبر  االستثنائي املنعقد بتاريخ 

2022، تقرر ما يلي :

1 – عزل الييد حين شور من 

مهام تييي7 الشركة ج تعيين الييد 

جحيد  كدييي7  مكانه  محدد  لجال 

للشركة لفت7ة غي7 محدجمة.

3 - تم اإليداع القانوني باملحكدة 

نوفد 7   12 اإلبتدائية بانزكان بتاريخ 

2022 تحث رقم 2262.

430 P

STE GENEROSITE TRANS
 SARL AU 

لقرارات  عرفي  محضر  بدقت�سى 

بتاريخ املنعقد  الوحيد   الشريك 

  26 سبتد 7 2022  بانزكان، فقد تقرر 

ما يلي :

العنوان  ا 2  الشركة  مقر  تغيي7 

 06 شقة  تافوكت  إقامة  الجديد 

عدارة 02 الدشي7ة انزكان.
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بدكتب  القانوني   اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحكدة  لدى  الضبط 

 2022 نوفد 7   21 بتاريخ  بانزكان 

تحت  التجاري  بالسجل  جالتسجيل 

رقم 215)2.

431 P

STE TEXECO

SARL AU

الشريك  قرار  محضر  بـدقت�سى 

ف 7اير   25 بـتـاريـخ  املنعقد  الوحيد 

2022  تم االتفاق عل2 ما يلي :

للشركة  اإلأتداعي  املقر  تحويل 

شارع  امر�سي  بالطابق  متجر  إ 2: 

الذهب  جام   1 عدارة  امللكي  الجيش 

انزكان.

تبني القوانين امساسية الجديدة  

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

املحكدة  هيئة  لدى  الضبط 

 2293 اإلبتدائية بانزكان تحت رقم  

جذلك بتاريخ 16 نوفد 7 2022.

432 P

STE HERVELEC

 SARL

بتاريخ محرر  محضر   بدقت�سى 

 30 أغيطس 2022  قرر الجدع العام 

ميؤجلية  مات   لشركة  االستثنائي 

محدجمة HERVELEC SARL  ما يلي : 

تحويل املقر اإلأتداعي إ 2 :

باخشان  حي    81 رقم   G بلوك  

اغرجض  بنيركاج اكامير.

باملحكدة  تم   : القانوني  اإليداع 

نوفد 7   16 بتاريخ  أكامير   التجارية 

2022، تحت رقم 119333.

433 P

 STE  BROUM TARV
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE A.U

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV HAMAN

 EL FATWAQUI RUE 06 N° 01

 RESIDENCE BAB ASSAHRA

GUELMIM

IF : 52494427 RC : 4167

ICE : 00308967000052

تعديالت قانونية 
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

 11 بتاريخ  الشركة  بدقر  املنعقد 

قرر الشريك الوحيد   ،2022 نوفد 7 

ما يلي :

تدديد غرض الشركة :

املالية  الخدمات  امموال.  تحويل 

جشبه املالية.

شارع  بعنوان  للشركة  فرع  فتح 

امليي7ة الخضراء رقم 5 كلديم.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية ب كلديم بتاريخ 15 نوفد 7 

2022 تحت رقم 434/2022.

434 P

STE MEGA NETWORKS
SARL AU

بدوأب محضر الجدع العام غي7 

تقرر  2022 يوليو   ( بتاريخ   العامي 

 ما يلي :

برامج  بيع  نشاط  إضافة 

املعلوميات.

القانون  من   2 الفقرة  تغيي7 

امسا�سي للشركة.

امسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

بأكامير  التجارية  باملحكدة  الضبط 

بتاريخ 01/08/2022 تحت 115289.

435 P

SOCIETE NORMES ETUDES
SARL AU 

شركة ذات ميؤلية محدجمة 

ذات الشريك الوحيد 

مقرها اإلأتداعي  :  مجار تكديرت 

نعبامج الدراركة أكامير 

السجل التجاري رقم 22365 / 

أكامير 

ملحضر  عرفي  عقد  بدقت�سى 

لشركة  العامية  الغي7  العام  الجدع 

   NORMES ETUDES SARL AU

االتفاق  تم   26/10/2022 بتاريخ 

جالت7ا�سي عل2 ما يلي :

-  تفويت الييد خلوق حدزة 500  

حصة اأتداعية لفائدة الييد ايت 

بال عبد الحق.

- تعيين  الييد ايت بال عبد الحق 

كديي7 أديد لشركة.

الييد   استقالة ميي7 الشركة    -

خلوق حدزة.

للييد ايت  التوقيع اإلأتداعي    -

بال عبد الحق.

من  القانوني  الشكل  تغيي7   -

إ 2  شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

الشريك الوحيد.

-  تحيين النظام امسا�سي للشركة. 

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بأكامير  التجارية  املحكدة 

21/11/2022  تحت رقم 119379.

436 P

BROODSY
SARL A.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   28/10/2022

جحيد  بشريك  امليؤجلية  محدجمة 

ذات املديزات التالية :

 BROODSY SARL«  : التيدية 

.»A.U
املقر اإلأتداعي : رقم ) زنقة 8 حي 

بئ7انزاران، طانطان.

مرهم   100.000  : الرأسدال 
حصة من فئة    1000 مقيدة عل2 

100 مرهم.
الهدف  : تجارة املنتجات الغذائية.

التجارة اإللكت7جنية.
الشركاء : زكرياء لعيري، مغربي، 
مزمام بتاريخ 15/01/2004، ب. ج. ت  

.JF62(2(
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الينة 
مسيد 7 من كل   31 يناير ج تنتهي في 

سنة.
حاليا  الشركة  تيي7   : التييي7 
لعيري ملدة غي7  زكرياء   : من طرف 

محدمة.
باملحكدة  تم   : السجل التجاري 
بتاريخ   بطانطان  اإلبتدائية 

17/11/2022  تحت رقم 133).
437 P

STE SOLIPOW BUILD
SARL A.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ   عرفي  عقد  بدقت�سى 
شركة  تأسيس  تم    28/10/2022
جحيد  بشريك  امليؤجلية  محدجمة 

ذات املديزات التالية :
 STE SOLIPOW«  : التيدية 

.»BUILD SARL A.U
حي   315 رقم   : املقراإلأتداعي 

اليالم الوطية، طانطان.
مرهم   100.000  : الرأسدال 
فئة  من  حصة   1000 عل2  مقيدة 

100 مرهم.
الهدف : بيع العقاقي7.

شراء جبيع أديع أنواع البالط.
اللوازم املكتبية.

أديع أعدال البناء.
معدات مختلفة.

تأأي7 معدات البناء.
معدات اإلضاءة جاإلنارة العامة.

استي7ام البضائع من الخارج.
املتعلقة  املنتجات  أديع  بيع 

بالبناء جالديكور جالتزأيج.
جاملعدات  جالبناء  العقارات 

املنزلية.
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استثدر في العقارات.

جشراء جبيع أديع أنواع الغراء.

املياعدي،  محدام   : الشركاء 

مغربي، مزمام بتاريخ 10/08/1978، 

JF223(5  ب. ج. ت

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الينة 

مسيد 7 من كل   31 يناير ج تنتهي في 

سنة.

: تيي7 الشركة حاليا من  التييي7 

غي7  ملدة  املياعدي  محدام   : طرف 

محدمة.

باملحكدة  تم   : السجل التجاري 

بتاريخ   بطانطان  اإلبتدائية 

11/11/2022  تحت رقم )12).

438 P

SODEPECHE
SARL

اعالن تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

 ) نوفد 7  2022، تم تأسيس شركة 

ذات  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 

املديزات التالية :

SODEPECHE : تيدية الشركة

مبلغ راس املال : 100.000 مرهم. 

الشركاء :

الييد الحين امهري، من مواليد 

13مارس 1977 بأكامير، مقيم بفيال 

حي  اليغ  تدديد  تجزئة  ج/28  رقم 

املحددي أكامير.

من مواليد  الييد رشيد امهري، 

30 مسيد 7 1975 بأكامير، مقيم بحي 

تليال التدديد رقم 496 تيكوين أكامير  

رقم  املكتب   : اإلأتداعي  املقر 

املامونية  غالي7ي  الرابع  الطابق   53

حي   -  FH500 شارع حين بونعداني 

الداخلة أكامير.

غرض الشركة : معالجة املنتجات 

البحرية. 

99 سنة من تاريخ   : مدة الشركة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

التييي7 : تيي7 الشركة من طرف :

الييد الحين امهري، من مواليد 
13مارس 1977 بأكامير، مقيم بفيال 
حي  اليغ  تدديد  تجزئة  ج/28  رقم 

املحددي أكامير.  
من مواليد   الييد رشيد امهري، 
30 مسيد 7 1975 بأكامير، مقيم بحي 
تليال التدديد رقم 496 تيكوين أكامير  
الينة اإلأتداعية : من فاتح يناير 

ا 2 31 مسيد 7.
ذات  الشركة  تسجيل  تم 
تحت  بأكامير  املحدجمة  امليؤجلية 

رقم 53679.
املحكدة  في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكامير في 23 نوفد 7 2022 

تحت رقم 119424.
439 P

ECOLE LA SAVANE PRIVEE
 SARL 

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
 رأسدالها 100.000 مرهم

عدارة الوئام تجزئة البحارة اكامير
 س.ت 51349

تأسيس  تم  بدقت�سى عقد عرفي 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

الخصائص اآلتية   : 
 ECOLE LA SAVANE : التيدية- 

.PRIVEE SARL
الهدف : إنشاء جاستغالل حضانة 
للتعليم اإلبتدائي ما قبل  جمؤسية 

املدر�سي اج الثانوي، التقني، املنهي.
املؤسيات  أديع  جتييي7  إنشاء 

التعليدية، للتعليم امج ي جالثانوي.
املراكز  أديع  جتييي7  إنشاء 

الثقافية اج الرياضية.
العدليات  أديع  عامة،  جبصفة 
العقارية  أج  الصناعية  أج  التجارية 
املرتبطة بشكل مباشر أج غي7 مباشر 
املذكورة أعاله أج التي  بأحد امشياء 

يدكن أن تعزز تندية الشركة.
املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة. 
مرهم   100.000  : الرأسدال 
مقيم إ 2 1000 حصة من فئة 100 

مرهم.

من  تبتدئ   : اإلأتداعية  الينة 
فاتح يناير إ 312 مسيد 7 كل سنة.

بدقت�سى الفصل 33 من القانون 
كديي7  تعيين  تم  للشركة  امسا�سي 
حيناء   : محدجمة  غي7  ملدة  للشركة 

حبوطي.
جالتقيد  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكدة التجارية 
مكامير يوم 10 ماي 2022 تحت عدم   

109703 ج 51349.
440 P

SOCIETE  VALDO SELECT
SARL AU

شركة فالدج  سيليكت ش.م.م 
للشريك الوحيد

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة للشريك الوحيد

محرر  عرفي  عقد  بدوأب   -  1
جضع   21/07/2022 يوم  باكامير 
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 
الوحيد  للشريك  ميؤجلية محدجمة 

مديزاتها كالتا ي :
:  فالدج سيليكت    شركة  االسم 
للشريك  محدجمة  ميؤجلية  ذات 

الوحيد.
املوضوع :

جالبنايات  الطرقات  اشغال 
جاشغال عدومية.

اصالح االقتصام الطاقي.
جانجاز  اصالح  بناء،  مراسة، 

املشاريع الطاقية.
أديع  جتندية  انجاز  مراسة، 

االنظدة الطاقية.
انجاز  اصالح،  بناء،  مزاسة، 
أديع االشغال املتعلقة بالتطبيقات 

الطاقية.
التجهيزات  أديع  جصيانة  اعدام 
جااللكت7ج  جالصناعية  الطاقية 

ميكانيكية جالهيدرجليكية.
صناعة جبيع جتوزيع كل ما يتعلق 
جالحديدية بدا في ملك  باملوام البناء 
االطرقات  اشغال  جانجاز  مراسة 
جالهاتفية   املائية  للشبكة  جصيانة 
البناء  بامليدان  عالقة  ماله  جكل 

جالطاقي.

أج   املنقولة   العدليات   أديع  

الصناعية،  أج  التجارية   العقارية،  

غي7   أج   مباشرة   بصفة   مرتبطة  

مباشرة  لبلوغ الهدف  قصد  تيهيل  

تطوير  الشركة.

املقر اإلأتداعي : عدارة كربيد رقم 

الحين  شارع  الثاني   الطابق   28(

الثاني   اكامير.

  100.000 في  حدم   : الرأسدال 

مرهم  موزعة  عل2  1000  سهم   من  

فئة  100 مرهم لليهم الواحد,  كلها 

مكتتبة جمحررة عند االكتتاب.

عين   ياسين   باعلي  ايت  الييد 

ميي7ا   للشركة   ملدة   غي7   محدجمة.

جله صالحیات التجقیع  أديع جثائق 

الشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاریة باكامير  يوم 22/11/2022 

تحت  عدم  119402.

441 P

ZASHA GROUPE
 SARL

إعالن تأسيس شركة
ب  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تقرر   10/11/2022

باملواصفات اآلتية :

 ZASHA GROUPE  : التيدية 

.SARL

امليؤجلية  شركة   : الشكل 

املحدجمة.

املقر اإلأتداعي : تجزئة رقم -237

0) مكتب رقم 502 الطابق الخامس 

فونتي العليا اكامير.
رأس املال : 100.000 مرهم.

اجفجة  الييد زكرياء   : امليي7جن 

جالييدة شيداء مبشور.

من فاتح يناير ا 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7.

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 

بتاريخ  باكامير  التجارية  للدحكدة 
22/11/2022 رقم 119415.

442 P
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 SOCIETE DOMAINE ABBES

KABBAGE

شركة محدجمة امليؤجلية

 ذات الشريك الوحيد

رأسدالها اإلأتداعي 20.000.000 

مرهم

املقـر اإلأتداعي : عدارة قباج 325 

شارع الحين الثاني - اكامير

 بدقـتـ�سى محضر قرارات الشريك 

 ،2020 يونيو   30 بتاريخ  الوحيد 

تقرراستدرارية نشاط الشركة طبقا 

 05-96 من القانون رقم   86 للفصل 

كدا تم تعديله ج تكديله.

بدكتب  الـقانـونـي  اإليداع  تم 

بأكامير  التجارية  باملـحكدة  الضبط 

تحـت رقـم   2022 نوفد 7   15 بتـاريخ 

.119310
قـــصــد الـــنــشـــر

443 P

أــيــيـتـبــو

 CLINIQUE SUISSE 

 D’ONCOLOGIE

شركة محدجمة امليؤجلية 

رأسدالها اإلأتداعي 50.000 مرهم

املقـر اإلأتداعي : عدارة أفاك رقم 13 

شقة رقم 110 زنقة طهران 

الحي الصناعي أكاميـر

الغي7  العام  الجدع  بدقت�سى 

اكتوبر   26 بتاريخ  املنعقد  العامي 

التجاري  االسم  اضافة  تقرر   2022

التا ي : 

 CLINIQUE SUISSE«

.»D’ONCOLOGIE

الـقانـونـي لدى مكتب  تم اإليداع 

بأكامير  التجارية  باملـحكدة  الضبط 

تحـت رقـم   2022 نوفد 7   16 بتـاريـخ 

.119326
قـــصــد الـــنــشـــر

444 P

الشركة العربية لالستثمار 
الفالحي املغرب

»سابياما»
شركة مجهولة اإلسم

رأسدالها اإلأتداعي 28.500.000 
مرهم

املقـر اإلأتداعي : عدارة قباج 325 
شارع الحين الثاني - اكامير

العام  الجدع  محضر  بدقـتـ�سى   
 ،2021 أبريل   23 غي7 العامي بتاريخ 
تقرراستدرارية نشاط الشركة طبقا 
للفصل )35 من القانون رقم 17-95 
املعدل جاملكدل بالقانون رقم 20-05.
بدكتب  الـقانـونـي  اإليداع  تم 
بأكامير  التجارية  باملـحكدة  الضبط 
تحـت رقـم   2022 نوفد 7   12 بتـاريخ 

.119277
قـــصــد الـــنــشـــر

445 P

NAKHLA LEKBIRA
SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
الرأسدال اإلأتداعي محدم  في : 

100.000.00 مرهم
املقر اإلأتداعي : 325، امليار، طريق 

آسفي-مراكش املغرب
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  إيداع  تم   2022 ماي   9
امليؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجمة جذات املديزات التالية :
NAKHLA LEKBIRA : التيدية

.SARL
الشركة،  من  الغرض   : الهدف 
هو  الخارج،  في  أج  املغرب  في  سواء 

العدليات التالية :
التطوير العقاري، تشييد املباني.

جالشقق  املباني  جشراء  بيع 
املكشوفة جامرا�سي   جالفيالت 

ج أج املبنية.
إنجاز امعدال العامة جالصناعية 

جأديع الهندسة الحكومية جاملدنية.
تيويق جتأأي7 جاستي7ام جتصدير 

معدات جموام البناء.

جالتدثيل  الدراسات  أديع 
الشحنات  في  جاليديرة  جالوساطة 
باملجاالت  الصلة  ذات  جاللجنة 

املذكورة أعاله.
االستحواذ عل2 حصة أج مصلحة 
بأي شكل من امشكال في أي شركة 
أج مؤسية أج عدل تجاري له غرض 

مداثل أج مكدل أج ذي صلة.
املعامالت  أديع  أعم،  جبشكل 
الصناعية أج  التجارية  أج   املالية 
أج املدنية املنقولة أج غي7 املنقولة،   
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر 
املحدمة  أج غي7 مباشر بأحد امشياء 
أعاله أج بأي �سيء مشابه أج ذي صلة 
الث7اث  تندية  سعزز  أن  املحتدل  من 

اإلأتداعي.
امليار،   ،325  : اإلأتداعي  املقر 

طريق آسفي-مراكش املغرب.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسييها النهائي.
الرأسدال اإلأتداعي : الرأسدال 

، طریق  امليار   ،  325 اإلأتداعي: 
آسفي - مراكش – املغرب

تاریخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 
تأسیيھا النھائي.

الرأسدال  اإلأتداعي:  الرأسدال 
 100.000,00 في  محدم  اإلأتداعي 
حصة   1000 إ 2  مقيم  مرھم 
مرھم   100 فئة  من  إأتداعیة 
بالكامل  جمحررة  مكتتبة  للواحدة، 

جموزعة لفائدة :
 Christophe -اليید 
تحدل  سھم   510  DEGOUMOIS
مقابل  في   510 إ 2   1 من  امرقام 

مياھدته.  
 490  Valery GERGIEV -اليید 
سھم تحدل أرقام من 511 إ 2 1،000 

مقابل مياھدته.   
-الينة اإلأتداعیة: تبتدئ الينة 
اإلأتداعیة من فاتح ینایر جتنتھي في 

31 مسيد 7.
بالسجل  القانوني  اإلیداع  تم   
التجاریة  املحكدة  لدى  التجاري 
يوليو2022    2 بتاریخ  بالدارالبیضاء، 

تحت رقم 137439 .
ملخص قصد النشر

446 P

 CEMADE CENTRE MAROCAINE

D’EXPERTISE

 ASM INGÉNIERIE ET 

 RÉALISATION
شركة ذات ميؤجلية  محدجمة 

رأسدالها 100.000   مرهم

 اعالن تأسيس    
بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ  بالدار 

البيضاء  بتاريخ  20  أكتوبر 2022 ، 

تم تحرير  قانون أسا�سي لشركة ذات 

جاحد  بشريك  محدجمة  ميؤجلية 

خاصيتها كالتا ي :

 ASM Ingénierie التيدية   :     -

Et Réalisation

يتحدم  اإلأتداعي  :  الهدف   -

هدف الشركة كدا يلي :

امعدال الكهربائية.

العامة  الدراسات  إنجاز   -

جالتدريب

جالتكييف  اليباكة  أعدال   -

جتركيب املعدات الحرارية

-التجارة

جامملنيوم  النجارة  أعدال   -

جالخشب جاملعدن

أديع أعدال الت7كيب الخاصة   -

الصناعي  لالستخدام   باملبنى 

أج التجاري أج اليكني

- تأأي7 املعدات جاآلالت جاملركبات

-أعدال متختلفة

بأي  جالبيع  جاالستي7ام  الشراء   -

شكل من امشكال مي موام صحية 

جكهربائية جموام إنشائية.

- منشآت معدنية

جالتطوير  التقييم  أعدال   -
العقاري

- قيامة جتنييق تنفيذ املشاريع

جعدوما أديع العدليات التجارية، 

غي7  أج  العقارية  املالية،  الصناعية، 

مباشر  ارتباط  لها  التي   العقارية،  

أج غي7 مباشر بالغرض أعاله جالتي من 

الشركة  شانها أن تياعد عل2 إنداء 

جكذلك كل املياهدات املباشرة أج غي7 

املباشرة كيفدا كان شكلها في مقاجالت 

تتبع أهداف مداثلة أج مرتبطة.



22629 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

عدارة   213 اإلأتداعي:  املقر 
املفة  رياض   1 املجدوعة   13

الدارالبيضاء
املدة :  99 سنة

 100.000 حدم في   : رأس املال   -
حصة   1000 إ 2  مقيم  مرهم  
مرهم   100 فئة  من  اأتداعية 
بالكامل  مكتتبة جمحررة   ، للواحدة 

جموزعة لفائدة :
 250 الييد عبد الرحدان صالبي 

حصة
الييد يوسف صالبي 50) حصة

عبد  الييد  عيين  التييي7 :   -
الرحدان صالبي ميي7ا للشركة ملدة 
غي7 محدجمة مع الصالحيات املطلقة.

تبتدئ   : اإلأتداعية  الينة   -
 الينة اإلأتداعية  من  فاتح  يناير إ 2 

 31  مأن 7.
- امرباح:   %5 لالحتياط القانوني 
جالباقي إما يوزع أج يخصص لتكوين 

احتياطي اضافي.
بالسجل    الشركة   تسجيل  تم  
التجاري  بالدار  البيضاء تحت  رقم 

.56021(
من أأل  التلخيص جاإلشهار

447 P

  SERVICE GHAZALI NEGOCE
 SARL AU
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�سى 
في27/10/2022  ، تم إيداع القانون 
امليؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
ذات  ج  جاحد   شريك  املحدجمة  

املديزات التالية:
 SERVICE GHAZALI  : التيدية 

 NEGOCE  SARL AU
الهدف : 

- الت7كيبات الكهربائية )املقاجل).
- سباك.

املقر اإلأتداعي : 5 زنقة مكيدوم 
الدار  بنجدية    2 الشقة   1 الطابق 

البيضاء 
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسييها النهائي.

الرأسدال   : اإلأتداعي  الرأسدال 
اإلأتداعي محدم  في 100.000.مرهم 
اأتداعية  حصة   1000 إ 2  مقيم 
من فئة 100.مرهم للواحدة، مكتتبة 

ج محررة بالكامل ج موزعة لفائدة :
 1000 الغز ي  محيين  الييد 

حصة اأتداعية.
املجدوع : 1000 حصة اأتداعية

الينة اإلأتداعية : تبتدئ الينة 
اإلأتداعية من فاتح يناير جتنتهي في 

31 مأن 7.
التييي7 : تم تعيين الييد محيين 
الغز ي مديًرا فرمًيا لفت7ة غي7 محدجمة 
جبتوقيع  جاسعة  بيلطات  يتدتع 

جحيد .   
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري رقم 25)561  لدى املحكدة 
بتاريخ  البيضاء،  بالدار  التجارية 

09/11/2022.، تحت رقم)82522 
ملخص قصد النشر
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 EZMJ برومسيون
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 22/12/2021 بالتاريخ  املنعقد  
لشركة  امسا�سي  القانون  جضع  ثم 
برجموسيون » شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة تخضع القوانين التالية :
. EZMJ : اإلسم

البيع في   : الغرض   برجمييون 
 ج الشراء امرا�سي العارية ج كدا البناء 

ج املتاأرة في أديع أشكال العقار .
املدة : 99 سنة. 

رأسدال : مائة آلف مرهم مقيدة 
جاحدة  كل  نصيب  حصة  ألف  عل2 

موزعة كتا ي :        
الرا�سي محدد  ثالث مئة ج أربعون.
الرا�سي أوام ثالث مئة ج ثالثون.

الرا�سي زكرياء  ثالث مئة ج ثالثون.
التييي7  مهدة  أسندت  التييي7: 
غي7  ملدة  محدد  الرا�سي  الييد  إ 2 

محدمة 
جضعه  تم  القانوني:  اإليداع 
بالتاريخ  باملحكدة التجارية بالبيضاء 

16/11/2022 تحت رقم 825822 
449 P

 Compta vision

 MOROCCAN CLEAN

BEAUTY
تأسيس  شركة   ذات ميؤجليات 

محدجمة.
بتاريخ  حرر  عقد    بدوأب 
2022  تم إحداث قانون  22 أكتوبر 

تأسي�سي لشركة محدجمة امليؤجليات 

ج تحتوي عل2  املديزات اآلتية:

اإلأتداعي             االسم 

 MOROCCAN CLEAN BEAUTY

ذات  شركة  اإلأتداعي  الشكل 

امليؤجليات املحدجمة. 

الهدف اإلأتداعي 

جتوزيع  جتصنيع  إنتاج   •

جاملكدالت  التجديل  ميتحضرات 

جأديع  الرفاهية  أأل  من  الغذائية 

املنتجات جاملوام املياعدة.

في  جالتطوير  البحث   •

التجديل  ميتحضرات  مجال 

الصيدالنية  جامليتحضرات 

جميتحضرات التجديل جميتلزماتها.

جبيع  جتصدير  استي7ام   •

ميتحضرات التجديل جأديع املوام 

هذه  صناعة  في  امليتخدمة  الخام 

املنتجات.

بشكل  املال،  املشاركة في رأس   •

شركة  أي  في  مباشر،  غي7  أج  مباشر 

ذات نشاط مشابه أج ذي صلة. 

كافة  استغالل  عام،  بشكل   •

الحقوق العقارية جالعقارية بالطريقة 

مناسبة ج بصفة  التي يراها الشركاء 

الصناعية  العدليات  كل  عامة 

جالتجارية جاملالية ج املنقوالت مدكن 

غي7  أج  مباشرة  بطريقة  تتعلق  أن 

مباشرة بهدف الشركة. 

122 شارع محدد  املقر اإلأتداعي 

سديحة إقامة أوهرة محدد سديحة 

الدار البيضاء   35 الشقة   6 الطابق 

املغرب.

املدة 99 سنة.

بجلب  الشريك  قام  املياهدة 

املبلغ امتي :  

هللا                                    عبد  بنشقري  الييد   •

100  مرهم.

إيدان                                    بنشقري  الييدة   •

9.900 مرهم .   

 املجدوع : 10.000 مرهم.             
الشركة  مال  رأس  املال  رأس 

مرهم مجزأ عل2   10.000 محدم في  

100 حصة اأتداعية  موزعة مقابل                                 

املياهدة في الشركة.

ميي7ة  الشركة  ستكون  التييي7 

من طرف ميي7ة جحيدة هو الييدة 

غي7  ملدة  جذلك  إيدان   بنشقري 

في  يلزم الشركة   محدجمة جإمضائها  

كل تعهداتها .

الشركة  تأسيس  مراحل   تدت 

بالدار  لالستثدار  الجهوي  باملركز 
التجاري   بالسجل  جسجلت  البيضاء 

جالتعريفة   56255( رقم   تحت 

الجبائية رقم  )5325311 ج الضريبة 
ج الضدان   32300236 املهنية  رقم  

اإلأتداعي رقم 2285530

املوحد  التعريف  جشهامة 

.003120957000001
للنشر ج اإليداع

Compta vision sarl

450 P

ائتدانية كونفييكو ش م م

MARINA COM   SARL
مارينا كوم

رأسدال 100.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي : إقامة خولة 

عدارة 2 الرقم 29

 العالية املحددية

تأسيس شركة محدجمة امليؤجلية 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  تأسيس  تم   ،31/10/2022

امسا�سي لشركة محدجمة امليؤجلية 

خصائصها كاآلتي : 

التيدية :  مارينا كوم

حديع  بيع  اإلأتداعي:   الغرض 

أنواع العقاقي7 بالتقييط . 

خولة  إقامة   : اإلأتداعي   املقر 

عدارة 2 الرقم  29 العالية املحددية.
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 100.000 اإلأتداعي:  الرأسدال 
حصة   1000 إ 2  مقيم  مرهم 
لكل  مرهم    100 بقيدة  اأتداعية 
حصة   120  ، كلها محررة   ، جاحدة 
لفائدة الييدة غزالن بقاشة، مغربية 
بابن   12/02/1981 بتاريخ  املزمام   ،
باملجدوعة  الياكنة   ، اسليدان 
اليكنية أ2 الطابق الخامس املجدع 
الكورنيش  شارع  امفق  اليكني 
بوركون البيضاء  880 حصة املتبقية 
اآلنية  القاصرين  أبنائها  لفائدة 
اآلنية   ، حصة)   220( غيثة حكيم 
ياسدينة حكيم )220حصة) ج احدد 
حكيم )220 حصة) ، يقيدون أديعا 
بقاشة  غزالن  الييدة  أمهم  مع 
جصيهم  حكيم  عبدالعزيز  ججالدهم 
الشرعي بنفس العنوان املذكور أعاله.
غزالن  الييدة  عينت   : التييي7 
ميي7ة  أعاله   املذكورة  بقاشة   

منفرمة للشركة ملدة غي7 محدجمة. 
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الينة 

يناير إ 2 31 مأن 7.
بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 
اإلبتدائية   املحكدة  الضبط 
  23/11/2022 بتاريخ  باملحددية  
جالتقييد     2302 عدم     تحت 
بالسجل التجاري لدى نفس املحكدة 

تحت عدم  31.883
مقتطف ج بيان

451 P

ائتدانية كونفييكو ش م م

فريد بارا 
FARID PARA SARL D’AU

تأسيس شركة محدجمة امليؤجلية 
بشريك جحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  تأسيس  تم   ،31/03/2020
امسا�سي لشركة محدجمة امليؤجلية 

بشريك جحيد خصائصها كاآلتي : 
التيدية : فريد بارا 

بيع جاست7ام  الغرض اإلأتداعي:  
أديع املنتجات شبه الصيدالنية.

الطابق   15  : اإلأتداعي   املقر 
 1 اليالمة  حي   11 زنقة  امر�سي 

البيضاء.

املدة : 99 سنة

 100.000 اإلأتداعي:  الرأسدال 

1000 حصة بقيدة  مرهم مقيم إ 2 

100 مرهم  لكل جاحدة ، كلها محررة 

صدران،  ،فريد  الييد  لفائدة 

 13/02/1986 املزمام بتاريخ  مغربي، 

اليالمة  بحي  الياكن   ، بالبيضاء 

الدار   6 بلوك أ رقم   13 املجدوعة   3

البيضاء.

فريد  الييد  عين   : التييي7 

كديي7  أعاله،   املذكور  صدران، 

منفرم للشركة ملدة غي7 محدجمة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الينة 

يناير إ 2 31 مأن 7.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط لدى املحكدة التجارية بالدار 

الجهوي  املركز  بواسطة  البيضاء 

بتاريخ  البيضاء   للدار  لالستثدار 

بالسجل  جالتقييد     03/11/2022

التجاري تحت عدم   561.815 .
مقتطف ج بيان

452 P

ائتدانية كونفييكو ش م م

طه انيفير طرادين 

     TAHA UNIVERS TRADING

SARL D’AU

تأسيس شركة محدجمة امليؤجلية 
بشريك جحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

 31 مارس 2020، تم تأسيس القانون 

امسا�سي لشركة محدجمة امليؤجلية 

بشريك جحيد خصائصها كاآلتي : 

التيدية : طه انيفي7 طرامين 

بيع جاست7ام  الغرض اإلأتداعي:  

أديع البضائع.

زنقة احدد   13  : املقر اإلأتداعي  

االجل  الطابق  االلب  اقامة  املجاطي 

الشقة رقم 8 املعاريف  البيضاء.

املدة : 99 سنة.

 100.000 اإلأتداعي:  الرأسدال 
1000 حصة بقيدة  مرهم مقيم إ 2 
100 مرهم  لكل جاحدة ، كلها محررة 
بوفطي7ة،  ،خليل  الييد  لفائدة 
 12/02/1965 املزمام بتاريخ  مغربي، 
الوفاق  بتجزئة  الياكن   ، بصفرج 
الزنقة 22 الرقم 20 عين الشق الدار 

البيضاء.
خليل  الييد  عين   : التييي7 
كديي7  أعاله،   املذكور  بوفطي7ة، 

منفرم للشركة ملدة غي7 محدجمة.
تبتدئ من فاتح   : الينة املالية   -

يناير إ 2 31 مأن 7.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط لدى املحكدة التجارية بالدار 
الجهوي  املركز  بواسطة  البيضاء 
بتاريخ  البيضاء   للدار  لالستثدار 
بالسجل  جالتقييد     03/11/2022

التجاري تحت عدم   561.499 
مقتطف ج بيان
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 OUDIDE TRAVAUX DIVERS
SARL

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة

مسجل  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم   03/11/2022 في  بالدار البيضاء 
إعدام القانون امسا�سي لشركة ذات 
ميئولية محدجمة باملديزات التالية   

ترافو  أجميد  الشركة   تيدية 
ميفاغ

الشركاء :
الجنيية  ذج  ابرغاز  علي  الييد 
 6 عدارة   18 ب  القاطن  املغربية 
8 إقامة عبي7 سيدي مومن  مجدوعة 

الدار البيضاء.
 الييد حين ابرغاز ذج الجنيية 
مومن  سيدي  ب  القاطن  املغربية 
 15 عدارة   2 إقامة نور سيتي شطر 

شقة3 الدار البيضاء .
غرض الشركة : مختلف امشغال 

ج البناء.
10زنقة الحرية   : املقر اإلأتداعي 

الطابق 3 الشقة 5  الدار البيضاء.

رأس املال : 10.000 مرهم  )عشرة 
)مائة)   100 أالف مرهم) مقيدة إ 2 
)مائة)  مرهم   100 بقيدة  حصة 
للحصة الواحدة جاملكتتبة جاملدفوعة 

 عن طريق :  
ً
نقدا

5000  مرهم   الييد علي ابرغار: 
مقيدة إ 502 حصة

 5000 ابرغاز:   حين  الييد   
مرهم مقيدة إ 2 50 حصة

 املدة : 99 سنة
اإلمارة : ستدار الشركة من طرف 

الييد حين ابرغاز
بتوقيع  الشركة  تلتزم   : التوقيع 
احد الشركاء الييد حين ابرغاز اج 
علي ابرغاز جفق مقتضيات الفصلين 
امسا�سي  القانون  من   12 ج   13

للشركة.
القانونية  اإلأراءات  تنفيذ  تم 
في املحكدة التجارية بالدار البيضاء 

تحت رقم التسجيل 562697
454 P

ABRAJ FANADI
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�سى 
القانون  إيداع  تم  في01/11/2022، 
امليؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجمة.  ج ذات املديزات التالية:
.ABRAJ FANADI : التيدية *

الشركة:  غرض   :  : الهدف   *
التطوير العقاري - أعدال البناء.

املبنية  املباني  جتطوير  تشييد   •
 ، الدهان  أعدال  اإلنشاء.  قيد  أج 
 ، الكهرباء   ، اليباكة   ، التبليط 
امملنيوم أج النجارة   ، أعدال الرخام 
امعدال  أنواع  أديع   ، الخشبية 

املتعلقة بالنشاط املذكور.
 ، بيع موام البناء. جبصورة أعم   •
أديع املعامالت التجارية جالصناعية 
جاملنقولة جالعقارية جاملالية ، املرتبطة 
بشكل مباشر أج غي7 مباشر بامشياء 
التي يحتدل أن  أج   ، املذكورة أعاله 
تعزز تحقيقها جتطويرها جكذلك أي 
مشاركة مباشرة أج غي7 مباشرة بأي 
في الشركات   ، أج  شكل من امشكال. 
مداثلة أهداف  لتحقيق  تيع2   التي 

 أج ذات صلة.
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 * املقر اإلأتداعي :  فضاء باب مانفا ،

ج، اقامة   ، املنصور  باب  زنقة   3   

 الطابق امجل ، مكتب رقم 3 - الدار 

البيضاء.

* املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسييها النهائي.

* الرأسدال اإلأتداعي : الرأسدال 

اإلأتداعي محدم  في  100.000.مرهم 

تبتدئ   : اإلأتداعية  الينة   *

يناير  فاتح  من  اإلأتداعية  الينة 

جتنتهي في 31 مأن 7.

الييد  تعيين  تم   : التييي7   *

إيلوخاش إبراهيم.ميي7ا للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكدة التجارية بالدار 

 ،15/11/2022 بتاريخ   البيضاء، 

تحت رقم562381.
ملخص قصد النشر

455 P

EZ LOCK
أج زيد لوك

شركـة محدجمة امليؤجلية رأسدالها 

100.000 مرهم

26 شارع مرس سلطان الطابق 1 

شقة 3 الدارالبيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 2022 اكتوبر   18 بتاريخ  البيضاء 

لشركة  امسا�سي  القانون  تحرير  تم 

محدجمة امليؤجلية خاصيتها كالتا ي:

التيدية: أج زيد لوك

الهدف: 

امأهزة  جتركيب  جبيع  استي7ام   •

جامنظدة اإللكت7جنية.

• بيع جتركيب ضوابط الوصول.

اإلنذار  أأهزة  جتركيب  بيع   •

جالحريق.

امبواب  جإصالح  جتركيب  بيع   •

امجتوماتيكية.

• بيع جتركيب كامي7ات املراقبة.
جحلول  معدات  جتركيب  بيع   •

التشغيل اآل ي للدنزل.

أأهزة  جإمارة  جإصالح  تيويق   •
للدكاتب  اآل ي  جالتشغيل  الكدبيوتر 

جمعدات الهاتف.
أديع العدليات  جبصفة عامة،   -
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
املتعلقة  عقارية  جالغي7  العقارية 
بصفة مباشرة أج غي7 مباشرة بالهدف 
إنداء  في  تياهم  التي  أج  اإلأتداعي 

الشركة.
مرس  شارع  اإلأتداعي:  املقر 
الدار   3 شقة   1 الطابق  سلطان 

البيضاء
املدة: 99 سنة.

مرهم   100.000 الرأسدال: 
فئة  من  حصة   1000 إ 2  مقيدة 
عن  الحصص  سدمت  مرهم   100

كاملها ججزعت عل2 الشركاء كالتا ي.
 200 - الييد صالح الدين شيكي 

حصة.
- الييد منتاك سدي7 600 حصة.

التييي7: عهد به ملدة غي7 محدمة 
جبصالحيات مطلقة لليامة

الييد صالح الدين شيكي املقيم 
باب انا�سي 2 م س 11 عدارة 2 ط 1 

رقم 25 اهل الغالم الدار البيضاء.
الييد منتاك سدي7 املقيم إقامة 
عدارة   16 نجدة سيدي مومن م س 
الدار  مومن  سيدي   3 شقة  ف 

البيضاء
ٍا 312  يناير   1 من  الينة املالية: 

مأن 7.
القانوني  لالحتياط   %5 امرباح: 
يوضع  أج  ينقل  أج  يوزع  أما  جالباقي 
تحت االحتياط حيبدا يقرره الجدع 

العام.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 
16/11/2022تحت  بتاريخ  البيضاء 

رقم 826521 . 
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
بالدار  التجارية  باملحكدة  التجاري 
تحت   16/11/2022 بتاريخ  البيضاء 

رقم 562579.
من أأل التخليص جاإلشهار 

456 P

BM2I
ب إم 2 إي

شركـة محدجمة امليؤجلية
 رأسدالها 100.000 مرهم

26 بيدة 1 عدارة 5 شقة رقم 6 
الطابق 1 عين اليبع الدارالبيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بدقت�سى 
 2022 اكتوبر   12 بتاريخ  البيضاء 
لشركة  امسا�سي  القانون  تحرير  تم 

محدجمة امليؤجلية خاصيتها كالتا ي:
التيدية ب إم 2 إي

الهدف: 
•جكالة عقارية؛

البيع  أج  الشراء  أج  التفاجض   •
حقوق  لجديع  اإليجار  أج  اإلمارة  أج 
شراء  جكذلك  العقارات  أج   امللكية 

أج بيع أج تأأي7 امعدال التجارية.
العقارية  املعامالت  نشاط   •

جالتجارية.
جإمارة  اإليجارات،  إمارة   •

املدتلكات،
• بيع جتحويل الشركات.

جاإلمارة  جاالستحواذ  التأسيس   •
التجارية  املؤسيات  لجديع  الحرة 

جالوكاالت العقارية جغي7ها،
أي مباني يدكن  تأأي7 أج شراء   •
امشكال  من  شكل  بأي  استخدامها 

مغراض الشركة.
• التداجل. 

أديع العدليات  جبصفة عامة،   -
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
املتعلقة  عقارية  جالغي7  العقارية 
بصفة مباشرة أج غي7 مباشرة بالهدف 
إنداء  في  تياهم  التي  أج  اإلأتداعي 

الشركة.
عدارة   1 بيدة  اإلأتداعي:  املقر 
1 عين اليبع  الطابق   6 5 شقة رقم 

الدار البيضاء
املدة: 99 سنة.

مرهم   100.000 الرأسدال: 
فئة  من  حصة   1000 إ 2  مقيدة 
عن  الحصص  سدمت  مرهم   100

كاملها ججزعت عل2 الشركاء كالتا ي :

- الييد بال ي مرام 500 حصة.              

- الييد مصلوحي مصطفى    500 

حصة.

التييي7: عهد به ملدة غي7 محدمة 

جبصالحيات مطلقة لليامة

حي  املقيم  مرام  بال ي  الييد 
 05 52 رقم  الداخلة بلوك ف عدارة 

الدارالبيضاء.

الييد مصلوحي مصطفى املقيم 

 3 تجزئة الهدى شارع بلفرج عدارة ا 
3 سيدي مومن الدار  13 طابق  رقم 

البيضاء

ٍا 312  يناير   1 من  الينة املالية: 

مأن 7.

القانوني  لالحتياط   %5 امرباح: 

يوضع  أج  ينقل  أج  يوزع  أما  جالباقي 

تحت االحتياط حيبدا يقرره الجدع 

العام.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

16/11/2022تحت  بتاريخ  البيضاء 
رقم826523. 

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

بالدار  التجارية  باملحكدة  التجاري 

تحت   16/11/2022 بتاريخ  البيضاء 
رقم 5)5625.

من أأل التخليص جاإلشهار 

457 P

PRODUPAP
برجمي باب

شركـة محدجمة امليؤجلية 
رأسدالها 100.000 مرهم

26 شارع مرس سلطان الطابق 1 

شقة 3 الدارالبيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تم   2022 نون 7   03 بتاريخ  البيضاء 

لشركة  امسا�سي  القانون  تحرير 

محدجمة امليؤجلية خاصيتها كالتا ي:

التيدية: برجمي باب.

الهدف : 

جاممجات  الدفاتر  صناعة   •

املدرسية.
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الورق  جتيويق  جتصنيع  تجهيز   •
جالكرتون.

استي7ام جتصدير جتوزيع الورق   •
املقوى جالورق الجاهز أج املشكل.

املدرسية  الكتب  جتصنيع  نشر   •
جالالمنهجية  املدرسية  جالكتب 
جاملجالت  الت7بوية  جالصحافة 
أديع  نشر  عام  جبوأه  جال 7مجيات 

جسائل اإلعالم الت7بوية.
كافة  جتنفيذ  جإنتاج  تصديم   •

أعدال الطباعة.
الورق  أنواع  أديع  تيويق   •
جاملوام  جاملعدات  املكتبية  جاللوازم 

االستهالكية جاللوازم املدرسية.
مدتلكات  عل2  االستحواذ   •
الشركات  أديع  في  حصص  أج 
تكون  قد  التي  امأنبية  جاملؤسيات 
مرتبطة بهدف الشركة بأي جسيلة، 
أج  املياهدة  طريق  عن  سيدا  جال 

االكتتاب أج شراء امسهم أج امسهم.
أديع العدليات  جبصفة عامة،   -
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
املتعلقة  عقارية  جالغي7  العقارية 
بصفة مباشرة أج غي7 مباشرة بالهدف 
إنداء  في  تياهم  التي  أج  اإلأتداعي 

الشركة.
مرس  شارع  اإلأتداعي:  املقر 
الدار   3 شقة   1 الطابق  سلطان 

البيضاء.
املدة: 99 سنة.

مرهم   100.000 الرأسدال: 
فئة  من  حصة   1000 إ 2  مقيدة 
عن  الحصص  سدمت  مرهم   100

كاملها ججزعت عل2 الشركاء كالتا ي.
- الييد فيال ي انصاري امين  510 

حصة. 
ايدان   انصاري  فيال ي  الييدة   -

132 حصة.
الييدة فيال ي انصاري سعيدة     -

132 حصة.      
- الييدة فيال ي انصاري ملياء 132 

حصة.
- الييدة لراكي جفاء 94 حصة.

التييي7: عهد به ملدة غي7 محدمة 
جبصالحيات مطلقة للييد.

امين  انصاري  الفيال ي  الييد 
3 شقة  1 زنقة جهران الطابق  املقيم 

11الدارالبيضاء.
ٍا 312  يناير   1 من  الينة املالية: 

مأن 7.
القانوني  لالحتياط   %5 امرباح: 
يوضع  أج  ينقل  أج  يوزع  أما  جالباقي 
تحت االحتياط حيبدا يقرره الجدع 

العام.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 
تحت   17/11/2022 بتاريخ  البيضاء 

رقم826888. 
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
بالدار  التجارية  باملحكدة  التجاري 
تحت   17/11/2022 بتاريخ  البيضاء 

رقم )56282.
من أأل التخليص جاإلشهار 

458 P

 CLINIQUE CHOUROUK
SARL

تأسيس شركة
تم  مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�سى 
لشركة  التأسي�سي  القانون  إيداع 
ذات  ج  املحدجمة.   امليؤجلية  ذات 

املديزات التالية:
 CLINIQUE  : التيدية   *

CHOUROUK SARL
: - تشغيل جإمارة عيامة  * الهدف 
متعدمة التخصصات ؛- أماء خدمات 
إعامة  أج   / ج  جالرعاية  التشخيص 

التأهيل للدر�سى 
- مدارسة خدمة املياعدة الطبية 
القانونية  امحكام  جفق  الطارئة 
جالتنظيدية النافذة.- إمارة أي عيامة 
جإمارتها  جتشغيلها  جتأأي7ها  طبية 
املعدات  أديع  اقتناء  ؛-  جتطويرها 
الطبية  جاملنتجات  جامليتلزمات 

الالزمة لتشغيلها ؛
- أديع اإلأراءات الطبية.- توفي7 
االستشارات  جمياحات  امطباء 
جاملامية  البشرية  جاملوارم  الطبية 
الطبية  االستشارة  لتحقيق  الالزمة 
العامة جاملوأات فوق الصوتية جأي 

عدل متعلق بالطب بشكل عام ؛

ذات  امنشطة  أديع  تشغيل   -

غي7  أج  املباشر  االستحواذ  الصلة.- 

املباشر عل2 حصة في رأس مال شركة 

 
ً
مغربية يكون غرضها املؤس�سي مداثال

كلًيا أج أزئًيا للغرض املشار إليه أعاله 

، أج من املحتدل أن سياهم في تطوير 

نشاط الشركة.

* املقر اإلأتداعي : 35 شارع كاسو 

مداح تازة

* املدة          : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تأسييها النهائي.

* الرأسدال اإلأتداعي : الرأسدال 

اإلأتداعي محدم  في  100.000 مرهم 

اأتداعية  حصة   1000 إ 2  مقيم 

من فئة 100 مرهم للواحدة، مكتتبة 

ج محررة بالكامل ج موزعة لفائدة :

 KSM CAPITAL، شركة   (1  

مرهم،   10000 برأسدال   SARL-AU

للدار  التجاري  السجل  في  مسجلة 

البيضاء تحت رقم 548963 ، مكتبها 

265 ، شارع الزرقطوني  املسجل هو 

الييد  مديرها  جيدثلها   .92 رقم 

سنهاجي ماني أوام ،

2) الييدة ليل2 العلوي مدغري ، 

طبيبة كل2 مسجلة لدى نقابة امطباء 

الجنيية  من   .140394 رقم  تحت 

املغربية ، جلدت بتاريخ 23/09/1973 

، حاملة للبطاقة الوطنية  في تطوان 

BE588(86 رقم

تبتدئ   : اإلأتداعية  الينة   *

يناير  فاتح  من  اإلأتداعية  الينة 

جتنتهي في 31 مأن 7.

الشركة  يدير   : التييي7   *

مغربي   ، ماني أوام  الييد سنهاجي 

الجنيية، جلد في 20/4/1966 بالدار 

الوطنية  للبطاقة  حامل  البيضاء، 

 ، .BE810(( رقم

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  التجاري 

تحت   ،04/11/2022 بتاريخ   بتازة، 

رقم 996 برقم تحليلي.
ملخص قصد النشر

459 P

 NETWORK CONSULTING &

 CONSTRUCTION HASSIB

«N2CH«
SARL AU

تأسيس شركة

بدقت�سى عقد عرفـي مؤرخ تم   -I

لشركة  التأسي�سي  القانون  إيداع 

جذات  املحدجمة.  امليؤجلية  ذات 

املديزات التالية :

 NETWORK  : التيدية   *

 CONSULTING &

 CONSTRUCTION HASSIB

.« N2CH « SARL AU

الشركة  من  الغرض   : الهدف   *

هو: مراسات جتنفيذ مشاريع الكهرباء 

جمياه الشرب جالصرف الصحي.

مراقبة  إمارة  عل2  التدريب   •

املوقع، جالتدريب عل2 سالمة املوقع.

عنصر  أي  جتصدير  استي7ام   •

جموام مرتبطة بشكل مباشر أج غي7 

مباشر بنشاط الشركة. 

شارع   265  : اإلأتداعي  املقر   *

 92 رقم  التاسع  الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء.

* املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسييها النهائي.

 : اإلأتداعي  الرأسدال   *

في  محدم  اإلأتداعي  الرأسدال 

 100 إ 2  مقيم  10.000,00.مرهم 

100مرهم  حصة اأتداعية من فئة 

للواحدة، مكتتبة ج محررة بالكامل.

تبتدئ   : اإلأتداعية  الينة   *

يناير  فاتح  من  اإلأتداعية  الينة 

جتنتهي في 31 مأن 7.

الييد  تعيين  تم   : التييي7   *

جلد  أحدد حييب مغربي الجنيية، 

عين  محددي  حي  في   9/1/1962 في 

رقم  الوطنية  للبطاقة  حامل  سبع. 

البيضاء،  بالدار  مقيم   ،  B666977

 1 رقم   56 مجدوعة  القدس  حي 

موبركة برنو�سي ميي7ا للشركة.
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بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

التجاري لدى املحكدة التجارية بالدار 

 ،11/11/2022 بتاريخ   البيضاء، 

تحت رقم37690.
ملخص قصد النشر

460 P

E-PRO INDUSTRY
SARL AU

تأسيس شركة

 IF : 52436317 -  Patente :

 30353024 - R.C : 542663 -- ICE :

003049999000020

مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�سى    -I
القانون  إيداع  تم  في04/04/2022، 

امليؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجمة  ج ذات املديزات التالية :

 E-PRO INDUSTRY : التيدية *

.SARL AU

الدراسة،   ، التدقيق   : الهدف   *

الت7كيبات  اإلنتاج،  االستشارات، 

الهندسة  التنظيم،  التقنية، 

الجهد  ذات  الكهرباء  الصناعية، 

الصيانة  جاملتوسط،  املنخفض 

الصناعية جامعدال املتنوعة ؛

• تصنيع لوحات التوزيع الكهربائي 

جالتحكم جالتشغيل اآل ي.

املعدات  أديع  جبيع  شراء   •

جامليتلزمات الكهربائية جاإللكت7جنية 

جأأهزة  جاليوائل  جالصناعية 

الكدبيوتر.

• االستي7ام جالتصدير جالتجارة.

شارع   23  : اإلأتداعي  املقر   *

العقبة بن نافع الحي املحددي الدار 

البيضاء.

* املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسييها النهائي.

* الرأسدال اإلأتداعي : الرأسدال 

.100.000,00 في   اإلأتداعي محدم  

حصة   1000 إ 2  مقيم  مرهم 

100.مرهم  فئة   من  اأتداعية 

بالكامل  محررة  ج  مكتتبة  للواحدة، 

املرزجقي  الييد   : لفائدة  موزعة  ج 

امريس.

تبتدئ   : اإلأتداعية  الينة   *
يناير  فاتح  من  اإلأتداعية  الينة 

جتنتهي في 31 مأن 7.
الييد  تعيين  تم   : التييي7   *
املرزجقي امريس ميي7ا  جحيدا للشركة
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II
التجاري لدى املحكدة التجارية بالدار 
 ،12/05/2022 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 823829.
ملخص قصد النشر

461 P

CASSIDY IMMOBILIER
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بدقت�سى    -I
القانون  جضع  تم   24/10/2022 في 
ميؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
محدجمة بشريك جحيد ذات املديزات 

التالية :
 Cassidy Immobilier: التيدية *
* الصيغة القانونية : شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة بشريك جحيد
* الهدف :

* تأأي7 إمارة املدتلكات. الوساطة 
املتعلقة  املعامالت  في  كوكيل 
املدلوكة  جاملنقوالت  بالعقارات 
جأه  عل2  جاملتعلقة  ثالثة  مطراف 
البيع  أج  الشراء  يلي:  بدا  الخصوص 
أج االستبدال أج التأأي7 أج التأأي7 من 
املوسمي،  غي7  أج  املوسمي   ، الباطن 
للدباني املبنية   ، العاري أج املفرجش 
أج إمارة  أج بيع  شراء  املبنية؛  أج غي7 
املدتلكات  إمارة  ؛  الشركات  تأأي7 
عنها  نيابة  املدتلكات  إمارة  جنشاط 
التنقيب عن  ؛  أج نيابة عن مديريها 
العقارات جتقييدها نيابة عن مديري 
لتيهيل  خطوات  اتخام  العقارات. 
في  جالشراء  الوساطة  معامالت 
العقارات ؛  تشغيل خدمات اإلعالن 
بدا في ذلك خدمات  العقارات،  عن 
جالوسائط  اإللكت7جنية  االتصاالت 
رسوم؛  مقابل  أج  مجاًنا   ، املطبوعة 
العقارية  االستشارات  أنشطة 
التي  الربحية  جتحيين  جالتفاجض 

يتطلبها النشاط.

ساحة   1( اإلأتداعي:  املقر   *

 –  ( الطابق   ( الشقة  نكول  شارل 

الدار البيضاء.

* املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسييها النهائي.

* الرأسدال اإلأتداعي : الرأسدال 

مرهم   100.000 اإلأتداعي محدم في 

اأتداعية  حصة   1.000 إ 2  مقيم 

من فئة 100 مرهم للواحدة، مكتتبة 

جمحررة بالكامل ج كلها بدلكية الييد 

انس العدي7ي.

تبتدئ   : اإلأتداعية  الينة   *

يناير  فاتح  من  اإلأتداعية  الينة 

جتنتهي في 31 مأن 7.

* التييي7 : تم تعيين الييد انس 

ملدة  للشركة  جحيدا  ميي7ا  العدي7ي 

غي7 محدجمة ج بكل الصالحيات.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم   -II

بالدار  التجارية  املحكدة  لدى 

 ،10/11/2022 بتاريخ   البيضاء، 

تحت رقم 561963.
ملخص قصد النشر

462 P

MAROC WEST AFRICA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة

برأس مال 100.000 مرهم

السجل التجاري رقم/ )13060

مقرها اإلأتداعي: 325 امليار طريق 

اسفي -مراكش

إعالن التأسيس

املؤرخ  تأسي�سي  عقد  بدقت�سى 

بتاريخ 2022/10/11 املسجل بتاريخ 

2022/10/18 تم تأسيس شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة ذات الخصائص 

التالية:

 MAROC اإلأتداعية:  التيدية 

“ WEST AFRICA

املوضوع اإلأتداعي :

االستغالل  تدبي7  في  مقاجل 

الفالحي.

خرفان،  أبقار،  املوا�سي،  تربية   

ماعز.

تربية النحل.

املقر اإلأتداعي: 325 امليار طريق 
اسفي -مراكش.

مال  رأس  يحدم   : املال  رأس 
الشركة في 100.000 مرهم مقيم ا 2 
مرهم للحصة   100 حصة ب   1000

الواحدة محررة كاملة.
التييي7: يقوم بتييي7 الشركة كل 

من الييد )ة) :
املقيم  بيوض  عزالدين  الييد 
ابن  بوعتدان  سيدي  الكدية  حي  في 
أرير الحامل للبطاقة الوطنية رقم: 

PH827820
زاجية  في  املقيم  بدر  كلي  الييد 
جزنقة بركان ا بوبكر الصديق الطابق 
6 شقة رقم 33 جأدة الحامل لجواز 

. PP818222 للبطاقة الوطنية رقم
املدة : حدمت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تأسييها.
تم القيام باإليداع القانوني لدى 
التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 
تحت   2022/11/11 بدراكش بتاريخ 

رقم/ 12068.
463 P

 FERME PEDAGOGIQUE
“ ZAYTOUNA

شركة ذات ميؤجلية محدجمة
برأس مال 100.000 مرهم

السجل التجاري رقم/ 130503
مقرها اإلأتداعي: ملكية تيلطانت 
ا طا مجار كوكو أداعة تيلطانت 

مراكش
إعالن التأسيس

املؤرخ  تأسي�سي  عقد  بدقت�سى 
بتاريخ 2022/10/17 املسجل بتاريخ 

.2022/11/01
تم تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة ذات الخصائص التالية :
 FERME اإلأتداعية:  التيدية 

“ PEDAGOGIQUE ZAYTOUNA
املوضوع اإلأتداعي :

- مطعم.
- االستي7ام جالتصدير.

- فضاء املعاب.
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املقر اإلأتداعي : ملكية تيلطانت 
تيلطانت  أداعة  كوكو  مجار  اطا 

مراكش.
مال  رأس  يحدم   : املال  رأس   o
الشركة في 100.000 مرهم مقيم ا 2 
مرهم للحصة   100 حصة ب   1000

الواحدة محررة كاملة.
التييي7 : يقوم بتييي7 الشركة كل 

من الييد )ة) :
املقيم  الرحيم  عبد  العالم   -
مراكش  نت  تيلطا  كوكو  جاحة  في 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.PW808195
الشقة  في  املقيم  يوسف  اعراب 
عبدهللا  موالي  اممي7  شارع   12 ج 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  مراكش 

.PW810270 رقم
في الشركة  مدة  حدمت   :  املدة 

 99 سنة ابتداء من تاريخ تأسييها.
تم القيام باإليداع القانوني لدى 
التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 
تحت   2022/11/09 بدراكش بتاريخ 

رقم/ 11942.
464 P

QUICK PLUS
SARL

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
البيضاء  بالدار   2022 أكتوبر   31
ميؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجمة تحدل الخصائص التالية :
.QUICK PLUS SARL : التيدية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
ميؤجلية محدجمة.

اليلطان  مرس  شارع   26 املقر 
الشقة 3، الطابق 1، الدار البيضاء.

الهدف :
جاالستي7ام،  جالبيع  الشراء 
جأثاث  معدات  كل  تأأي7  التصدير، 
التجهيزية  جاليلع  التعليمي  مكتبي، 

بجديع أشكالها.
توزيع  جاالستي7ام،  جالبيع  الشراء 
املكتبية  جاملعدات  الكدبيوتر  أأهزة 

جاللوازم املكتبية.

توزيع  جاالستي7ام،  جالبيع  الشراء 

معدات جحلول تكنولوأيا املعلومات 

اليدعية  جاالتصاالت  املكتبية 
جالبصرية، رفوف التخزين.

جالهندسة  االستشارات  خدمات، 

في مجال تكنولوأيا املعلومات.

العدليات  مختلف  عامة  بصفة 

جالصناعية  جاملالية  التجارية، 

عالقة  لها  التي  جاملنقولة  جالعقارية 

بالهدف  مباشرة  غي7  أج  مباشرة 

اإلأتداعي للشركة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

تيي7 الشركة من طرف   : اإلمارة 

الييد مصطفى محين جالييد عبد 

املقرجن  اإلمضاء  مع  بلعطشان  هللا 

لكال امليي7ين ملدة غي7 محدمة.

من فاتح يناير إ 2   : الينة املالية 

31 مسيد 7 من كل سنة.
رأسدال الشركة : 100.000 مرهم 

جاحدة  كل  حصة   1000 إ 2  مقيم 

بقيدة 100 مرهم.

الييد  يلي  كدا  بالكامل،  يحرر 

مصطفى محين 500 حصة جالييد 

عبد هللا بلعطشان 500 حصة.

بدركز  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ البيضاء  بالدار   االستثدار 

 ) نوفد 7 2022.

بالسجل  الشركة  تقييد  جتم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.562539

465 P

LES PLEINES الشركة
SRAL A U

شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

للشريك الوحيد 

تجزئة اليعداجي الطابق اليفلي 
رقم 3 ايت ملول: املقر اإلأتداعي 

تأسيس شركة ش.ذ.م.م

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

نظام  توقيع  تم  قد   2021/06/07

ميؤجلية  ذات  لشركة  أسا�سي 

محدجمة ميزاتها كالتا ي :

 LES  : الشركة  التيدية   -  1

.PLEINES

غرض الشركة هو   : الغرض   -  2

كالتا ي :

جبيع  شراء  عقاري   منعش   •

امرا�سي تجهيزها تجزئتها جبيعها 
10 زنقة الحرية   : املقر اإلأتداعي 

الطابق 3، شقة 5، الدار البيضاء.

2 - مدة الشركة : 99 سنة.
في  حدم   : الشركة  رأسدال   -  5

 1000 عل2  مقيم  مرهم   100.000

حصة من فئة 100 مرهم للحصة.

 1000 سعيد  أبامي  الييد 

حصة: 100.000.

5 - املجدوع : 100.000 حصة.

الشركة  لتييي7  عين   : التييي7 

الييد بوأدعة بوراين .

باملحكدة    القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

032)8) بتاريخ 2021/07/15.

466 P

 J&A PROMOTION
تأسيس شركة محدجمة امليؤجلية 

بدقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   17/10/2022

ذات الخصائص التالية:  

الشكل القانوني : شركة محدجمة 

امليؤجلية.

 J&A  : اإلأتداعي  اإلسم 

.PROMOTION

- الهدف اإلأتداعي :

• اإلنعاش العقاري.

• املقاجلة في أديع أشغال البناء.

جتصدير  جاستي7ام  جبيع  شراء   •

أديع موام جمعدات البناء.

• استي7ام جتصدير أديع املنتجات 

جأديع املوام.

26 شارع مرس   : املقر ا إلأتداعي 

الدار   3 الشقة   1 اليلطان الطابق 

البيضاء.

املدة : 99 سنة من تاريخ التسجيل 

في السجل التجاري.

الشركاء :

 500 محدد  ميتقيم  الييد 

حصة اأتداعية.

الييد الييد سليداني مصطفى 

500 حصة إأتداعية.

 100.000  : اإلأتداعي  الرأسدال 

حصة   1000 إ 2  مقيم  مرهم 

مرهم   100 فئة  من  إأتداعية 

للواحدة.

التييي7 ملدة غي7 محدمة :

الييد ميتقيم محدد.

الييد سليداني مصطفى.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   -

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

18)825 بتاريخ 2022/11/10.

467 P

STE SOUMILE SAKANE
SARL AU

تاسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالدارالبيضاء،    2022 نون 7   (

ميؤجلية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

تحدل  جحيد  بشريك  محدجمة 

الخصائص التالية :

 STE SOUMILE  : التيدية 

.SAKANE SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

ميؤجلية محدجمة بشريك جحيد.

شارع مرس اليلطان   26  : املقر 

الشقة رقم 3 الطابق 1 الدارالبيضاء.

بيع  عقاري،  منعش   : الهدف 

جشراء جتوزيع أديع موام البناء.

العدليات  مختلف  عامة  بصفة 

التجارية، املالية الصناعية جالعقارية 

مباشرة  عالقة  لها  التي  جاملنقولة 

اإلأتداعي  بالهدف  مباشرة  غي7  أج 

للشركة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

تيي7 الشركة من طرف   : االمارة 

الييد خالد سوميل ملدة غي7 محدمة.
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يناير فاتح  من   : املالية   الينية 

 ا 2 31 مسيد 7 من كل سنة.

 100.000  : الشركة  رأسدال 

مرهم مقيم ا 2 1000 حصة من كل 

جاحدة بقيدة 100 مرهم.

يحرر بالكامل كدا يلي :

 1000 سوميل   خالد   الييد 

حصة.

بدركز  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالدارالبيضاء،   االستثدار 

جتم تقييد الشركة   ،2022 نون 7   11

بالدارالبيضاء  التجاري  بالسجل 

تحت رقم 5))562.

468 P

BOUZID TRADING
SARL AU

تــــأ سـيـس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 2022/10/18 بتاريخ  البيضاء  الدار 

لشركة  امسا�سي  القانون  جضع  تم 

باملديزات  ذات امليؤجلية املحدجمة  

التالية : 

 BOUZID TRADING  : التيدية 

.SARL AU

الهدف اإلأتداعي  :

.IMPORTATION ET EXPORTATION

* املقر اإلأتداعي : 5شارع عبد هللا 

بن ياسين عدارة بليدجن طابق 5 رقم 

5 الدار البيضاء. 

* املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس.

محدم  الرأسدال   : الرأسدال   *

إ 2  مقيدة  مرهم  في100.000,00 

مرهم   100 فئة  من  حصة   1.000

محررة أديعها  الواحدة   للحصة 

 ج ميندة إ 2 الشريك :

- الييد : محدد بوزيد.

* امرباح : %5 لالحتياط القانوني 

سواء  ج الباقي حيب تقدير الشركاء 

يوزع أج ينقل.

التييي7 : تم تعيين الييد كديي7 

محدد  محدجمة  غي7  ملدة  للشركة 

بوزيد.

تـم تسجيل الشركة بالسجل   -  2

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجاري 

562821 بتاريخ 2022/11/17 .
بيان مختصر

469 P

AMG DEVELOPPEMENT
تــــأ سـيـس

1 - بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

 2022/10/28 بتاريخ  البيضاء  الدار 

لشركة  امسا�سي  القانون  جضع  تم 

باملديزات  ذات امليؤجلية املحدجمة  

التالية : 

 AMG  : التيدية   *

.DEVELOPPEMENT

االستي7ام   : اإلأتداعي  الهدف   *

جالتصدير.

* املقر اإلأتداعي : سيدي عثدان 

الدار   2 طابق   69 رقم   22 بلوك 

البيضاء. 

* املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس.

محدم  الرأسدال   : الرأسدال   *

إ 2  مقيدة  مرهم  في100.000,00  

1.000  حصة من فئة 100

أديعها  الواحدة  للحصة  مرهم 

محررة ج ميندة إ 2 الشريك الييد 

عبد الرحيم نوة.

* امرباح : %5 لالحتياط القانوني 

سواء  ج الباقي حيب تقدير الشركاء 

يوزع أج ينقل.

الييد  تعيين  تم   : التييي7   *

كديي7 للشركة ملدة غي7 محدجمة

عبد الرحيم نوة

تـم تسجيل الشركة بالسجل   -  2

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجاري 

562819 بتاريخ 2022/11/17 .
بيان مختصر

470 P

 SOCIETE D’INGENIERIE 

 ET AUTOMATISME

GADDARI
ش.م.م.م.ش. ج

املقر اإلأتداعي: رقم 13 شارع 

إبراهيم الرجماني زنقة احدد 

املجاطي إقامة االلب الطابق امجل 

رقم

08 املعاريف الدار البيضاء .

بالدار  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 ،  2020 يناير   20 بتاريخ  البيضاء 

امليؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

جالخصائص  باملديزات  املحدجمة 

التالية :

 SOCIETE  : التيدية 

 D’INGENIERIE ET

  AUTOMATISME GADDARI

ش.م.م.م.ش. ج.

الكهربائية  االعدال  الغرض: 

جالكهرجميكانيكية.

شارع   13 رقم   : اإلأتداعي  املقر 

إبراهيم الرجماني زنقة احدد املجاطي 

 08 إقامة ام لب الطابق امجل رقم 

املعاريف الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

يتكون   : اإلأتداعي  الرأسدال 

 100.000 الرأسدا ل اإلأتداعي من 

حصة   1000 ا 2  مقيم  مرهم 

100 مرهم للحصة  اأتداعية بقيدة 

نصيب  من  الواحدة  اإلأتداعية 

الييد طارق كداري .

يتم تييي7 الشركة من   : التييي7 

طرف الييد طارق كداري ملدة زمنية 

غي7 محدمة.

بكتابة  جالتسجيل  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

البيضاء بتاريخ )1 ف 7اير 2020 تحت 

السجل التجاري رقم 1)0)25 .
من األ االستخالص جالبيان

471 P

DAR EL JAWAL

تأسيس شركة »مار الجوال»

شركة محدجمة امليؤجلية

 رأسدالها  100000.00 مرهم

جمقرها اإلأتداعي الكائن ب  5 شارع 

عبد هللا بن ياسين عدارج بيلدجن 

الطابق  5 الرقم 5 الدار البيضاء

تم تأسيس  بدقت�سى عقد عرفي  

ذات  امليؤجلية   محدجمة  شركة 

املديزات التالية :

محدجمة  شركة   : الشكل 

امليؤجلية.

 DAR EL  «. »مار الجوال   : االسم 

.JAWAL

خدمات   / توفي7 اإلقامة   : الهدف 

التاأر .

املقر : 5 شارع عبد هللا بن ياسين 

 5 الرقم   5 الطابق   بيلدجن  عدارج 

الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من إنشاءها.

رأسدال الشركة : 100000 مرهم.

الحصص العينية :

   HIND RBOUB الييد  

100000.00 مرهم سعني:  1000حصة 

اأتداعية بقيدة 100 مرهم للحصة.

املجدوع: 100000.00 مرهم سعني 

 100 حصة اأتداعية بقيدة   1000

مرهم للحصة.

من  ابتداء  اإلأتداعية:  الينة 

فاتح يناير إ 2 31 من مأن 7.

 HIND الييدة   : الشركة  ميي7ة 

.RBOUB

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

الك 7ى   البيضاء  بالدار  التجارية 

السجل   11/11/2022 بتاريخ 

التجاري رقم 562105 .
لإلشارة جالبيان

472 P
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 SOCIETE MERCADO FOOD 
SARL

 RC: 562059
 ICE :003167759000063 

IF: 53220316 
تأسيس شركة

I-  بدقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في 
11 أكتوبر 2022 ، تم جضع القانون 
امليؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدجمة بين املوقعين  جذات املديزات 

التالية:
 SOCIETE MERCADO : التيدية

.FOOD SARL
هو  الشركة  هدف   : الهدف 
املتنقلة.  التدوين  املطاعم جخدمات 
زنقة أطلس عدارة   : املقر اإلأتداعي 
 - 16 معاريف  الطابق الرابع رقم   25

الدار البيضاء.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسييها النهائي.
الرأسدال   : اإلأتداعي  الرأسدال 
.100.000.00 في  محدم   اإلأتداعي 
حصة   1000 إ 2  مقيم  مرهم 
100مرهم  فئة  من  إأتداعية 

للواحدة، مكتتبة  جمحررة بالكامل .
 الينة اإلأتداعية : تبتدئ الينة 
اإلأتداعية من فاتح يناير جتنتهي في 

31 مسيد 7.
مديرين  تعيينهم  يتم   : التييي7 
مشاركين للشركة لفت7ة غي7 محدجمة. 
مغربي  ماركا  أيوب  الييد 
الوطنية  للبطاقة  جحامل  الجنيية 
مواليد  من   BK273449 رقم 

1993/11/06 بالدارالبيضاء.
مغربي   ، بنونة  مهدي  الييد 
الوطنية  للبطاقة  جحامل  الجنيية 
مواليد  من   ،  BK377164 رقم 

24.05.1991 بالدار البيضاء.
مغربي  ماركا  يونس  الييد 
الوطنية  للبطاقة  جحامل  الجنيية 
مواليد  من   BK258532 رقم 

09.06.1989 بالدار البيضاء.
أمناه  املوقعون  يقدم  املياهدة: 
مياهدة لهذه الشركة باملبلغ النقدي 

التا ي ، جهو:

 33200.00 ماركا  أيوب  الييد 

مرهم.

 33300.00 بنونة  مهدي  الييد 

مرهم.

 33300.00 ماركا  يونس  الييد 

مرهم.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

التجارية  املحكدة  لدى  التجاري 

نوفد 7   11 بتاريخ   بالدارالبيضاء، 

2022، تحت رقم826006.
ملخص قصد النشر

473 P

A.M.A.D LIGHTING
   شركة محدجمة امليؤجلية

 من شريك جحيد 
رأسدالها: 100.000,00 مرهم

مقرها اإلأتداعي: 13 زنقة أحدد 

املجاطي طابق 1 رقم 8 املعاريف 

الدارالبيضاء

RC N° 560467
محرر  عرفي  عقد  بدقت�سى 

تم  12 أكتوبر2022  بتاريخ  بالبيضاء 

امليؤجلية  محدجمة  شركة  تأسيس 

من شريك جحيد بالخصائص التالية:

 A.M.A.D LIGHTING : التيدية 

الصفة القانونية: شركة محدجمة 

امليؤجلية من شريك جحيد.  

الهدف اإلأتداعي : التجارة في كل 

ما يتعلق بدوام الكهرباء .
أحدد  زنقة   13 اإلأتداعي:  املقر 
املعاريف   8 رقم   1 طابق  املجاطي 

الدارالبيضاء.

املدة: 99 سنة.
مرهم   100.000,00 املال:  رأس 

إأتداعية  حصة   1000 ل  مقيدة 

مكتتبة  للحصة،  مرهم   100 بقيدة 

إ 2   1 جمرقدة من  جمحررة بالكامل، 

1000 موزعة كدا يلي :

الييد عصام النبي10007 حصة.

الينة اإلأتداعية: من فاتح يناير 

ا 2 31 مسيد 7 من كل سنة.

النبي7  عصام  تعيين  تم  التييي7: 

ميي7 للشركة ملدة غي7 محدمة.     

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  للدارالبيضاء   التجارية   
عدم  تحت   2022 أكتوبر   31

.843972
لإلشارة جالبيان

امليي7 

474 P

JAWHARATE TIT MELLIL
  شركة محدجمة امليؤجلية من 

شريك جحيد 
رأسدالها: 100.000,00 مرهم

مقرها اإلأتداعي: شارع النخيل 
اليعامة 2 متجر رقم 6 تيط مليل

RC N° 562457
محرر  عرفي  عقد  بدقت�سى 
أغيطس2022   16 بتاريخ  بالبيضاء 
تم تأسيس شركة محدجمة امليؤجلية 
من شريك جحيد بالخصائص التالية:

 JAWHARATE TIT  : التيدية 
 .MELLIL

الصفة القانونية: شركة محدجمة 
امليؤجلية من شريك جحيد.  

الهدف اإلأتداعي :
 مقهى جقاعة شاي. 

النخيل  شارع   : اإلأتداعي  املقر 
اليعامة 2 متجر رقم 6 تيط مليل.

املدة : 99 سنة.
مرهم   100.000,00 املال:  رأس 
إأتداعية  حصة   1000 ل  مقيدة 
مكتتبة  للحصة،  مرهم   100 بقيدة 
إ 2   1 جمرقدة من  جمحررة بالكامل، 

1000 موزعة كدا يلي:
الييد محدد فتحي1000 حصة.

الينة اإلأتداعية : من فاتح يناير 
ا 2 31 مسيد 7 من كل سنة.

فتحي  محدد  تعيين  تم  التييي7: 
ميي7 للشركة ملدة غي7 محدمة.     

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  رالبيضاء  للدا   التجارية   
عدم  تحت   2022 نوفد 7   1(

.826(21
لإلشارة جالبيان

امليي7 

475 P

  D3M6SERVICE
S.A.R.L

    تأسيس شركة
I-  بدقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في 
تم إيداع القانون  أكتوبر2022،   22

امليؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجمة  جذات املديزات التالية:

  D3M6SERVICE  : التيدية 

.  S.A.R.L

الهدف :

 تقديم الخدمات جاملشورة.

الحدد  تجزئة   : اإلأتداعي  املقر 
شارع 3 رقم 12 الطابق الثاني سيدي 

مومن الدار البيضاء.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسييها النهائي.

الرأسدال   : اإلأتداعي  الرأسدال 

.100.000,00 في  محدم   اإلأتداعي 

حصة   1000 إ 2  مقيم  مرهم 

100.مرهم  فئة  من  إأتداعية 

للواحدة، مكتتبة جمحررة بالكامل. 

الينة اإلأتداعية : تبتدئ الينة 

اإلأتداعية من فاتح يناير جتنتهي في 

31 مسيد 7.

 التييي7 : سوف تيي7 الشركة من 

قبل : 

الييدة بومور أهام.

 جالييدة صفاء مريم.

القانوني  اإليداع  تم   -II

املحكدة  لدى  التجاري  بالسجل 

بتاريخ بالدارالبيضاء،   التجارية 

23 نوفد 20227 تحت رقم 302)82.
ملخص قصد النشر

476 P

’’LYCEE ANISSE
بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

2022 قام شركاء شركة  28  شتن 7 

ب-5-7 املتواأدة   LYCEE ANISSE

تجزئة الفال   , شارع الشفشاجني    9

الدارالبيضاء،   ,  20250 عين اليبع 

رقم  تحث  التجاري  السجل  ذات 

33)122 بوضع محضر للجدع العام 

االستثنائي بالقرارات التالية : 
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بيع ج نقل الحصص االأتداعية   

من طرف الييد عزجزي عثدان إ 2 

جإ 2  حصة)   2(62  ( أمين  عزجزي 

عزجزي أميدة )62)2 حصة) .

توزيع أديد للرأسدال: 

عزجزي عثدان  56 حصة .

 5220 أمينة  العراقي  الطنطاجي 

حصة .

 عزجزي أمين: 6362 حصة.

 عزجزي أميدة : 6362 حصة , أي 

ما مجدوعه 18000 حصة إأتداعية 

بقيدة 100 مرهم للواحدة.

للييدة  ثانية  كديي7ة  التعيين 

بتاريخ  املزمامة  أميدة   عزجزي 

البطاقة  ذات  مسيد 19867   25

جالياكنة    BB26212 الوطنية رقم  

 ,122 رقم  زنقة  الحدد  تجزئة  ب 

ال 7نو�سي الدار البيضاء, مع صالحية 

التوقيع اإلأتداعي.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكدة  الضبط 

 847295 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

تاريخ 23 نوفد 7 2022.                                                         
اإلمارة    

477 P                   

’’MADARIS ANISSE
بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

2022 قام شركاء شركة  أكتوبر   0( 

املتواأدة    MADARIS ANISSE

الشفشاجني  شارع    148-150 ب 

الدارالبيضاء،   ,  20250 ,عين اليبع 

رقم  تحث  التجاري  السجل  ذات 

193361 بوضع محضر للجدع العام 

االستثنائي بالقرارات التالية :

بيع ج نقل الحصص اإلأتداعية   

من طرف الييد عزجزي عثدان إ 2  

جإ 2  حصة)    5  960  ( عزجزي امين 

عزجزي أميدة  ) 160 13 حصة) .
بيع جنقل من طرف اليامة عزجزي 
جعزجزي  الياس   عزجزي   , أنيس 

حصة لكل جاحد   2  000 يوسف ل 

منهم إ 2 جالدهم عزجزي امين.

عزجزي  للرأسدال:  أديد  توزيع 

عثدان: 80 حصة, الطنطاجي العراقي 

200 22 حصة, عزجزي أمين:  أمينة: 

أميدة:  عزجزي  حصة,   28(60 

مجدوعه  ما  أي  حصة,    28  (60

80.000 حصة اأتداعية بقيدة 100 

مرهم للواحدة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكدة  الضبط 

  847298 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

بتاريخ 23 نوفد 20227.
اإلمارة                       

478 P

 LAXIO MAROC

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

بشريك جاحد 

 رأسدالها: 100.000.00 مرهم 

املقر اإلأتداعي: 61 شارع اللة 

الياقوت ’جمصطفى ملعاني رقم 69 

الطابق 2 الدارالبيضاء

تفويت حصص  إأتداعية
مؤرخ  عرفي  عقد  بدوأب 

ف 7اير2018  فاتح  بتاريخ  بالبيضاء 

   2022 يناير   20 بتاريخ  جمسجل 

ش.م.م   LAXIO MAROC لشركة 

بشريك جاحد تقرر ما يلي :

  (1000( تفويت  عل2  املوافقة 

حصة إأتداعية مدلوكة للييد نبيل 

العلمي   لفائدة الييد كدال خليل. 

استقالة الييد نبيل العلمي   من 

مهامه كديي7 للشركة.

تعيين الييد كدال خليل كديي7 

جحيد للشركة ملدة غي7 محدمة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  للدحكدة  الضبط 

 2022 نوفد 7   22 بالدارالبيضاء، 

تحت رقم 255)82 .                  

السجل التجاري رقم   392321.

479 P

  CANTOR REAL ESTATE

S.A.R.L

رأسدالها : 1.000.000,00 مرهم

املقر : رقم 26 ، شارع الزرقطوني  

مكتب رقم 15-16 ، الطابق 

اليامس الدار البيضاء.

 السجل التجاري عدم: 501199

يوم  إستثنائي  محضر  بدقت�سى 

شركة     قررت   سبتد 20227،   12

     CANTOR REAL ESTATE S.A.R.L

املعرفة بإسهاب أعاله ما يلي:

حصة   1 تفويت  عل2  املصامقة 

 CANTOR REAL شركة  ملك  في 

ESTATE S.A.R.L مسجلة في السجل 

برقم  للدارالبيضاء،  التجاري 

 CANTOR 203259 ، لفائدة الشركة

CAPITAL GROUP SARL   مسجلة 

 ، للدارالبيضاء  التجاري  السجل  في 

برقم 489047.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

 )0 نوفد 7 2022 تحت رقم844977.

480 P

 AFRICAN HOTEL

 DEVELOPMENT

 NOUACEUR

S.A.R.L. A.U

شركة ذات ميؤجلية محدجمة

 ذات الشريك الوحيد

رأس مال الشركة :     3.000.000,00  

مرهم

املقر اإلأتداعي:  6 شارع حين 

سكتا ني سيدي بليوط الدارالبيضاء

السجل التجاري : 402749

يوم  استثنائي  محضر  بدقت�سى 

الشريك  قرر  أغيطس2022،  فاتح 

 AFRICAN HOTEL الوحيد في شركة

  DEVELOPMENT NOUACEUR

املعرفة بإسهاب أعاله ما يلي :

الشركة  مال  رأس  -زيامة 

إ 2  مرهم   3.000.000,00 من 

بزيامة  جذلك  مرهم،   12.697.000

سعامل  ما  أي  مرهم،   9.697.000

إنشاء 96.970 حصة ليصبح مجدوع 

الحصص 126.970 حصة.

للقانون  ج)   6 البندين  تغيي7   -

امسا�سي.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   -

بتاريخ بالبيضاء   التجارية 

11 نوفد 20227 تحت رقم 825552.

481 P

 AFRICAN HOTEL

 DEVELOPMENT TANGER

MED
S.A.R.L. A.U

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

رأس مال الشركة :     8.000.000,00  

مرهم

املقر اإلأتداعي:  6 شارع حين 

سكتاني سيدي بليوط الدارالبيضاء

السجل التجاري: 355805

يوم  إستثنائي  محضر  بدقت�سى 

الشريك  قرر  أغيطس2022،  فاتح 

 AFRICAN HOTEL الوحيد في شركة

  DEVELOPMENT TANGER MED

املعرفة بإسهاب أعاله ما يلي:

الشركة  مال  رأس  -زيامة 

إ 2  مرهم   8.000.000,00 من 

44.806.000,00 مرهم، جذلك بزيامة 

36.806.000,00 مرهم، أي ما سعامل 

ليصبح  حصة   368.060 إنشاء 

مجدوع الحصص 228.060 حصة.

للقانون  ج)   6 البندين  -تغيي7 

امسا�سي.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  -تم 

 11 بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 

نوفد 20227 تحت رقم )82555.

482 P
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 INTERSAFE EQUIPEMENT

EX ALMERY EQUIPEMENTS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة

 ذات الشريك الوحيد

رأسدالها :  10.000 مرهم  

املقر اإلأتداعي : مجدوعة التقدم 

ـ مجدوعة 2ـ  )1ـ  الطابق الثانيـ  

سيدي برنو�سي 

الدار البيضاء 

 RC n°  : 435071

  IF n°:  37540290 

ICE : 002279363000013

بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 

 12 أكتوبر 2022 الشريك الوحيد في 

   INTERSAFE EQUIPEMENT   شركة

قرر ما يلي :

الحصص  تفويت  عل2  املصامقة 

اليعيدي  مينا  الييدة  طرف  من 

لصالح الييد سفيان اليا�سي 

املوافقة عل2 شريك أديد الييد 

سفيان اليا�سي.

مينا  الييدة  استقالة  قبول 

اليعيدي بصفتها ميي7ة.

اليا�سي  سفيان  الييد  تعيين 

ميي7. 

تحديث النظام امسا�سي.

اإليداع القانوني قد تم بكتابة     

للدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 22 نون 7 2022 تحت 

رقم 826821.

483 P

عقد تسيير حر
بتاريخ  املد�سي  العقد  بدقت�سى 

املسجل  ج   ،2022 أكتوبر   19

بشفشاجن بتاريخ  21 اكتوبر 2022، 

الييد  تم إبرام عقد تييي7 حر بين  

كشخص  املسجل  عاطف,  ريان 

لدى  التجاري  السجل  في  طبيعي 

املحكدة اإلبتدائية بشفشاجن تحت 

رقم 3652 بصفته مكريا من أهة .

اللغداس  هللا  عبد  الييد  جبين 

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية ل 

بصفته ميي7ا حرا من     2(212 س 

أهة ثانية  . 

جأنه بدوأب هدا العقد ج ابتداءا 

أصبح   2022 اكتوبر   18 تاريخ  من 

الييد عبد هللا اللغداس ميي7ا حرا 

تجارية  أنشطة  ج  إلعالميات  ملحل 

الكائن بشارع الحين الثاني  أخرى  

 9 ملدة  شفشاجن  اليويقة   حي 

سنوات قابلة للتجديد.  إذا رغب أحد 

انتهاء  قبل  العقد  إنهاء  في  الطرفين 

مدته املحدمة ، جأب عليه أن يقوم 

بإخطار الطرف امخر ثالثة أشهر قبل 

إنتهاء مدة العقد.

484 P

STE AJASTOR
S.A.R.L AU

 شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بشريك جحيد

 رأسدالها  :  100.000مرهم 

مقرها اإلأتداعي  مركز بني رزين 

اقليم  شفشاجن

االستثنائي  القرار  بدقت�سى 

نوفد 7   03 بتاريخ  للشريك الوحيد   

قرر  بشفشاجن  مسجل  ج    2022

 AJASTOR « الشريك الوحيد لشركة

SARL AU »   ما يلي  : 

من  الشركة  رأسدال  من  الرفع 

جذلك   600.000 مرهم إ 2   100.000

باضافة5000  حصة اأتداعية ذات 

مرهم من طرف الشريك   100 مبلغ 

الوحيد الييد اأندجز أحدد.

القانون  من   6 ج   5 البنوم  تغيي7 

امسا�سي. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 

   ،2022 نون 7   15 بتاريخ  بشفشاجن 

تحت رقم 129/2022.

485 P

 STE URBAN

DEVELOPPEURS III
تحويل املقر اإلأتداعي

مؤرخ  عرفي  عقد  بدوأب 

 2022 أبريل    02 يوم   بالبيضاء 

ج مسجل بنفس املدينة قررت شركة

  »URBAN DEVELOPPEURS III «

جرأسدالها   املهام،   محدجمة  شركة 

املقر   مرهم ذات       5.000.000,00

اكتوبر جشارع   6 زنقة   ،:  6 الرئي�سي  

امليي7ة الطابق 3  الدار البيضاء.

ما يلي: 

تحويل املقر اإلأتداعي إ 2: 

زنقة أمينة بنت جهب تجزئة رقم 

12 الدار البيضاء.

القانون  من   2 املامة   تعديل 

امسا�سي للشركة.

امسا�سي  النظام  صياغة  إعامة 

للشركة.

اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 

التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 

بالبيضاء يوم  16 نون 7 2022،  تحت 

رقم 846592.

486 P

STE KEJOLA IMMO
تحويل املقر اإلأتداعي

مؤرخ  عرفي  عقد  بدوأب 

 2022 أبريل    02 يوم  بالبيضاء 

جمسجل بنفس املدينة قررت شركة

شركة    «KEJOLA IMMO  «

 60.000 محدجمة املهام، جرأسدالها  

 ،:  6 الرئي�سي   املقر   مرهم،  ذات     

6 اكتوبر جشارع امليي7ة الطابق  زنقة 

3  الدار البيضاء. ما يلي: 

زنقة  تحويل املقر اإلأتداعي إ 2:  

أمينة بنت جهب تجزئة رقم 12 الدار 

البيضاء.

القانون  من   2 املامة   تعديل 

امسا�سي للشركة.

امسا�سي  النظام  صياغة  إعامة 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكدة التجارية بالبيضاء 

رقم  تحت    ،2022 نون 7   16 يوم 

.846591
للنشر ج البيان

487 P

 STE  SEGOULA I

تحويل املقر اإلأتداعي
مؤرخ  عرفي  عقد  بدوأب 

 2022 أبريل    02 يوم  بالبيضاء 

الجدع  قرر  املدينة  بنفس  جمسجل 

العام لشركة »SEGOULA I »   شركة 

 97 الرئي�سي  املقر   ذات   مجهولة   

شارع محدد الخامس الدار البيضاء, 

ما يلي :

زنقة   : تحويل املقر اإلأتداعي إ 2 

أمينة بنت جهب تجزئة رقم 12 الدار 

البيضاء. 

القانون  من   2 املامة  تعديل 

امسا�سي للشركة.

امسا�سي  النظام  صياغة  إعامة 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  ثم 

الضبط باملحكدة التجارية بالبيضاء 

رقم  جتحت   ،2022 نون 7   16 يوم  

.826320
للنشر ج البيان

488 P

STE LO.J.TE.CH

تعيين ميي7 أديد 

مؤرخ  عرفي  عقد  بدوأب 

  ،2022 سبتد 7   21 يوم  بالبيضاء 

جمسجل بنفس املدينة قررت شركة 

املهام  ذات  شركة    LO.J.TE.CH

املحدجمة جرأسدالها 500.000  مرهم, 

ذات  املقر  الرئي�سي  في الدار البيضاء 

:  265  محج اليفي7 بن عائشة عدارة 

كونتينونطال الطابق 3   ما يلي: 
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غي7  ملدة  أديد  ميي7  تعيين 

 ،TARA CHOUCHANA محدمة: 

بتاريخ   مزمامة  الجنيية،  فرنيية 

06/07/1990 ، حاملة لجواز اليفر 
.18HC22161        رقم

غي7  ملدة  ميي7  تعيين  تأكيد 

SERGE CHOUCHANA محدمة: 

بتاريخ  مزمام  الجنيية،  فرن�سي 

رقم للبطاقة  حامل   ،28/05/1958

. C003771J

امسا�سي  النظام  صياغة  إعامة   

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكدة التجارية بالبيضاء 

رقم  جتحت   ،2022 نون 7   22 يوم 

.82(662
للنشر جالبيان.

489 P

 STE  ASMA
 DEVELOPPEMENT

 IMMOBILIER
« ASDI «

شركة مجهولة االسم

 رأسدالها :  50.000.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي: 129 شارع الجيش 

امللكي، زاجية ال 7يهمي اإلمري�سي 

الدارالبيضاء

السجل التجاري بالدارالبيضاء: 

185.615

العام  الجدع  قرارات  عقب 

بتاريخ اإلمارة  جمجلس   االستثنائي 

 2 نون 7 2022، تقرر ما يلي:

من  الشركة  رأسدال  من  الرفع 

 100.000.000 ا 2   50.000.000

مرهم بدا سعامل 50.000.000 مرهدا 

نقدا حرر بكامله.
القانون  من   8 الفصل  تغي7 

الداخلي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

بالدارالبيضاء  التجارية  املحكدة 

تحت رقم     ،2022 نون 7   1( بتاريخ 

.826.686

490 P

ASSOUAK HAD SOUALEM
شركة مجهولة االسم

 رأسدالها  : 5.000.000 مرهم
املقر اإلأتداعي: 129 شارع الجيش 

امللكي، زاجية ال 7يهمي االمري�سي
السجل التجاري: 235.523

بدوأب قرارات الشريك الوحيد 
بتاريخ 11 نون 7 2022، تقرر ما يلي:

من  يقين  محدد  الييد  عزل 
منصبه كديي7 للشركة.

فضيل  عثدان  الييد  تعيين 
كديي7 أديد للشركة جذلك إ 2 غاية 
الجدع العام الذي سيبت في حيابات 
بتاريخ ستختتم  التي  املالية   الينة 

 31 مأن 20237.
أساس  الصالحيات عل2  تفويض 

التوقيع املزمجج.
بكتابة  القانوني  باإليداع  تم 
التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ )1 نون 7 2022 

تحت عدم 6)825.8.
عن امليتخلص ج البيانات 

491 P

NEROPRIM IMMO
شركة محدجمة امليؤجلية

ذات الشريك الوحيد
 رأسدالها 10.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي: 129 شارع الجيش 
امللكي، زاجية ال 7يهمي اإلمري�سي 

الدارالبيضاء
السجل التجاري بالدارالبيضاء : 

200.(13
االستثنائي  العام  الجدع  عقب 
بتاريخ فاتح نون 7 2022،  تقرر ما يلي:
من  الشركة  رأسدال  من  الرفع 
مرهم   21.010.000 ا 2   10.000
املقدار  محدمة  ميون  مع  باملقاصة 

جميتحقة عل2 الشركة.
القانون  من  ج)   6 الفصل  تغيي7 

الداخلي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكدة 
رقم   تحت    ،2022 نون 7   15 بتاريخ 

.826.2(6
492 P

STE SKEAL
استدراك خطأ جقع بالجريدة 

 الرسدية عدم 22)5 
بتاريخ 18 نوفد 7 2022

بدال من :
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

»ماطا بلوج».
يقرأ :

لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
»سقال».

)الباقي بدجن تغيي7).
493 P

ANFA INVESTMENT
SARL

رأسدال : 600.000 مرهم
املقر الرئي�سي : الزاجية شارع ليدج 
جشارع بياريتز، إقامة »ب» عين 

مياب، الدار البيضاء
تعيين مدير أديد.

تقرر بدوأب أحكام الجدع العام 
االستثنائي للدياهدين املنعقد بالدار 
ما   201( أكتوبر   19 بتاريخ  البيضاء 

يلي :
الييد   : اإلمارة  استقالة  قبول 

محدد مرجا.
التعيين كددير للشركة ملدة غي7 
مرجا،  اليعدية  الييدة   : محدجمة 
البيضاء،  الدار  مواليد  مغربية، 
رقم   56 زنقة  مقيدة في عين الشق، 
جحاملة للبطاقة  الدار البيضاء،   18

.B696309 الوطنية رقم
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

9 نوفد 7 )201، برقم 628881.
494 P

ANFA INVESTMENT
SARL

رأسدال : 600.000 مرهم
املقر الرئي�سي : الزاجية شارع ليدج 

جشارع بياريتز، إقامة »ب»
عين مياب، الدار البيضاء

تعيين مدير أديد
تقرر بدوأب أحكام الجدع العام 
االستثنائي للدياهدين املنعقد بالدار 
201( أكتوبر   19 بتاريخ   البيضاء 

 ما يلي :

 : اإلمارة  استقالة  قبول 

الييدمحدد مرجا.

التعيين كددير للشركة ملدة غي7 

مرجا،  اليعدية  الييدة   : محدجمة 

البيضاء،  الدار  مواليد  مغربية، 
رقم   56 زنقة  مقيدة في عين الشق، 

جحاملة للبطاقة  الدار البيضاء،   18

.B696309 الوطنية رقم

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

9 نوفد 7 )201، برقم 628881.

495 P

N4T MATERIALS
SARL AU

I.F: 37569528

 PATENTE : 35780762

ICE : 002295247000079 

R.C: 437041

برأسدال : 100،000 مرهم

املقر اإلأتداعي : )11 زنقة ابن مني7، 

إقامة الزرقا، الطابق االجل، الشقة 
رقم 2، املعارف

الدار البيضاء

تفويت حصص
تعيين مدير جحيد أديد

بتاريخ  خاص  عقد  بدوأب 

البيضاء  بالدار   ،2022 31 أكتوبر 

تقرر ما يلي :

تفويت 1000حصة تخص الييد 

لصالح  الحديد  عبد  الدين  نور 

الييدة الييوطي فدجى.

عبد  الدين  نور  الييد  استقالة 

الحديد من منصبه كديي7 للشركة  
تقرر تعيين الييدة الييوطي فدجى 

ميي7ة جحيدة ملدة غي7 محدجمة.
فدجى  الييوطي  الييدة  تتو 2 

 ، الشركة  جمطلوبات  أصول  أديع 

جكذلك أديع االلتزامات التي تعهدت 

بها الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 

التجارية بالدار البيضاء.

496 P
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SIVEP
SARL AU

 I.F : 34424698

PATENTE : 36365298 

 RC : 428621

 ICE : 002224548000089 

برأسدال 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي - )6 شارع الناظور 

الدار البيضاء

تفويت حصص
تعيين ميي7أديد

بدوأب عقد خاص بتاريخ فاتح 

نوفد 7 2022 بالدار البيضاء تقرر ما 

يلي :

تفويت 1000 حصة عائدة للييد 

الييد  لصالح  الدين  صالح  شاجي 

الحالمي مرام.

صالح  شاجي  الييد  استقالة 

للشركة  كديي7  منصبه  من  الدين 

الييد  تعيين  للشركة  كديي7  تقرر 

غي7  ملدة  جحيدا  ميي7ا  الحالمي 

محدجمة.

ميؤجل  مرام  الحالمي  الييد 

عن أديع أصول الشركة جالتزاماتها 

جكذلك أديع االلتزامات التي تعهدت 

بها الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 

التجارية بالدار البيضاء.

497 P

SOCIETE MDB FOOD
SARL

برأس مال : 100،000 مرهم

املقر الرئي�سي : الدار البيضاء،

 زنقة أطلس إقامة 25، الطابق 

الرابع رقم 16

املقر الرئي�سي الجديد : الدار البيضاء 

، بياتين ، ب 10 املتجر رقم 22 

تلة جاحدة ، كازا أرين تاجن  مدينة 

خضراء بوسكورة

RC 535131 CASA IF 51789442

التغيي7ات القانونية

االأتداع  محضر  لشرجط  جفقا 

املنعقد  للدياهدين  االستثنائي 

تقرر   ،2022 سبتد 7   29 بتاريخ 

سابقا  الشركة  مقر  نقل  باإلأداع 

أطلس  زنقة  البيضاء،  الدار   : من 

إقامة 25، الطابق الرابع رقم 16، ا 2 

العنوان الجديد التا ي الدار البيضاء، 

تلة   22 رقم  املتجر  ب10  بياتين، 

مدينة  تاجن،  أرين  كازا  جاحدة، 

خضراء بوسكورة.

النظام  من   2 املامة  جتعديل   

امسا�سي للشركة جفًقا لذلك.

تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 

بتاريخ فاتح  التجارية بالدار البيضاء 

نوفد 7 2022، تحت رقم 6)8222.

498 P

 SASSENACH GOLF

SERVICES
SARL AU

الرأسدــال :  10.000 مرهم

املقر اإلأتداعي: الجزر GH22 مكرر 

E6/A1 أداعة حربيل املدينة 

الجديدة تامنصورت

 عدارة ) الطابق الثالث بدراكــش        

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

أكتوبر   10 بتاريخ  اإلستثنائي 

لشركة   اإلأتداعي  باملقر   ،2022

  SASSENACH GOLF SERVICES

تـم  الوحيد  الشريك  ذات  ش.م.م. 

تقرير مــايلي :   

تحويل املقر اإلأتداعي للشركة إ 2 

أداعة   E6/A1 مكرر   GH22 الجزر 

حربيل املدينة الجديدة تامنصورت 

عدارة ) الطابق الثالث بدراكش.  

جالثاني  الرابع  البنوم  تغيي7 

التأسي�سي  القانون  من  جاالربعين 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

نون 7   ( بتـــاريخ  بدراكش،  الضبط 

2022، تحت الرقم 121136.

499 P

AQOUAT TECH
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

بدياهم جحيد
راس مالها : 90.000 مرهم

السجل التجاري رقم 683)6، 
مراكش

بدقت�سى عقد الجدع االستثنائي 
قرر   ،2022 نوفد 7   3 ب  املؤرخ 

الشركاء ما يلي :
تفويت الحصص اإلأتداعية.

جتعيين  اليابق  امليي7  استقالة 
ميي7 أديد جحيد.

تعيين موقع أديد.
تغيي7 املوضوع اإلأتداعي.

فوت الييد يوسف الطويل كامل 
الشركة  في  يدتلكها  التي  حصصه 
جاملقدرة ب 900 حصة لفائدة الييد 

عبد االله الصنهاجي.
تم القيام باإليداع القانوني لدى 
التجارية  باملحكدة  الضبط  كتابة 
بتاريخ   12106 رقم  تحت  بدراكش 

11 نوفد 7 2022.
500 P

 SPACE FOOD STAR
SARL A.U

عل2   2022 نون 7   15 يوم  تم 
الجدع  صباحا  العاشرة  الياعة 
 SPACE« لشركة  االستثنائي  العام 
FOOD STAR «   SARL A. U  شركة 
رأسدالها  ذات امليؤجلية املحدجمة  
مرهم ج مقرها اإلأتداعي,   100.000
280، قلعة اليراغنة  حي امليل رقم 

حيث تم  ما يلي :
باع الييد سعيد البوزيدي  500 
سهم للييد عبد العا ي محو الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.ES80((02
محو  العا ي  عبد  الييد  تعيين 
لتييي7 الشركة جتوقيع أديع الوثائق.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
يوم  اليراغنة  لقلعة  اإلبتدائية 
رقم  تحت   ،2022 نوفد 7   1(

.2022/474
رقم السجل التجاري5361.

501 P

AGRI SUPPLY

ش.م.م ذات شريكة جحيدة  

رأسدالها : 10.000 مرهم 

زنقة أعفر ابن حبيب إقامة 
املشرق2  شقة 3 بوركون

الدار البيضاء

بتاريخ ) نوفد 7 2022، تم الزيامة 

في رأسدال الشركة من 10.000 مرهم 

مرهم من خالل إمخال   20.000 إ 2 

بن  راضية  الييدة  أديدة  شريكة 

لتحويل أشكال الشركة إ 2  ساسس، 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة بعدة 

شركاء.

ذلك  بعد  الشركاء  قرر  كدا 

ساسس  بن  هند  الييدة  مواصلة 

ملهامها كديي7ة جحيدة للشركة لفت7ة 

الصالحيات  جبكافة  محدجمة  غي7 

امسا�سي  النظام  عل2  املصامقة  ج 

للشركة في شكلها الجديد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكدة التجارية بالدار 

  ،2022 نوفد 7   22 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 826822.

502 P

LES BATIMENTS شركة 

 DE DEMAIN

SARL AU

تحويل املقر اإلأتداعي
بتاريخ  العرفي املحرر  للعقد  تبعا 

23 يناير )201، تقرر ما يلي : 

زنقة  من  اإلأتداعي  املقر  تحويل 

الصنوبر عدارة 2 الطابق 2 شقة 12 

إقامة اليالم   : إ 2 العنوان الجديد  

طريق أجالم زيان شقة ) رقم ) الدار 

البيضاء.

التجارية  املحكدة  في  اإليداع  تم 

بالدار البيضاء بتاريخ ) ف 7اير )201 

تحت رقم 00626298.
للخالصة جالبيان

503 P
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LES BATIMENTS شركة 
DE DEMAIN

SARLAU
زيامة رأس املال

بتاريخ  العرفي املحرر  للعقد  تبعا 
28 ف 7اير 2018، تقرر ما يلي : 

زيامة رأس املال الحا ي 1.000.000 
الشركة  مال  رأس  ليصبح  مرهم 
جذلك  مرهم   5.500.000 بقيدة 
اأتداعية   حصة   25.000 بزيامة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
التجارية  املحكدة  في  اإليداع  تم 
بالدار البيضاء بتاريخ 13مارس 2018 

تحت رقم 660399.
للخالصة جالبيان

504 P

SOLARCA MAROC
شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بشريك جحيد
رسدالها 150.000 مرهم

الكائن مقرها : شارع موالي يوسف 
إقامة حدزة

ما بين الطابقين رقم 2 - طنجــة 
عـزل جتعيين مدبر 

العامي  غي7  القرار  بدوأب   -  I
للشريك الوحيد بتاريخ 2 مايو 2021 
 ،«SOLARCA MAROC« لشركة 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
 150.000 رسدالها  جحيد  بشريك 
شارع  الكائن مقرها بطنجة،  مرهم، 
موالي يوسف ما بين الطابقين رقم 

2، تقرر ما يلي :
عـزل املدبر في شخص. 

فيكوري  خافيي7  فليكس  الييد 
 Felix Javier VIGURI( مارتينيز 

.(MARTINEZ
العدل عل2 تعيين مدبر أديد في 

شخص.
رجمريكز»  مياز  »أنطوني  الييد 

.(Antoni DIAZ RODRIGUEZ(
تعـديل غرض الشركة. 

نتيجة لذلك، تم تعديل الفصلين 
الثالث جالعاشر من النظام امسا�سي 

كدا يلي : 

الفصل الثاني : غرض الشركة.
 التصديم جالتندية جاإلقامة جالتيويق
 منظدة التنظيف، جالتعقيم، جالتطهي7
جإزالة  التلوث  جإزالة  جالتفكيك 

اإلصابة ؛
 االستي7ام جالتصدير جالشراء جالبيع
جاملنتجات  املوام  لجديع  جالتدثيل 
جاليلع  جامشياء  جالبضائع  جاآلالت 

املرتبطة بامنظدة اليابقة الذكر؛
 إعدام جتنفيذ الدراسات، جالتقارير
جتدبي7  املشاريع  جتقنيات  التقنية 
 امشغال، جافتحاصات الجومة جالتقييم،
لحيابها الخاص أج لحياب امغيار، 
جالتي لها عالقة مع امنظدة اليالفة 

الذكر. 
الفصل العاشر : التعيين.

تم تعيين مدبر الشركة جملدة غي7 
محدمة :

رجمريكز»  مياز  »أنطوني  الييد 
 ،(Antoni DIAZ RODRIGUEZ(
 2( في  املزمام  من أنيية إسبانية، 
الياكن »ساراكونا» -  غشت 1977، 
رقم  اليفر  لجواز  الحامل  إسبانيا، 

.PAH 579593
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II
 لدى املحكدة التجاريـة لطنجة بتاريخ
)1 سبتد 7 2021 تحت رقم 245973.

عن امليتخلص جالبيانات 
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ECO AND GAME GROUP
SARL AU

برأسدال 500.000 مرهم
املكتب الرئي�سي : 26 شارع 

الزرقطوني الطابق 3 رقم 6 س-ا 
كدز الدار البيضاء

 .25/07/2022 محضر  عل2  بناء 
 ECO للشركة  االستثنائي  االأتداع 
 .AND GAME GROUP« SARL AU
برأس مال 500،000.00 مرهم ما يلي :

القرار امجل :
باستقالة  علدا  االأتداع  يحيط 
 JUAN الييد أوان مونتال ترافي7يا 
مهامه  من   MUNTAL TRAVERIA
جيشكره عل2 أهومه خالل   ، كددير 

فت7ة جاليته.

القرار الثاني :
تعيين  يقرر  الوحيد  املياهم 
 juan muntal traveria الييد. 
جالييدة نجاة الباز مديرين مشاركين 

أدم للشركة ، لفت7ة غي7 محدمة.
القرار الثالث :

قرر  اليابق،  للقرار  نتيجة 
املياهم الوحيد تعديل املامة 12 من 

النظام امسا�سي.
القرار الرابع :

يقرر املياهم الوحيد أن الشركة 
أديع  في  صحيح  بشكل  ستلتزم 
خالل  من  بها  املتعلقة  امعدال 
خوان  للييد.  املنفصل  التوقيع 
 JUAN MUNTAL ترافي7يا  مونتال 

TRAVERIA جالييدة نجاة الباز.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت   2022 نوفد 7   11  

.826035
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شركة فينونس كونسيلتينغ 
كروب دو مراكش ش.ذ.م.م
 FINANCE CONSULTING

 GROUPE DE MARRAKECH
 S.A.R.L AU

شــــركــة ذات مـيؤجلـيـة مـحدجمة 
شريك جاحد

الرأسدال اإلأتداعي 
)ثالثون ألف مرهم ) 30.000

املقر اإلأتداعي : إقامة الكاريل ك 29 
شارع العراق شقة 2’الطابق الثالث 

مراكش
رقم السجل التجاري 22125 

بدراكش 
بدقت�سى محضر الجدع العام   -  I
اإلستثنائي الذي تم عقده بدراكش 
بتاريخ )1 ف 7اير 2022 صامق شركاء 
كرجب  كونييلتينغ  فينونس  شركــة 
مج مراكش ش.ذ.م.م.عل2 التعديالت 

التالية :
تفويت حصص إأتداعية :

الييدة فدنا�سي خديجة فوتت   
الييد  ا 2  إأتداعية  حصة   (50

عامل عبد اللطيف.

تغيي7 الشكل القانوني للشركة من 

شركة ذات امليؤجلية ا 2 شركة ذات 

امليؤجلية شريك جحيد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط للدحكدة التجارية بدراكش 

2022 جذلك تحت  22 نوفد 7  بتاريخ 
رقم 83)121.
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شركة مارفيل
الدار البيضاء

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

تقرر تغيي7   ،2020 سبتد 7   ( بتاريخ 

 09 املقر اإلأتداعي للشركة من رقم 
زنقة اممي7 عبد القامر الدار البيضاء 

شارع   20 رقم  الجديد  العنوان  إ 2 

ال 7نو�سي   39 بلوك  الرجمي  صهيب 

الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

البيضاء بتاريخ ) أبريل 2021، تحت 
رقم 3666)).
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شركة مارفيل
الدار البيضاء

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
قرر   ،1992 يوليو  فاتح  بتاريخ 
رفع رأسدال  املياهدين في الشركة، 

إ 2  مرهم   1.000.000 من  الشركة 

 15.000 مرهم مع خلق   2.500.000

لليهم  مرهم   100 بقيدة  سهم 

جاسدين  الييد  استقالة  الواحد، 

من  رضوان  جاسدين  جالييد  خالد 

جتعيين  للشركة  اإلماريين  جظائف 

عبد  جاسدين  الييد  حياته  قيد 

مع  الشركة  لتييي7  إماري  القامر 

الييد جاسدين إبراهيم ملدة أديدة 

6 سنوات.

اقرت   ،1992 يوليو   28 جبتاريخ 

بجدية  العامة االستثنائية  الجدعية 

إمام  باالكتتاب  التصريح  جصدق 

يوليو   2( ب  املؤرخ  املوثق  انظار 

املنتدب اإلماري  طرف  من   ،1992
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ابراهيم  جاسدين  الييد  للشركة   
اإلأتداعي  الرأسدال  زيامة  بهدف 
مرهم   1.500.000 بقيدة  للشركة 
بالرفع  جاإلقرار  ذمته،  ابراء  مع 
مع  اإلأتداعي  للرأسدال  الفعلي 
املكتتب  اسهم  أديع  عن  االفراج 
بها مقابل تعويض الحياب الجاري 

للدياهدين.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 3 أغيطس 1992.
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شركة مارفيل
الدار البيضاء

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
بتاريخ 2 يناير 1996، قرر املياهدين 
في الشركة، رفع رأسدال الشركة من 
 2.000.000 إ 2  مرهم   2.500.000
سهم أديد   15.000 مرهم مع خلق 

بقيدة 100 مرهم لليهم الواحد.
اقرت   ،1998 أبريل   18 جبتاريخ 
بجدية  العامة االستثنائية  الجدعية 
من  باالكتتاب  التصريح  جصدق 
جاسدين  املرحوم  حياته  قيد  طرف 
الرأسدال  زيامة  بهدف  القامر  عبد 
اإلأتداعي للشركة بقيدة 1.500.000 
مرهم مع ابراء ذمته، جاإلقرار بالرفع 
مع  اإلأتداعي  للرأسدال  الفعلي 
املكتتب  امسهم  أديع  عن  االفراج 
بها مقابل تعويض الحياب الجاري 
للدياهدين، جاإلقرار بتغيي7 البند )6) 

من القانون التأسي�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 
تحت   ،1996 ماي   6 بتاريخ  البيضاء 

رقم 120033.
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شركة مارفيل
الدار البيضاء

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
تقرر   ،1998 سبتد 7   18 بتاريخ 
حياته  قيد  لفائدة  سهم   7900 بيع 
الشكل  جتغيي7  القامر  عبد  جاسدين 
القانوني للشركة من شركة مجهولة 

امليؤجلية  ذات  شركة  إ 2  االسم 

مع  الوحيد  الشريك  ذات  املحدجمة 

تعيين قيد حياته جاسدين عبد القامر 

ميي7ا جحيدا للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

 ،1998 أكتوبر   22 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 149043.
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شركة مارفيل
الدار البيضاء

بتاريخ  عرفي  عقد  جبدقت�سى 

8 يناير 2018 تقرر اإلعالن  جالتصريح 

بوفاة الشريك الوحيد املرحوم عبد 

القامر جاسدين جقبول جرثته كشركاء 

أدم في الشركة كل حيب نيبته من 

الحصص االأتداعية: 

لفائدة  اأتداعية  حصة   2352

اليعدية  زيلي  الييدة  من  كل 

جالييدة عطوي فتيحة 2535 حصة 

الييدة  من  كل  لفائدة  اأتداعية 

جاسدين  الييدة  فاطدة،  جاسدين 

مريم،  جاسدين  الييدة  عائشة، 

جالييدة  امينة  جاسدين  الييدة 

حصة  ج1)50  زهي7ة  جاسدين 

الييد  من  كل  لفائدة  اأتداعية 

جاسدين  جالييد  إبراهيم  جاسدين 

رضوان  جاسدين  جالييد  خالد 

ج2333  محدد  جاسدين  جالييد 

الييدة  لفائدة  اأتداعية  حصة 

جاسدين زهرة، تغيي7 الشكل القانوني 

امليؤجلية  ذات  شركة  ا 2  للشركة 

املحدمة.

تعيين جتيدية كل من الشريكين 

الييدة  ج  إبراهيم  جاسدين  الييد 

للشركة  كديي7ين  فاطدة  جاسدين 

ملدة غي7 محدمة مع التوقيع املشت7ك. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

2018 تحت  ) مارس  البيضاء بتاريخ 
رقم 699924.
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PLASEROX
شركة ذات ميؤجلية محدجمة

رأسدالها 100.000 مرهم
10 زنقة إبن رفاعي زاجية زنقة زجريخ 

الطابق 3 معاريف
الدار البيضاء

السجل التجاري رقم551)33 
 إشهام بالوفاة

بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 
 18 يوليو 2022 قررجا شركاء شركة 
PLASEROX ذات ميؤجلية محدجمة 
جالتي  مرهم   100.000 رأسدالها 
10 زنقة إبن رفاعي  مقرها اإلأتداعي 
معاريف   3 زاجية زنقة زجريخ الطابق 

الدار البيضاء ما يلي :
حدزة  املرحوم  بوفاة  اإلقرار   -

حياني مهيبي جالتفريغ من إمارتها.
العشري  منح املياهدين الجزء   -
الزهراء  فاطدة  للييدة  امسهم  من 

سالمي.
 - تقاسم امسهم بين الشركاء.

- تعيين مدير أديد  : الييد عدر 
حياني مهيبي.

- الصالحيات املدنوحة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت   2022 نوفد 7   1(  

.826658
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AYADI TIM
SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة 
بشريك جاحد

رأسدالها 1.000.000 مرهم
زنقة سومية إقامة شهرزام3 الطابق 

5 رقم 22 بالدار البيضاء
رقم السجل التجاري 228233 

تحويل املقر اإلأتداعي
العام  الجدع  محضر  عن  بناء 
بتاريخ املنعقد  للشركة   اإلستثنائي 
قررالشريك   ،  2022 سبتد 7   16
اإلأتداعي  املقر  تحويل  الوحيد 

.AYADI TIM sarlau لشركة

من العنوان القديم : زنقة سومية 

 22 رقم   5 الطابق  شهرزام3  إقامة 

بالدار البيضاء.

معاريف   : الجديد  العنوان  إ 2 

الطابق  نافع  هللا  عبد  زنقة   120

الخامس رقم 9 الدار البيضاء.

الصالحيات املدنوحة

املحكدة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  الدار  في   التجارية 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   21  

.8222(6
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RESIDENCE TALAL

SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بشريك جاحد

رأسدالها 10.000 مرهم

س/أ أميرك 36 أ شارع أنفا الطابق 

امجل الدار البيضاء

رقم السجل التجاري 523)25

تحويل املقر اإلأتداعي
العام  الجدع  محضر  عن  بناء 

اإلستثنائي للشركة املنعقد بتاريخ 22 

قررالشريك الوحيد   ،2022 سبتد 7 

لشركة  اإلأتداعي  املقر  تحويل 

.RESIDENCE TALAL sarlau

من العنوان القديم : س/أ أميرك 

أ شارع أنفا الطابق امجل الدار   36

البيضاء.

إ 2 العنوان الجديد : زنقة سومية 

 22 رقم   5 الطابق   3 إقامة شهرزام 

بالدار البيضاء.

الصالحيات املدنوحة.

املحكدة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  الدار  في   التجارية 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   20  

.82203(
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C.A.P.E.P
كلم 9 طريق مديونة حي اإلنارة

الدار البيضاء

شركة مياهدة مسجلة في السجل 

التجاري - الدار البيضاء تحت رقم 

55365

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

أجال   2022 أكتوبر  فاتح  بتاريخ 

بإعطاء  الشركة  رأسدال  رفع  تقرر 

عن  جذلك  أديد  سهم   286.8(5

من  املرحل  حياب  إمماج  طريق 

مرهم   28.68(.500 بقيدة  أديد 

رأسدال  رفع  معاينة  تدت  جثانيا 

جذلك  مرهم،   5.062.500 بدقدار 

عن طريق خلق 50.625 سهم أديد، 

بقيدة  اإلصدار  عالجة  مع  حررت 

مع  باملقاصة  مرهم،   2.812.500

الحيابات الجارية للدياهدين.

هو  للشركة  الجديد  الرأسدال 

120.000.000 مرهم.

اإليداع القانوني تم لدى السجل 

 1( يوم  البيضاء  الدار   - التجاري 

أكتوبر 2022 تحت رقم 826885.

517 P

 EURO AGENCY AFRICA

 SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة3 باب 

C  املنصور عدارة

الطابق 1 مكتب رقم 3،

الدار البيضاء

مسجلة بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 5)282.2

بدقت�سى الجدع العام املؤرخ في 

23 سبتد 7 2022 تقرر ما يلي :

حصة   300 املوافقة عل2 تفويت 

 NDEYE  اأتداعية في ملكية الييدة

الشركة  إ 2   DIARRA DIOBAYE

 KTRIUM INVEST ET ADVISORY

جللشركة  حصة   150   SARL

                                      EURO AGENCY الفرنيية 

GROUP SAS :  150 حصة.

 NDEYE معاينة استقالة الييدة

منصبها  من   - DIARRA DIOBAYE

كديي7ة للشركة جتعيين الييدة سارة 

 MATHIEU COLLET مزجار جالييد 

للشركة  كديي7ة  منصبها  من 

جتعيين الييدة سارة مزجار جالييد 

MATHIEU COLLET كديي7ين أدم 

للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجاري 

نوفد 7 2022 تحت رقم 826318.
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MBS BEAUTY
SARL AU

شركة محدجمة امليؤجلية

 رأسدالها 100.000 مرهم

مقرها اإلأتداعي بالدار البيضاء – 

10 شارع الحرية الطابق 3 املكتب 5

IF N° : 50386275 

R.C N° : 511081 بالدار البيضاء

تدديد نشاط الشركة
 I - بدقت�سى قرار الشريك الوحيد 

للشركة   2022 أكتوبر   18 بتاريخ 

 MBS BEAUTY SARL امليدات 

امليؤجلية،  محدجمة  شركة   AU
مقرها  مرهم،   100.000 رأسدالها 

اإلأتداعي بالدار البيضاء – 10 شارع 

الحرية الطابق 3 املكتب 5 جاملسجلة 

البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم 511081 قرر ما يلي :

 : بإضافة  الشركة  نشاط  تدديد 

البيع،  التصدير، الشراء،  االستي7ام، 

التيويق، توزيع املوام التجديلية 

 بالتقييط اج بالجدلة اكييوارات

التجديل.... 
القانون  من   ،3 البند  تعديل   

امسا�سي. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لدى املحكدة التجارية بالدار 

بتاريخ رقم 37789  تحت   البيضاء 

12 نوفد 7 2022.
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MAYA DIGITAL 
SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة 
مع الشريك الوحيد برأس مال 

500.000 مرهم
املكتب املسجل : 63 شارع موالي 
يوسف ، الطابق 9 ج10 ، الشقة 

رقم 13 الدار البيضاء ،
مسجل في السجل التجاري بالدار 

البيضاء برقم 329209
بتاريخ االستثنائي  القرار   إثر 

 6 يونيو 2022 ، تقرر :
زيامة رأس املال بدقدار 200.000 

مرهم بالخصم من امرباح املحتجزة.
ج)   6 باملامتين  متعلق   تعديل 

من النظام امسا�سي للشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع 
يونيو   1( التجارية في الدار البيضاء 

2022 تحت رقم 828132.
520 P

EDITINFO IT
SARL

6 زنقة ريومور الطابق 1 شقة 3 ، 
الدار البيضاء
RC :107357

بتاريخ االستثنائي  القرار   إثر 
 01 أبريل 2022 ، تقرر :

 inetum شركة  عل2  املوافقة   •
أديد  كشريك   Holding Maroc

للشركة ،
 
ً
سهدا  22(50 إقرار بإتدام بيع   •
لصالح   MEDTECH لشركة   

ً
مدلوكا

.Inetum Holding Maroc شركة
 
ً
سهدا  2(50 بيع  بإتدام  إقرار   •
امليناجي  عدر  للييد  ملكيتها  تعوم 
 Inetum Holding شركة  لصالح 

.Maroc
عدر  الييد  باستقالة  إقرار   •

امليناجي من مهامه كددير للشركة.
محدد  الييد  باستقالة  إقرار   •
عام  كددير  منصبه  من  اليبتي 

للشركة.
كددير  اليبتي  محدد  تعيين   •

جحيد للشركة.

 1.( للدوام  النيبي  التعديل   •
التأسيس  عقد  من  ج38  ج)1  ج15 

جمراأعة النظام امسا�سي للشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 )2 أبريل 2022 برقم 822279.
521 P

 ABATTOIRS SAHEL 
RC N° 8269 - IF N° 14437988
شركة املياهدة مع مجلس إمارة
برأسدال 200.000.000 مرهم

املركز الرئي�سي : الطريق الرئي�سي 
3603 ، منطقة الياحل الصناعية 

حد سوالم- برشيد 
في 28 سبتد 7 2022 ، عقد الجدع 
أن  علدا  االستثنائي جأحيط  العام 
الوضعية الصافية للشركة أصبحت 
أنه  جقرر  املال  رأس  ربع  من  أقل 
جبالتا ي  املبكر  للحل  حاأة  التوأد 

قرراستدرارالشركة.
املحكدة  في  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   26 بتاريخ  اإلبتدائية برشيد 

2022 تحت رقم 1089.
522 P

AICONOMICA
  شركة محدجمة امليؤجلية

 بشريك جاحد
رأسدالها 100.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : 15 زنقة الهدهد 
مرس اليلطان الدار البيضاء

تصفية الشركة
 بدوأب عقد عرفي للجدع العام
22 أغيطس  بتاريخ  مؤرخ بالبيضاء 

2022، قرر ما يلي :
 .AICONOMICA تصفية الشركة
تعيين الييد سامي  قرر الشركاء 

الطيارة للقيام بالتصفية.
مقر التصفية هو : 15 زنقة الهدهد 

مرس اليلطان الدار البيضاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 
تحت   2022 نوفد 7   10 في  بالبيضاء 

عدم 6))825.
523 P
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YAHYA ART

 شركة محدجمة امليؤجلية 

بشريك جاحد

رأسدالها 10.000 مرهم

املقر اإلأتداعي : 15 زنقة الهدهد 

مرس اليلطان الدار البيضاء

تصفية الشركة
بدوأب عقد عرفي للجدع العام 

يوليو   18 بتاريخ  بالبيضاء  مؤرخ 

2022، قرر ما يلي :

 .»YAHYA ART« تصفية الشركة 

تعيين الييد محدد  قرر الشركاء 

باجي للقيام بالتصفية.

مقر التصفية هو : 15 زنقة الهدهد 

مرس اليلطان الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  الضبط 

تحت   2022 نوفد 7   10 في  بالبيضاء 

عدم )))825.

524 P

BROS-PHONE SARL

لشركة  العام  الجدع  لقرار  تبعا 

شركة ذات   BROS PHONE SARL

رأسدالها  املحدجمة،  امليؤجلية 

اإلأتداعي  جمقرها  مرهم   100.000

تداللت،   1(( رقم  البياط  تجزئة 

بتاريخ تقرر  اليراغنة،   قلعة 

 11 نوفد 7 2022 :

حل الشركة : 

لحل  كدحل  الشركة  مقر  تعيين 

الشركة ؛

لحل  هوان  محدد  الييد  تعيين 

الشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم اليراغنة  لقلعة   اإلبتدائية 

رقم  تحت   2022 نوفد 7   21  

480/2022 رقم السجل : )231.

525 P

 Société  TRADIV-RABAB
SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة 
بشريك جحيد

رأسدالها 100.000 مرهم
تصفية الشركة

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
31 أكتوبر  االستثنائي املنعقد بتاريخ 
لشركة  الوحيد  لشريك   2022
ذات  شركة   .  TRADIV-RABAB
جحيد,  بشريك  محدجمة  ميؤجلية 
عالل  شارع   18  : اإلأتداعي  مقرها 
الفا�سي اقامة االندلس الطابق 3 رقم 

9  شفشاجن تقرر مايلي :
التصفية  تقرير  مراأعة  بعد 
املقدم من طرف ميي7 الشركة الييد 
تصفية  تقرر  الدين  حيام  سهلي 
شركة TRADIV-RABAB شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة بشريك جحيد.
السجل  من  الشركة  تشطيب 

التجاري.
الدين  حيام  سهلي  ذمة  إبراء 

بصفته مصفي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكدة  الضبط 
 2022 نوفد 7   10 بشفشاجن بتاريخ 

تحت رقم 128/2022.
526 P

MIDDLE MAN
SARL

برأسدال 200.000 مرهم
املقر اإلأتداعي 

222 تجزئة أمين سيدي معرجف 
الدار البيضاء
حل الشركة 

عل2 القرار الجداعي للشركاء  بناًء 
تقرر حل   ،2022 أكتوبر   25 بتاريخ 

الشركة جتصفيتها.
الييد  بتعيين  الشركاء  قام 
للشركة  مصفًيا  حين  أجباهيم 
اإلأتداعية  العدليات  الستكدال 
جمفع  امصول  جتحقيق  الجارية، 
ب  التصفية  مقر  االلتزامات.حدم 
معرجف  سيدي  أمين  تجزئة   222

الدار البيضاء

جامليتندات  اليندات  إيداع  تم 

في  املبكر  الشركة  بحل  املتعلقة 

نوفد 7   1( املحكدة التجارية بتاريخ 

 .RC : 150145،826(06 2022 برقم

527 P

A&C FIRE
أ أند س فاير

شركـة محدجمة امليؤجلية 

بشريك جحيد

 رأسدالها : 00 .100.000 مرهم

 265 شارع الزرقطوني الطابق 9 
رقم 92 الدار البيضاء

حل قبل امأل للشركة
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

حل  تقرر   2022 أكتوبر   3 بتاريخ 

انتهاء  قبل  أعاله  املذكورة  الشركة 

املدة املحدمة جتصفيتها.

الييد  كدصفي  نصب  جقد 

بفرنيا  املقيم  محدد  غديض 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  جالحامل 
له  جفوضت   PH  825580 رقم 

القيام  أأل  من  املطلقة  اليلطات 

 ، الجارية  اإلأتداعية  بالعدليات 

تحقيق امصول جتخليص الديون . 

 مقر التصفية حدم ب 265 شارع 
الدار   92 رقم   9 الزرقطوني الطابق 

البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكدة التجارية بالدار 

البيضاء بتاريخ ) نوفد 7 2022 تحت 
رقم 844938.

من أأل التخليص جاإلشهار

528 P

 SKYM  S.A.R.L  شركة
لشركة استثنائي  لقرار   تبعا 

 SKYM SARL شركة ذات امليؤجلية 

مجار  اإلأتداعي  مقرها  املحدجمة، 

الشريفي، العطاجية قلعة اليراغنة، 

قد تم حل الشركة من طرف امليي7 

منذ  جذلك  اشحيدة،  يونس  الييد 

اليوم.

القانوني  اإليداع  تم  حيث 

باملحكدة اإلبتدائية لقلعة اليراغنة 

رقم  تحت   2022 نوفد 7   1( يوم 

 . 473/2022

رقم السجل التجاري  : 3913.

529 P

مصطفى النوبي ش.ذ.م.م.ش.و.

 MUSTAPHA ENNOUBI S.A.R.L

AU

شــــركــة ذات مـيؤجلـيـة مـحدجمة 

شريك جحيد.

الرأسدال اإلأتداعي : مائة ألف 

مرهم )100.000) 

املقر اإلأتداعي : شقة رقم 18 

 الطابق 3 عدارة اليعامة 155 

حي اليعامة املنارة - مراكش

السجل التجاري : 65097

حـل جتصفية الشركـة

العام  الجدع  بدقت�سى   –  I

نوفد 7   9 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2022 فقد تم حل الشركة جتصفيتها 

بطريقة جمية.

الييد  استقالة  قبول  تم  لقد   

مصطفى عبد العزيز شديد نصار رقم 

من مهام   A22213325 أواز سفره 

للشركة  كدصفي  جتعيينه  التييي7 

العدليات  أديع  بإتدام  جتوكيله 

املتعلقة بتصفية الشركة. 

املقر اإلأتداعي لتصفية الشركة 

عدارة   3 الطابق   18 شقة رقم   : هو 

املنارة  اليعامة  حي   155 اليعامة 

مراكش.

 II- تم اإليداع جالتسجيل باملحكدة 

التجارية بدراكش، بتاريخ 22 نوفد 7 

2022 تحت رقم 82)121.

530 P
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 PERLE D’IMSSOUANE شـركة
 & CIE SARL AU

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

شريك جحيد

شارع الزرقطوني طابق 3 رقم 8 - 

الدار البيضاء -

حل الشركة
الجـدـع  مـحـضـر  بدـقـتـ�سى   -  1

بالـدار  املـنعـقـد  االسـتثنـائـي  العـام 

جالخـاص   2019 يونيو   25 البــيضاء 

 PERLE D’IMSSOUANE بـشركة 

امليؤجلية  ذات   & CIE SARL AU

املحدجمة شريك جحيد رأسـدـال يـقـدر 

ب 100.000 مرهــم قــرر ما يـلي :

حـل مـبكـر للشـركة.

بيدير  محدد  اليـيـد  تعـييـن 

كـدصـف للشـركـة.

تحديـد مقـر الحـل بالعـنـوان التـالـي 
 8 رقم   3 59 شارع الزرقطوني طابق 

الدار البيضاء.

تحديــد املـهام.

بـكـتابـة  القــانـوني  تـم االيـداع   -  2

بالـدار  التـجارية  باملـحكدة  الضـبط 

 2022 نوفد 7   21 بتـاريخ  البيـضاء 

تحت رقـم 6))826.
بيان مختصر

531 P

FIBULE DU SUD
شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

مرهم 100.000 رأسدالها
زاجية زنقة بني عدي7 جشارع كلديدة 

إقامة حيضر أاسم 1 الطابق الرابع 
رقم 20  الدار البيضاء 

حل الشركة
بدقت�سى الجدع العام غي7 العامي 

قررجا   2022 أكتوبر   19 بتاريخ 

FIBULE DU SUD شركة  شركاء 

رأسدالها  محدجمة  ميؤجلية  ذات 

مقرها  عنوان  مرهم   100.000
عدي7  بني  زنقة  زاجية   : اإلأتداعي 

جشارع كلديدة إقامة حيضر أاسم 1 

الدار البيضاء   20 الطابق الرابع رقم 

ما يلي : 

حل الشركة.
تعيين الشخص املكلف بالتصفية 

الييدة سعام أعفر.
تحديد مكان التصفية.

املحكدة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت   2022 نوفد 7   22  

.826832
532 P

شركة GHAZEL NEG ش.و  
ش.م.م 

انحالل الشركة  
بتاريخ عرفي  عقد   بدقت�سى 
قرر  بالبيضاء،   2022 أكتوبر   31  
لشركة  االستثنائي  العام  الجدع 
محدجمة  شركة   GHAZEL NEG
جحيد  شريك  ذات  امليؤجلية 
مقرها  مرهم   100.000 رأسدالها 
 2 البيتان  اقامة   123  : اإلأتداعي 
ال 7نو�سي  سيدي   1 محل   1 عدارة 

الدار البيضاءالتا ي  :
 GHAZEL انحالل ميبق لشركة 

.NEG
 تيدية الشخص املكلف بالتصفية

الييدة زينب اكحا ي.
تحديد مقر التصفية : 123 اقامة 
سيدي  محل1   1 عدارة   2 البيتان 

ال 7نو�سي الدار البيضاء.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
التجارية بالدار البيضاء في 12 نوفد 7 

2022 تحث رقم 826133.
533 P

 FIDUCIAIRE  شركة
FIDUNAS

ش م م بشريك جحيد
  املقر اإلأتداعي  : 26 محج مرس 

 اليلطان الشقة 3 الطابق 1
الدار البيضاء. السجل التجاري رقم 

354889
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
اإلستتنائي املنعقد بتاريخ 31 سبتد 7 
أكتوبر   30 بتاريخ  جاملسجل   2022

2022 قرر ما يلي :

فيدا  قرار  العام  الجدع  قبل 
 FIDUCIAIRE « شركة  فسخ  يخص 

FIDUNAS » ش م م بشريك جحيد.
 TAOUFIK الييد  تعيين  قرر 
لشركة  كدصفي   ANAS
» FIDUCIAIRE FIDUNAS» ش م م 

بشريك جحيد.
 قرر تحديد مقر تصفية الشركة 
في 26 محج مرس اليلطان الشقة 3 

الطابق 1 الدار البيضاء.
باملحكدة  تم  القانوني  اإليداع 
رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

846797 بتاريخ 21 نوفد 7 2022. 
جهذا بدثابة مقتطف جبيان

 )املصفي)

534 P

1001CAR SARL AU
ذات ميي7  جاحد

رأسدالها 100.000 مرهم
08 شطر 05 عدارة 05 فصيلة 01 

حي الوالء سيدي مومن،
الدار البيضاء

طرف  من  املتخذ  للقرار  تبعا 
أكتوبر   31 بتاريخ  الوحيد  الشريك 

2022 تقرر ما يلي :
 1001CAR الحل امليبق للشركة

.SARL AU
تعيين الييد أيوب لهالل كدصفي 

للشركة.
باملحكدة  تم  القانوني  اإليداع 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
 82(2(5 رقم  تحت   2022 نوفد 7 

جالسجل التجاري رقم 499639.
535 P

OSAKA BOUTON SARL
ذات ميي7ين )2)

رأسدالها 10.000 مرهم
املنطقة الصناعية موالي رشيد 

الرقم 94 زنقة 01
الدار البيضاء

طرف  من  املتخذ  للقرار  تبعا 
 2022 نوفد 7   20 بتاريخ  الشريكين 

تقرر ما يلي :

 OSAKA للشركة  امليبق  الحل 

.BOUTON SARL

هللا  فتح  عزيز  الييد  تعيين 

كدصفي للشركة.

باملحكدة  تم  القانوني  اإليداع 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 82(2(3 رقم  تحت   2022 نوفد 7 

جالسجل التجاري رقم 223805.

536 P

SOCIETE DISTRI FISH
َ َSARL AU

زنقة ضاية أفراح حي اليالم

الدار البيضاء

إعالن عن إقفال تصفية الشركة
العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

تصفية  إقفال  عن  االستثنائي 

تم   2022 يوليو   30 بتاريخ  الشركة 

تقرير ما يلي :

إقفال تصفية الشركة.

مصفي  إ 2  التام  اإلبراء  إعطاء 

الشركة الييد شكيب لكاح.

طتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 

  2022 سبتد 7   20 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 838122.

537 P

 SOCIETE TAHAR SOUK

SARL
61، شارع لالياقوت، زنقة مصطفى 

املعاني الطابق الثاني رقم 85

الدار البيضاء

إقفال تصفية الشركة

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

تصفية  إقفال  عن  االستثنائي 

تم   2022 الشركة بتاريخ فاتح يونيو 

تقرير ما يلي :

إقفال تصفية الشركة.

مصفي  إ 2  التام  اإلبراء  إعطاء 

الشركة الييد عبد العزيز  الغ 7ة.
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 
 2022 سبتد 7   19 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 838026.
538 P

LIAZA MAROC
SARL-AU

RC  : 142779
العنوان : )5 زنقة اجماية لفيليت 

الدار البيضاء
حل شركة

خاص  عقد  شرجط  بدوأب 
بتاريخ البيضاء  الدار  في  تحريره   تم 
 31 مارس 2006 ، تم تحرير محضر 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  لشركة 
للدياهم الوحيد ، قرر الجدع العام 

االستثنائي :
- حل الشركة.

محدد  الييد  مصفي  تعيين   -
عدور.

- أسئلة متنوعة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 10 يوليو 2006 برقم 22))2 
البيضاء  الدار  التجاري  السجل 

.142779
539 P

ANFA INVESTMENT 
SARL

املقر الرئي�سي : الزاجية شارع ليدج 
جشارع بياريتز، إقامة »ب» عين 

مياب، الدار البيضاء
تعيين مدير أديد

تقرر بدوأب أحكام الجدع العام 
االستثنائي للدياهدين املنعقد بالدار 
 201( أكتوبر   19 بتاريخ   البيضاء 

ما يلي :
الييد  اإلمارة  استقالة  قبول 

محدد مرجا.
التعيين كددير للشركة ملدة غي7 
مرجا،  اليعدية  الييدة  محدجمة 
البيضاء،  الدار  مواليد  مغربية، 
رقم   56 زنقة  مقيدة في عين الشق، 
جحاملة للبطاقة  الدار البيضاء،   18

.B696309 الوطنية رقم

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 9 نوفد 7 )201 برقم 628881.
539P مكرر

 LOCATION LAHMADNI
SARL

لشركة  العام  الجدع  لقرار  تبعا 
 LOCATION LAHMADNI SARL
املحدجمة،  امليؤجلية  ذات  شركة 
جمقرها  مرهم   100.000 رأسدالها 
الثاني،  الطابق  بوعبيد  اإلأتداعي، 
العطاجية قلعة  زاجية سيدي أحدد، 
نوفد 7   10 بتاريخ  اليراغنة،تقرر 

: 2021
حل الشركة.

لحل  كدحل  الشركة  مقر  تعيين 
الشركة ؛

الرحدان  عبد  الييد  تعيين 
لحدامني لحل الشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
يوم اليراغنة  لقلعة   اإلبتدائية 
رقم  تحت   2022 نوفد 7   23  

486/2022 رقم السجل : 2835.
540 P

STE INSIGHT CALL CENTER
السجل التجاري عدم 157497 

بالرباط
شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

رأسدالها 100.000 مرهم
املقر االأتداعي : 32 زنقة تانييفت 

رقم 02 أكدال - الرباط
تبعا لقرارات الجدع العام للشركاء 
بتاريخ 28 ف 7اير 2022 بالرباط تقرر 

ما يلي :
حل الشركة.

املعتني  كدال  الييد  تعيين 
 BK273127 رقم  الوطنية  بطاقته 
عنوانه إقامة مرأانة عدارة 05 شقة 
02 شارع املنظر العام الدار البيضاء.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكدة  الضبط 

تحت رقم 129377.
541 P

ائتدانية فيداكا، شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

CARGO FISH
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

ائتدانية فيداكا، شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

شارع العركوب رقم 22-01)) 
صندجق ال 7يد رقم 126، 3000)، 

الداخلة املغرب
CARGO FISH شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 

تافومارت رقم 526 حي موالي رشيد  
- 3000) الداخلة املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19711
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 أكتوبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
526 حي موالي  »زنقة تافومارت رقم 
املغرب»  الداخلة   (3000  - رشيد  
اليالم  حي  الصناعية  »املنطقة  إ 2 
املغرب    (3000  -  178-179 تجزئة 

املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 أكتوبر   31

.1812/2022
1I

ائتدانية فيداكا، شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

AGUA ATLANTIC
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

ائتدانية فيداكا، شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

شارع العركوب رقم 22-01)) 
صندجق ال 7يد رقم 126، 3000)، 

الداخلة املغرب
AGUA ATLANTIC شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع عبد 
الخالق طوريس رقم 179 - 3000) 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23091
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   06
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 AGUA : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.ATLANTIC
- معالجة   : غرض الشركة بإيجاز 

املياه )خطوة تحقيق).
- انتاج جتيويق املياه.

جتحلية  جفلت7ة  ضخ  محطة   -
جتناضح عك�سي.

أديع  جتركيب  جتوزيع  توريد   -
الطاقة  أنظدة  معدات  أنواع 

الشديية..
عنوان املقر االأتداعي : شارع عبد 
 (3000  -  179 الخالق طوريس رقم 

الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

1.000.000 مرهم، مقيم كالتا ي:
 STE CUASAR CAPITAL الشركة
ESPANA :  (.500 حصة بقيدة 100 

مرهم للحصة.
 2.500   : اعدار  عثدان  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 STE CUASAR الشركة 
عنوانه)ا)   1.000.000 ESPANA
 CALLE CAMINO DE LABIANO
 45 A BAJO 31192 MUTILVA
 (NAVARRE(I 20128 ESPAGNE

.ESPAGNE
عنوانه)ا)  اعدار  عثدان  الييد 
شارع الوالء فيال اعدار زنقة بيت لحم  

3000) الداخلة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة :



22647 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

عنوانه)ا)  اعدار  عثدان  الييد 

شارع الوالء فيال اعدار زنقة بيت لحم  

3000) الداخلة املغرب

عنوانه)ا)  اميلم  حدزة  الييد 

اسبانيا 31001 الداخلة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الدهب   بوامي  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   31

.1809/2022

2I

ائتدانية فيداكا، شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

BERRIES TASTE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

ائتدانية فيداكا، شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

شارع العركوب رقم 22-01)) 

صندجق ال 7يد رقم 126، 3000)، 

الداخلة املغرب

BERRIES TASTE شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي املنطقة 

الصناعية رقم ا03- - 3000) 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   10

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BERRIES TASTE

زراعة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أديع  جإنتاج  جتطوير  جمعالجة 

منتجات  جتيويق  البيتنة  منتجات 

امشجار  زراعة  جكذلك  البيتنة 

جزراعة الحدضيات جتربية الدجاأن 

جالخضرجات املبكرة ؛

اإلنتاج الزراعي بجديع أشكاله:   -

التشجي7 ، جالزراعة ، جزراعة الكرجم 

جأديع  املبكرة  جالخضرجات   ،

املنتجات امخرى املتعلقة بالت7بية ؛.

املنطقة   : عنوان املقر االأتداعي 

 (3000  - ا03-  رقم  الصناعية 

الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

حصة   500   : الييد حاتم بركة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد يونس بريطل :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  -امسداء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بركة   حاتم  الييد 

شارع املهدي بن بركة اليوي�سي    25

10000 الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  بريطل  يونس  الييد 

  1 الشقة  انفال  عدارة  الوالء  شارع 

3000) الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  بريطل  يونس  الييد 

  1 الشقة  انفال  عدارة  الوالء  شارع 

3000) الداخلة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  

نون 7 2022 تحت رقم 1898/2022.

3I

ائتدانية فيداكا، شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

ARCHAAMAR TRAV
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

ائتدانية فيداكا، شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

شارع العركوب رقم 22-01)) 

صندجق ال 7يد رقم 126، 3000)، 

الداخلة املغرب

ARCHAAMAR TRAV شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي اليالم 

ا شارع احدد باحنيني رقم 22 - 

3000) الداحلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(265

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 نون 7   02 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

تفويت الييد )ة) سعد بوه الرباني 

150 حصة اأتداعية من أصل 200 

سالمة   )ة)  الييد  لفائدة   حصة 

حفيظي بتاريخ 02 نون 7 2022.

تفويت الييد )ة) الشيخ  بوصولة 

 300 حصة اأتداعية من أصل   50

سالمة  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 

حفيظي بتاريخ 02 نون 7 2022.

عبد  محدد  )ة)  الييد  تفويت 

الرحدان الرباني 50 حصة اأتداعية 

300 حصة لفائدة  الييد  من أصل 

نون 7   02 حفيظي بتاريخ  سالمة   )ة) 

.2022

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 10 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  

نون 7 2022 تحت رقم 1907/2022.

2I

ائتدانية فيداكا، شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

ARCHAAMAR TRAV
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

ائتدانية فيداكا، شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

شارع العركوب رقم 22-01)) 

صندجق ال 7يد رقم 126، 3000)، 

الداخلة املغرب

ARCHAAMAR TRAV  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي اليالم 

ا شارع احدد باحنيني رقم 22 - 

3000) الداحلة املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(265

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2022 نون 7   02 املؤرخ في 

الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

حفيظي سالمة كديي7 جحيد

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  

نون 7 2022 تحت رقم 1907/2022.

5I

ائتدانية فيداكا، شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

ARCHAAMAR TRAV

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

توسيع نشاط الشركة 

ائتدانية فيداكا، شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

شارع العركوب رقم 22-01)) 

صندجق ال 7يد رقم 126، 3000)، 

الداخلة املغرب

ARCHAAMAR TRAV شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها االأتداعي حي اليالم 

ا شارع احدد باحنيني رقم 22 - 

3000) الداخلة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(265

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 نون 7 2022 تدت إضافة 

إ 2 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :

استغالل جبيع منتجات املحاأر ؛ 

؛  املحاأر  جتصنيع  استغالل 

استخراج الرخام جالجرانيت..

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 10 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  

نون 7 2022 تحت رقم 1907/2022.

6I
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ائتدانية فيداكا، شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

CULTI-DAK
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

ائتدانية فيداكا، شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

شارع العركوب رقم 22-01)) 
صندجق ال 7يد رقم 126، 3000)، 

الداخلة املغرب
CULTI-DAK شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 

املسجد رقم 2) مكرر - 3000) 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2021 ماي   28
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
CULTI- : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.DAK
تندية   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
جما  جالثقافة  الزراعية  امرا�سي 

يرتبط بها من تربية.
 ، للحبوب  املائية  الزراعة   •
زراعة الخضار جالفواكه ، الحبوب ، 
تيويق البيتنة ، زراعة الحدضيات 

جالبياتين.
املنتجات  جتعبئة  تصنيع   •

الزراعية الغذائية.
حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 (3000  - مكرر   (2 رقم  املسجد 

الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عبد اليالم مييدة  :  500 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

  : العينين  الييد محدد سالم ماء 
500 حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

مييدة   اليالم  عبد  الييد 
شارع  الكييكييات  حي  عنوانه)ا) 
الداخلة   (3000  2( رقم  املسجد 

املغرب.
العينين  الييد محدد سالم ماء 
 (3000  02 امليي7ة  حي  عنوانه)ا) 

الداخلة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
مييدة   اليالم  عبد  الييد 
شارع  الكييكييات  حي  عنوانه)ا) 
الداخلة   (3000  2( رقم  املسجد 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  
يونيو 2021 تحت رقم 1074/2021.
(I

idaraty

MARKET PLAKA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

MARKET PLAKA شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
امكوبا القطعة 9 املحل رقم 01 
العوامة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99189
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 يناير   10 املؤرخ في 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
 MARKET الوحيد  الشريك  ذات 
 100.000 رأسدالها  مبلغ    PLAKA
اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 

املحل رقم   9 تجزئة امكوبا القطعة 
90000 طنجة املغرب   - العوامة   01

نتيجة ل : العطالة جاملنافية.
ج حدم مقر التصفية ب حي النهضة 
262 الزنقة 91 رقم02 الطابق 2 رقم 

3 - 90000 طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  اسبع  عائشة   الييد)ة) 
القديدة  اليانية  حي  عنوانه)ا) 
)ة)  كدصفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 2252.
8I

CLEAN  SWEEP

CLEAN SWEEP
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CLEAN  SWEEP
20 قا�سي عياض الطابق 1 شقة 

رقم 2 ، 90000، طنجة املغرب
CLEAN SWEEP شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 20 قا�سي 
عياض الطابق 1 شقة رقم 2 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 CLEAN : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.SWEEP
الغيل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

املتنقل ج التنظيف املنز ي.
بالبخار  جالتطهي7  التنظيف   -

الجاف للدنازل جاملباني.
غييل  باملنزل:  الخدمات   -
تنظيف   ، جالشاحنات  الييارات 
غرف   ، امرائك   ، املراتب   ، السجام 

املعيشة ، املكاتب.
عنوان املقر االأتداعي : 20 قا�سي 
 -  2 رقم  شقة   1 الطابق  عياض 

90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : شليح  عتيق  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شليح  عتيق  الييد 
 3 مجدوعة  كولف  مينانة  مجدع 
 82 الرقم   6 ط   29 عدارة   2 شطر 

90000  طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  شليح  عتيق  الييد 
 3 مجدوعة  كولف  مينانة  مجدع 
 82 الرقم   6 ط   29 عدارة   2 شطر 

90000  طنجة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259517.
9I

رمزي لالستشارات

COTRA SERVICES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 22 نون 7 عدارة حددي جلد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون ، 0000)، العيون املغرب
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COTRA SERVICES شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي مدينة 

الوحدة بلوك س رقم 238 العيون - 
0000) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23(51

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   10
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.COTRA SERVICES
الطباعة   : غرض الشركة بإيجاز 
اممجات  بيع   ، الطوابع  تصنيع   ،

املكتبية ، التجارة العامة....
مدينة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
238 العيون -  الوحدة بلوك س رقم 

0000) العيون املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد محدد ابو ناشيط :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
ناشيط  ابو  محدد  الييد 
عنوانه)ا) شارع املقاجمة زنقة 11 رقم 

12 كلديم 81000 كلديم املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
ناشيط  ابو  محدد  الييد 
عنوانه)ا) شارع املقاجمة زنقة 11 رقم 

12 كلديم 81000 كلديم املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3311.
10I

STE DAY FINANCE

STE ELYA CASH SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DAY FINANCE

ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 23200، 

الفقيه بن صالح املغرب

STE ELYA CASH SARL AU شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار أجالم 

عبد هللا الخلفية الفقيه بن صالح - 

23200 الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   22

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ELYA CASH SARL AU

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امموال.

عنوان املقر االأتداعي : مجار أجالم 

 - عبد هللا الخلفية الفقيه بن صالح 

23200 الفقيه بن صالح املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : فتيحة  معله  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فتيحة  معله  الييدة 
مجار لكواسم أجالم عبد هللا الخلفية 
الفقيه بن   23200 الفقيه بن صالح 

صالح املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  فتيحة  معله  الييدة 
مجار لكواسم أجالم عبد هللا الخلفية 
الفقيه بن   23200 الفقيه بن صالح 

صالح املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

12 نون 7 2022 تحت رقم 282.

11I

STE FAKRI DE CONSEIL-SARL

FEZ GATES
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

STE FAKRI DE CONSEIL-SARL
 RUE AHMED LOUKILI 3 EME
ETAGE ، 30000، FES MAROC

FEZ GATES شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 32 
زنقة 208 عين قامجس حي املصلة - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74609
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 FEZ  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.GATES
مقاجل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

خدمة معلومات امعدال.
إنشاءات  أج  أعدال  مقاجل   -

مختلفة.
-استي7ام ج تصدير..

 32 رقم   : عنوان املقر االأتداعي 
 - عين قامجس حي املصلة   208 زنقة 

30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد جمغي7ي عيوني انس :  900 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
100 حصة    : الييد رفيع زكرياء 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
انس  عيوني  جمغي7ي  الييد 
اقامة  مليفر  تجزئة  عنوانه)ا) 
طريق ايدوزار   19 االندلس ب شقة 

30000 فاس املغرب.
الييد رفيع زكرياء عنوانه)ا) رقم 
 30000 ثغات  تجزئة أام فاس   35

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
انس  عيوني  جمغي7ي  الييد 
اقامة  مليفر  تجزئة  عنوانه)ا) 
طريق ايدوزار   19 االندلس ب شقة 

30000 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 32)2.

12I

STE DAY FINANCE

ADRI MULTISERVICE SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 13 الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 23200، 
الفقيه بن صالح املغرب

 ADRI MULTISERVICE SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي سيدي 
أحدد الضاجي شارع امليي7ة 

الخضراء الفقيه بن صالح - 23200 
الفقيه بن صالح املغرب
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تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

51(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 غشت   22

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 ADRI  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.MULTISERVICE SARL

صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أأزاء  ج  العجالت  بيع  ج  الييارات 

الييارات.

سيدي   : االأتداعي  املقر  عنوان 

امليي7ة  شارع  الضاجي  أحدد 

 23200 الخضراء الفقيه بن صالح - 

الفقيه بن صالح املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسدال الشركة :  100.000 

مرهم، مقيم كالتا ي:

 510   : ياسين  كشناجي  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 490   : حنان  كشناجي  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  -امسداء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد كشناجي ياسين عنوانه)ا) 

 11 حي سيدي أحدد الضاجي الزنقة 

 23200 الفقيه بن صالح   19 الرقم 

الفقيه بن صالح املغرب.

الييدة كشناجي حنان عنوانه)ا) 

 11 حي سيدي أحدد الضاجي الزنقة 

 23200 الفقيه بن صالح   19 الرقم 

الفقيه بن صالح املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد كشناجي ياسين عنوانه)ا) 

 11 حي سيدي أحدد الضاجي الزنقة 

 23200 الفقيه بن صالح   19 الرقم 

الفقيه بن صالح املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

09 نون 7 2022 تحت رقم ))2.
13I

SOFT ALTERNATIVE SARL

DAAMAAS NORD PRO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب

DAAMAAS NORD PRO شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي  شارع 
سجلداسة إقامة حياة 3 الطابق 08 

رقم 93 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132321
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.DAAMAAS NORD PRO
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري جتييي7 العقارات.
شارع    : االأتداعي  املقر  عنوان 
 08 3 الطابق  سجلداسة إقامة حياة 

رقم 93 - 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : جالشيخ  ميدون  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد حدزة جالشيخ :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد ميدون جالشيخ عنوانه)ا) 
تجزئة شيكافيال فيال رقم 52 90030 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  جالشيخ  حدزة  الييد 
) فيال  ) مجدع بوبانة كولف قطعة 

90030 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد ميدون جالشيخ عنوانه)ا) 
تجزئة شيكافيال فيال رقم 52 90030 

طنجة املغرب
عنوانه)ا)  جالشيخ  حدزة  الييد 
) فيال  ) مجدع بوبانة كولف قطعة 

90030 طنجة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259643.
12I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

K3S
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

K3S شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي شقة رقم 
18 الطابق الثالث إقامة الرزق 
بلوك أ شارع الحين الثاني أيت 
ملول انزكان - 86150  أيت ملول 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(205
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
.K3S : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

فنامق/    : بإيجاز  الشركة  غرض 
َواخ   / املنتجعات اليياحية.

ْ
ك

َ
أ

شقة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الطابق الثالث إقامة الرزق   18 رقم 
بلوك أ شارع الحين الثاني أيت ملول 

انزكان - 86150  أيت ملول املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

2.000.000 مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عبدهللا صابرين :  10.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 10.000   : الييد خالد بونجدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  -امسداء   

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد عبدهللا صابرين عنوانه)ا) 
حي توهدو القبالني ايت ملول 86150 

ايت ملول املغرب.
عنوانه)ا)  بونجدة  خالد  الييد 
أكامير  فونتي  حي   98 رقم  ل  قطاع 

80000 أكامير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد عبدهللا صابرين عنوانه)ا) 
حي توهدو القبالني ايت ملول 86150 

ايت ملول املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 2305.
15I

SOFT ALTERNATIVE SARL

CAFE RAGHDA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب
CAFE RAGHDA شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)
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جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
موالي يوسف اقامة حدزة الطابق 

االر�سي محل رقم 02 - 90000 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28063
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   08 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
  CAFE RAGHDA الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسدالها 10.000 مرهم جعنوان 
مقرها اإلأتداعي شارع موالي يوسف 
محل  االر�سي  الطابق  حدزة  اقامة 
املغرب  طنجة   90000  -  02 رقم 
عدم التوفر عل2 النشاط   : نتيجة ل 

بيبب انعدام املوارم املالية.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
الطابق  حدزة  اقامة  يوسف  موالي 
االر�سي محل رقم 02 - 90000 طنجة 

املغرب. 
ج عين:

ج  املكي  امحدد   الييد)ة) 
بوبانة  فيال  شيكا  تجزئة  عنوانه)ا) 
)ة)  كدصفي  املغرب  طنجة   90030

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259570.
16I

SOFT ALTERNATIVE SARL

SOCALMAR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب

SOCALMAR شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : 15 عدارة 
123 شارع بارييس - 90000 طنجة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.14591

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   0( املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية   SOCALMAR
محدجمة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
 123 عدارة   15 اإلأتداعي  مقرها 
شارع بارييس - 90000 طنجة املغرب 
النشاط  عل2  التوفر  لعدم  نتيجة 

بيبب انعدام املوارم املالية.
ج عين:

ج  العدوري  محدد   الييد)ة) 
مجدوعة  االندلس  حي  عنوانه)ا) 
القصر   92150  02 رقم   15 زنقة  أ 

الكبي7  املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
بتاريخ )0 نون 7 2022 جفي 15 عدارة 
طنجة   90000  - شارع بارييس   123

املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259569.

1(I

Fimargic

بونيفر
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

Fimargic
 Av med 5 cafe verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc
بونيفر  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي : حي 

التقدم بلوك 16 رقم 8) بني مالل 
حي التقدم بلوك 16 رقم 8) بني 

مالل 23000 بني مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(225

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2021 يناير   02 في  املؤرخ 
شركة ذات امليؤجلية  بونيفر   حل 
 100.000 رأسدالها  مبلغ  املحدجمة 
حي  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
بني مالل   (8 رقم   16 التقدم بلوك 
بني   (8 رقم   16 بلوك  التقدم  حي 
مالل 23000 بني مالل املغرب نتيجة 

ملتعدمة.
ج عين:

الييد)ة) احدد   مجمو ج عنوانه)ا) 
حي التقدم بلوك 16 رقم 8) بني مالل 
23000 بني مالل املغرب كدصفي )ة) 

للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
بتاريخ 02 يناير 2021 جفي حي التقدم 
بلوك 16 رقم 8) بني مالل حي التقدم 
  23000 بني مالل   (8 رقم   16 بلوك 

بني مالل املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 12 نون 7 

2022 تحت رقم 28.

18I

SOCIETE YOUSSEF BEN ALI SARL AU

 SOCIETE YOUSSEF BEN ALI
SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE YOUSSEF BEN ALI
SARL AU

 KSAR AIT MESSAOUD
 M›DAGHRA ERRACHIDIA ،

52023، ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE YOUSSEF BEN ALI
SARL AU شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي قصر آيت 
ميعوم أداعة مدغرة الرشيدية - 

52023 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   26

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE YOUSSEF BEN ALI

.SARL AU

مدون   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت

- أشغال مختلفة أج البناء.

عنوان املقر االأتداعي : قصر آيت 

 - الرشيدية  مدغرة  أداعة  ميعوم 

52023 الرشيدية املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي :

 1000  : يوسف  بوشدي7  الييد 

بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد بوشدي7 يوسف عنوانه)ا) 

الواحد  عبد  العالمة  زنقة   32 رقم 

الرشيدية   52000 العلوي الرشيدية 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد بوشدي7 يوسف عنوانه)ا) 

الواحد  عبد  العالمة  زنقة   32 رقم 

الرشيدية   52000 العلوي الرشيدية 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ )1 نون 7 

2022 تحت رقم )126.

19I
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Fimargic

ستيريانو وورك

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

Fimargic

 Av med 5 cafe verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc

ستي7يانو ججرك شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : 09 بلوك 

6 اقامة عين اسرمجن بني مالل 09 

بلوك 6 اقامة عين اسرمجن بني مالل 

23000 بني مالل املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2161

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   15 في  املؤرخ 

ستي7يانو ججرك شركة ذات امليؤجلية 

 80.000 رأسدالها  مبلغ  املحدجمة 

 09 اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 

بلوك 6 اقامة عين اسرمجن بني مالل 

اقامة عين اسرمجن بني   6 بلوك   09

مالل 23000 بني مالل املغرب نتيجة 

ملتعدمة.

ج عين :

كوران  ايت  الحبيب   الييد)ة) 

اقامة عين   6 بلوك   09 ج عنوانه)ا) 

بني مالل   23000 اسرمجن بني مالل 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

بلوك   09 جفي   2022 ماي   15 بتاريخ 

 09 اقامة عين اسرمجن بني مالل   6

بلوك 6 اقامة عين اسرمجن بني مالل 

23000 بني مالل املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

مأن 7 2022 تحت رقم 914.

20I

SOFI RIMA

HMAMI TECH

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

SOFI RIMA

صندجق ال 7يد 2236 املدينة 

الجديدة فاس ، 30000، فاس 

املغرب

HMAMI TECH شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 20 حي 

امليي7ة فاس - 30000 فاس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.28013

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

رأسدالها  مبلغ    HMAMI TECH

مقرها  جعنوان  مرهم   10.000

 - فاس  امليي7ة  حي   20 اإلأتداعي 

: حل  30000 فاس املغرب نتيجة ل 

الشركة قبل االجان لعدم مزاجلتها الي 

نشاط اقتصامي.

حي   20 ج حدم مقر التصفية ب 

امليي7ة فاس - 30000 فاس املغرب. 

ج عين :

ج  حدامي  يوسف   الييد)ة) 

عنوانه)ا) مجار اجالم امحدد االندلس 

 30000 عين الشقف موالي سعقوب 

فاس املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

حي   20  : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

امليي7ة فاس

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 53)2.

21I

ائتدانية الشريفي مبارك

 STE BADAR TRAINING AND
SERVICE PRIVE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتدانية الشريفي مبارك
حي الرأافاهلل بلوك س الزنقة 05 
رقم 03 كلديم ، 81000، كلديم 

املعرب
 STE BADAR TRAINING AND

SERVICE PRIVE  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
املقاجمة رقم )0 الطابق التانى 
كلديم  - 81000 كلديم املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   28
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 STE BADAR TRAINING AND

.SERVICE PRIVE
غرض الشركة بإيجاز : التكوين 

االشغال املختلفة 
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
املقاجمة رقم )0 الطابق التانى كلديم  

- 81000 كلديم املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الخال   كوتر  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  -امسداء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الخال   كوتر  الييدة 
تايدة   اجالم  الكدية  اماجكليد  مجار 

83350 اجالم تايدة  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  الخال   كوتر  الييدة 
تايدة   اجالم  الكدية  اماجكليد  مجار 

83350 اجالم تايدة  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   0( بتاريخ  بكلديم   االبتدائية 

2022 تحت رقم 213.

22I

STE MAISON DE LA COMTABILITE

 GOLDEN جولدن بالك
BLACK

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE MAISON DE LA
COMTABILITE

 23RUE LARBI EL KHARRAT
 CENTRE VILLE، 30000، FES

MAROC
  GOLDEN BLACK أولدن بالك
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي ) تجزئة 

النصر 1 زجغة  - 30100 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   28
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضاء بدختصر تيديتها : أولدن 

.GOLDEN BLACK بالك
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منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري

 مقاجل أعدال متنوعة أج البناء
تاأر.

تجزئة   (  : عنوان املقر االأتداعي 
فاس   30100  - زجغة    1 النصر 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد عبد هللا العلمي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  -امسداء   

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد عبد هللا العلمي عنوانه)ا) 
رقم 3 مكرر بلوك أ حي تاجفاق زجغة  

30100 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد عبد هللا العلمي عنوانه)ا) 
رقم 3 مكرر بلوك أ حي تاجفاق زجغة  

30100 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6159/2022.

23I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

STE  IX  TRADE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI  KIS
   BEN MOUSSA   2ETG B/N°6 VN

FES ، 30000، FES MAROC
STE  IX  TRADE شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم  29   
الطابق  اال ر�سي تجزئة   الشراىبى  
زنقة   ماىوركا  حي  الوفاء    فاس. - 

30000 فاس. املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31833

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   09 املؤرخ في 
  STE شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
IX  TRADE  مبلغ رأسدالها 100.000 
اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
اال ر�سي تجزئة    الطابق      29 رقم  
الشراىبى  زنقة   ماىوركا  حي  الوفاء    
املغرب نتيجة  30000 فاس.   - فاس. 

ل : عدم  النشاط.
ج حدم مقر التصفية ب رقم  29   
الشراىبى   اال ر�سي تجزئة    الطابق  
زنقة   ماىوركا  حي  الوفاء    فاس. - 

30000 فاس. املغرب. 
ج عين:

ج  املعتدد   الحفيظ     الييد)ة)  
عنوانه)ا) 79 س 2 تجزئة  الحد يقة 
تغات   30000 فاس. املغرب كدصفي 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 2682.
22I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

CIGA VAPE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 Imm I N°07 ÉTAGE 1 PERLE
 DE L›ATLAS HIVERNAGE

 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CIGA VAPE شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي الشقة 
رقم ) الطابق الثاني عدارة الجزار 
رقم 00) بلوك 5 ماجميات شارع 
عالل الفا�سي مراكش - 20000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

130(3(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   2(

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 CIGA  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.VAPE

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقييط للسجائر اإللكت7جنية 

تجارة االستي7ام جالتصدير

شراء جبيع أديع املنتجات جاملوام.

الشقة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الجزار  عدارة  الثاني  الطابق   ( رقم 
شارع  ماجميات   5 بلوك   (00 رقم 

 20000  - مراكش  الفا�سي  عالل 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : ملشيش  امين  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ملشيش  امين  الييد 

العدارة   39 املنطقة  مراكش  ابواب 

 20000 مراكش   1 الشقة رقم   232

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  ملشيش  امين  الييد 

العدارة   39 املنطقة  مراكش  ابواب 

 20000 مراكش   1 الشقة رقم   232

مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121500.

25I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

GETRADIM
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

GETRADIM شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم  
92بلوك ا حي سيدي سعيد مراركة 

اكامير - 80000 أكامير املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26(23

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون 7   11 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»200.000 مرهم» أي من »100.000 
عن  مرهم»   500.000« إ 2  مرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  باكامير   التجارية 

2022 تحت رقم 119355.
26I

zagora consulting sarl

MIHHI TRAVAUX
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع محدد 

الخامس ، 47900، زاكورة 
املغرب--------------------

MIHHI TRAVAUX شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي مركز 
تنزجلين زاكورة - 47924 زاكورة 

املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.2797

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   08 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
  MIHHI TRAVAUX الشريك الوحيد
مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 
مركز  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
زاكورة   47924  - زاكورة  تنزجلين 
املبكر  الحل   : ل  نتيجة  املغرب 

للشركة.
مركز  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
زاكورة   47924  - زاكورة  تنزجلين 

املغرب. 
ج عين:

ج  ميحي  ابراهيم   الييد)ة) 
لحياين  الحاج  ايت  مجار  عنوانه)ا) 
زاكورة   47924 زاكورة  تنزجلين 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2022 تحت رقم 28.
2(I

aice compta

MANUGLASS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
MANUGLASS شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 
كلديدة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 

653 الطابق 2 الشقة رقم 11 
البيضاء 20000 البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

562588

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   19

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MANUGLASS

التاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

باالستي7ام  يقوم  الذي  الوسيط  أج 

جالتصدير.

زنقة   : االأتداعي  املقر  عنوان 

لوفغ رقم اإلقامة  لو  إقامة  كلديدة 

 11 رقم  الشقة   2 الطابق   653

البيضاء 20000 البيضاء  املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد   سفيان ابو التقى :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

التقى  ابو  سفيان  الييد   

تجزئة سيدي شحور رقم  عنوانه)ا) 

البيضاء    20150 كاليفورنيا   18

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

التقى  ابو  سفيان  الييد   

تجزئة سيدي شحور رقم  عنوانه)ا) 

البيضاء    20150 كاليفورنيا   18

املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826555.

28I

Fimargic

YB IRRIGATION

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

Fimargic

 Av med 5 cafe verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc

YB IRRIGATION شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : اجاللد 

ايوب  أداعة اجاللد امبارك بني 

مالل اجاللد ايوب  أداعة اجاللد 

امبارك بني مالل 23000 بني مالل 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1082(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 يونيو   18 في  املؤرخ 

ذات  شركة   YB IRRIGATION حل 

رأسدالها  مبلغ  املحدجمة  امليؤجلية 

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000

اإلأتداعي اجاللد ايوب  أداعة اجاللد 

امبارك بني مالل اجاللد ايوب  أداعة 

بني   23000 اجاللد امبارك بني مالل 

مالل املغرب نتيجة ملتعدمة.

ج عين:

ج  لعريبي  ياسين    الييد)ة) 

عنوانه)ا) اجاللد ايوب  أداعة اجاللد 

مالل  بني   23000 مالل  بني  امبارك 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

اجاللد  جفي   2022 يوليوز   18 بتاريخ 

ايوب  أداعة اجاللد امبارك بني مالل 

أداعة اجاللد امبارك  اجاللد ايوب  

بني مالل 23000 بني مالل املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ )0 نون 7 

2022 تحت رقم 1123.

29I

Fimargic

احمد الفردوس

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

Fimargic

 Av med 5 cafe verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc

احدد الفرمجس شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : مجار 

ملحزم اجاللد امبارك بني مالل مجار 

ملحزم اجاللد امبارك بني مالل 

23000 بني مالل املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9689

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

2022 تقرر حل  18 غشت  املؤرخ في 

احدد الفرمجس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 

اجاللد  ملحزم  مجار  اإلأتداعي  مقرها 

اجاللد  ملحزم  مجار  مالل  بني  امبارك 

مالل  بني   23000 مالل  بني  امبارك 

املغرب نتيجة ملتعدمة.

ج عين:

ج  النجداجي  احدد   الييد)ة) 

عنوانه)ا) بني مالل 23000 بني مالل 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

مجار  جفي   2022 غشت   18 بتاريخ 

ملحزم اجاللد امبارك بني مالل مجار 

ملحزم اجاللد امبارك بني مالل 23000 

بني مالل املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم )112.

30I
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 SOCIETE DE GESTION ET

D’INVESTISSEMENT FINANCIER

TECOSEN
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

 SOCIETE DE GESTION

 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER

الشقة رقم 11 الطابق الثاني البقعة 

رقم 22 تجزئة الزيتون شارع مديونة 

، 26000، اسفي اسفي

TECOSEN شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 23 

عدارة 2 شقة رقم 06 بالم الجد  - 

26000 اسفي  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12533

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون 7   08 املؤرخ في 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

TECOSEN  مبلغ رأسدالها 100.000 

مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 

06 بالم الجد   2 شقة رقم  23 عدارة 

 : املغرب نتيجة ل  اسفي    26000  -

صعوبات في التدويل.

 23 ج حدم مقر التصفية ب زنقة 

 - بالم الجد    06 شقة رقم   2 عدارة 

26000 اسفي املغرب. 

ج عين :

الييد)ة) ياسر   الحلو ج عنوانه)ا) 

 2 ط   1 رقم   13 ع  املنزه  اقامة 

املحددية املغرب   28810 الشالالت  

كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   10 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2022 تحت رقم 985.

31I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

  STE  BOOKINDING
TRAVAUX

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI  KIS
   BEN MOUSSA   2ETG B/N°6 VN

FES ، 30000، FES MAROC
 STE  BOOKINDING  TRAVAUX
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم  )1  
شارع  عبد  اليالم  بن  مشيش   

شقة 05   اقامة  مج 7   بورمانة     
فاس. - 30000 فاس. املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(325
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   09 املؤرخ في 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
  STE الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    BOOKINDING  TRAVAUX
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
شارع     1( رقم   اإلأتداعي  مقرها 
شقة  مشيش    بن   اليالم   عبد  
05   اقامة  مج 7   بورمانة     فاس. - 
30000 فاس. املغرب نتيجة ل : عدم  

النشاط.
  1( ج حدم مقر التصفية ب رقم  
شارع  عبد  اليالم  بن  مشيش   شقة 
05   اقامة  مج 7   بورمانة     فاس. - 

30000 فاس. املغرب. 
ج عين:

ج  الناظي7   مينة    الييد)ة) 
عنوانه)ا) 22 انس  3  شقة  2  طريق  
عين الشقف    30000 فاس. املغرب 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 51)2.
32I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

  STE TRAVAUX   SUPER
BETON

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
حل شركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI  KIS
   BEN MOUSSA   2ETG B/N°6 VN

FES ، 30000، FES MAROC
 STE TRAVAUX   SUPER  BETON
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 01  

تجزئة  السخينات  سيدي   احرازم   
فاس  - 30000 فاس. املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27829
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   09 املؤرخ في 
 STE شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
TRAVAUX   SUPER  BETON  مبلغ 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
تجزئة     01 رقم  اإلأتداعي  مقرها 
السخينات  سيدي   احرازم   فاس  - 
30000 فاس. املغرب نتيجة ل : عدم  

النشاط .
  01 ج حدم مقر التصفية ب رقم 
احرازم    سيدي    السخينات   تجزئة  

فاس   - 30000 فاس. املغرب. 
ج عين:

ج  مفيد   امريس   الييد)ة) 
عنوانه)ا)  رقم  28   تجزئة    اليالم   
صفرج  طريق    2 الشقة   مرياف  
الزهور    فاس. 30000 فاس. املغرب 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 22)2.
33I

PRESTALAB SARL AU

PRESTALAB

إعالن متعدم القرارات

PRESTALAB SARL AU
 MAG. N°1 MOSQUEE AIN

 CHOUBIK. B.M.O. ، 50000،
MEKNES MAROC

PRESTALAB »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 

الوحيد»
 MAG. :جعنوان مقرها االأتداعي

 N°1 MOSQUEE AIN CHOUBIK.
 B.M.O. MEKNES - - MEKNES

.MAROC
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3950

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
 20.000 ا 2  الشركة  رأسدال  رفع 

مرهم جمخول شريك أديد
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
ا 2 شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

جاستدرار نشاط الشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
ميي7ا  يونس  امرا�سي  الييد  تعيين 

للشركة ملدة غي7 محدمة
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

مالئدة النظام امسا�سي للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

مالئدة النظام امسا�سي للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
)2 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بدكناس  

2022 تحت رقم 3950.
32I
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BEST COUNSELLOR

PERFECT BETON
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

BEST COUNSELLOR
قصبة االمين GH4 ،2، عدارة 1، 
الطابق 2، رقم 8، ليياسفة، ، 

20190، الدارالبيضاء املغرب
PERFECT BETON شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي )2 زنقة 

االطلس حي اليالم  - 20203 
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.398243

العام  الجدع  بدقت�سى 
شتن 7   20 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسدال  رفع  تم   2022
مرهم»   30.000.000« قدره  بدبلغ 
إ 2  مرهم»   30.000.000« من  أي 
طريق  عن  مرهم»   60.000.000«
الشركة  ميون  مع  مقاصة  إأراء    :

املحدمة املقدار ج امليتحقة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825202.

35I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»OURAJ BATI«
إعالن متعدم القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»OURAJ BATI» »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: تجزئة 
اليعد 2، الرقم 20، حي املطار، 

الجديدة - 22000 الجديدة املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.16639

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في )0 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم &: الذي ينص عل2 مايلي: 
-1 املصامقة عل2 تفويت الييد غالم 
الشركة  في  حصصه  أديع  عوراج 
لفائدة الييد عدر  حصة)   16330(
مجاهد. -2 تعيين الييد عدر مجاهد 
كديي7 للشركة ملدة غي7 محدجمة بعد 

استقالة الييد غالم عوراج.  
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :6-7-14 رقم  بند 
عل2 مايلي: - حصص الشركاء جميي7 

الشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 15 نون 7 

2022 تحت رقم 29424.

36I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»WAHAT AL NARJIS«
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»WAHAT AL NARJIS» شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار 

طواأنة، فخدة اليراغنة، أداعة 
 -  (133152/TF08( أجالم أحيين

22000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   2(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.»WAHAT AL NARJIS«
بيت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة )رياض).
مجار   : االأتداعي  املقر  عنوان 
أداعة  اليراغنة،  فخدة  طواأنة، 
 TF08/133154(  -( أحيين  أجالم 

22000 الجديدة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييدة نعيدة حدوش 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييدة نعيدة حدوش عنوانه)ا) 

الجديدة 22000 الجديدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد سدي7 رحاب عنوانه)ا) 22، 
زنقة 81، أديلة CD 20000 ،2 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 15 نون 7 

2022 تحت رقم 29427.
3(I

MENARA PROJECT SERVICES

ENERGY WAVE

إعالن متعدم القرارات

MENARA PROJECT SERVICES
 HAY TARGA ، 40000، 2(0

MARRAKECH MAROC
ENERGY WAVE  »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: 

 LOTISSEMENT MHAMID 9,
 NUMÉRO 103 MARRAKECH -

20000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.121683

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

تفويت الييد خالد سعد الدين, 21 

حصة اأتداعية من أصل 33, بقيدة 

لفائدة الييد  مرهم للحصة،   1000

اكتوبر   12 بتاريخ  امريس،  حداني 

سعد  خالد  الييد  جتفويت   ,2022

الدين, 12 حصة اأتداعية من أصل 

للحصة،  مرهم   1000 بقيدة   ,33

لفائدة الييد حداني محدام، بتاريخ 

12 اكتوبر 2022

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

بناءا عل2 القيام بعدلية بيع جتحويل 

الجدع  قام  االأتداعية،  الحصص 

خرجج  بقبول  االستثنائي  العام 

الشريك، الييد خالد سعد الدين.

قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
بقبول  االستثنائي  العام  الجدع  قام 

الدين  سعد  خالد  الييد  استقالة 

جمنحه  مشارك  كديي7  منصبه  من 

ذمته بشكل عام جغي7 متحفظ  إبراء 

الييد  جيعين  إمارته،  فت7ة  خالل 

إمريس حداني ميي7ا جحيًدا للشركة 

لفت7ة غي7 محدجمة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 

املوافقة عل2 تحويل الحصص  بعد 

املصامق عليها من قبل الجدع العام 

تم   14/10/2022 بتاريخ  االستثنائي 

توزيع املياهدات النقدية عل2 النحو 

مبلغ  امريس  حداني  الييد  التا ي: 

خدية ج خديون ألف مرهم 55000 

مبلغ  محدام  حداني  الييد  مرهم. 

 25000 خدية جاربعون ألف مرهم 

مرهم  ألف  مائة  املجدوع  مرهم. 

املبلغ  هذا  مفع  تم  مرهم.   100000

بالفعل جإيداعه في صندجق الشركة 

النقدي.
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بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 
تم تحديد رأس املال بدبلغ مائة ألف 
مقيدة  مرهم)،   100000( مرهم 
بقيدة  حصة)   100( إ 2 مائة حصة 
للحصة،  مرهم)   1000( مرهم  ألف 
بها  جمكتتب  بالكامل  مدفوعة 
بالكامل. بدوأب أحكام الجدع العام 
تم   14/10/2022 بتاريخ  االستثنائي 
عل2  الشركاء  عل2  الحصص  توزيع 
امريس  حداني  الييد  التا ي:  النحو 
 25 الييد حداني محدام  55 حصة. 

حصة. املجدوع 100 حصة.
عل2  ينص  الذي   :3( رقم  بند 
العام  الجدع  أحكام  بدوأب  مايلي: 
تم   14/10/2022 بتاريخ  االستثنائي 
ميي7ا  حداني  إمريس  الييد  تعيين 
يصرح  محدمة.  غي7  لفت7ة  للشركة 
موضًحا  امليي7 بقبوله هذا التعيين، 
أنه ال يوأد عدم توافق أج حظر قد 
يدنع من هذا املنصب.    باإلضافة إ 2 
بالنيبة للعدليات املصرفية،  ذلك، 
صحيح  بشكل  ملزمة  الشركة  فإن 
الييد  جالشريك  امليي7  بتوقيع 

إمريس حداني
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
21 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم 11190.
38I

MENARA PROJECT SERVICES

PHARMADUO

إعالن متعدم القرارات

MENARA PROJECT SERVICES
 HAY TARGA ، 40000، 2(0

MARRAKECH MAROC
PHARMADUO »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 
الوحيد»

 RES DAR :جعنوان مقرها االأتداعي
 SAADA 2, IMM 50, APPT 03,

MARRAKECH  - 40000 مراكش 
املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.113905

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
تفويت الييد عبد االله ايت الطالب, 
 ,50 أصل  من  اأتداعية  حصة   50
لفائدة  مرهم للحصة،   1000 بقيدة 
نون 7   01 بتاريخ  الييد مومن أوام، 

.2022
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
بناءا عل2 القيام بعدلية بيع جتحويل 
الجدع  قام  االأتداعية،  الحصص 
خرجج  بقبول  االستثنائي  العام 
ايت  االله  عبد  الييد  الشريك، 

الطالب.
عل2  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
االستثنائي  العام  الجدع  قام  مايلي: 
بقبول استقالة الييد عبد االله ايت 
الطالب من منصبه كديي7 مشارك 
ذمته بشكل عام جغي7  إبراء  جمنحه 
جيعين  إمارته،  فت7ة  خالل  متحفظ 
جحيًدا  ميي7ا  أوام  مومن  الييد 

للشركة لفت7ة غي7 محدجمة.
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
قرر الجدع العام االستثنائي بتحويل 
القانوني للشركة من شركة  الشكل 
شركة  إ 2  محدجمة  ميؤجلية  ذات 
بشريك  محدجمة  ميؤجلية  ذات 

جحيد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 
املوافقة عل2 تحويل الحصص  بعد 
املصامق عليها من قبل الجدع العام 
تم   01/11/2022 بتاريخ  االستثنائي 
توزيع املياهدات النقدية عل2 النحو 
الييد مومن أوام مبلغ مائة  التا ي: 
املجدوع  مرهم.   100000 ألف مرهم 
تم  مرهم.   100000 مائة ألف مرهم 
في  جإيداعه  بالفعل  املبلغ  هذا  مفع 

صندجق الشركة النقدي.
بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 
تم تحديد رأس املال بدبلغ مائة ألف 
مقيدة  مرهم)،   100000( مرهم 
بقيدة  حصة)   100( إ 2 مائة حصة 
للحصة،  مرهم)   1000( مرهم  ألف 

بها  جمكتتب  بالكامل  مدفوعة 
بالكامل. بدوأب أحكام الجدع العام 
تم   01/11/2022 بتاريخ  االستثنائي 
عل2  الشركاء  عل2  الحصص  توزيع 
النحو التا ي: الييد مومن أوام 100 

حصة. املجدوع 100 حصة.
عل2  ينص  الذي   :3( رقم  بند 
العام  الجدع  أحكام  بدوأب  مايلي: 
 01/11/2022 بتاريخ  االستثنائي 
تم تعيين الييد مومن أوام ميي7ا 
يصرح  محدمة.  غي7  لفت7ة  للشركة 
موضًحا  امليي7 بقبوله هذا التعيين، 
أنه ال يوأد عدم توافق أج حظر قد 
يدنع من هذا املنصب.    باإلضافة إ 2 
بالنيبة للعدليات املصرفية،  ذلك، 
صحيح  بشكل  ملزمة  الشركة  فإن 
بتوقيع امليي7 جالشريك الييد مومن 

أوام.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 12218.
39I

WAY CONSEIL

OULAYA ENGENERIC
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
OULAYA ENGENERIC شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي زينة 
بيزنيس مركز شارع ميليم تجزيئة 

بكار الطابق 3 شقة 12 باب مكالة  - 
20030 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   25
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OULAYA ENGENERIC
مقاجلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات ذات الصلة باليكن
إمارة اإليجار.

زينة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
تجزيئة  ميليم  شارع  مركز  بيزنيس 
12 باب مكالة  -  3 شقة  بكار الطابق 

20030 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييدة علية الحنصا ي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  -امسداء   

جصفات جمواطن الشركاء :
الييدة علية الحنصا ي عنوانه)ا) 
 20160  596 رقم  س   3 امليي7ة 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييدة علية الحنصا ي عنوانه)ا) 
 20160  596 رقم  س   3 امليي7ة 

مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   10 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 141296.
20I

WAY CONSEIL

 GMB IMMOBILIARE (VILLA
)RAZAL

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 GMB IMMOBILIARE (VILLA
RAZAL)  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأتداعي أداعة 
الدجار العربي بن بوزيد - 20010 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   19
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 GMB  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.(IMMOBILIARE (VILLA RAZAL
بيت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ضيافة.
 اإلقامة اليياحية.

أداعة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 20010  - بوزيد  بن  العربي  الدجار 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الوراق  غيثة  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الوراق  غيثة  الييدة 
اقامة برييتيجيا كولف سيتي عدارة 
118 الشقة 2 مدخل طوباز  20160 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  الوراق  غيثة  الييدة 
اقامة برييتيجيا كولف سيتي عدارة 
118 الشقة 2 مدخل طوباز  20160 

مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   10 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 141292.
21I

ائتدانية الفضيلة

 LABORATOIRE DE
 CONTRÔLE QUALITE DES
PRODUITS ALIMENTAIRES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتدانية الفضيلة
رقم 529 شقة رقم 2 الطابق 

2 الوحدة 5 شارع عالل الفا�سي  
مراكش ، 0)200، مراكش املغرب

 Laboratoire de contrôle qualite
 des produits alimentaires

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شقة رقم 
3 الطابق 2 رقم 951  تجزئة امليار 

طريق آسفي - 26000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130(38

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 Laboratoire de contrôle qualite

.des produits alimentaires
: -1 مخت 7  غرض الشركة بإيجاز 
لتحليل املنتجات الغذائية جالزراعية.
جالتحليالت  الدراسات  كافة   2-

املتعلقة بلوائح الصحة الغذائية..
شقة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
تجزئة    951 رقم   2 الطابق   3 رقم 
امليار طريق آسفي - 26000 مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 
مرهم، مقيم كالتا ي:

: أيوب  محدد  الدمناتي   الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
أيوب  محدد  الدمناتي  الييد 
فيال  اليعامة  مار  تجزئة  عنوانه)ا) 

رقم 28  26000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
أيوب  محدد  الدمناتي  الييد 
فيال  اليعامة  مار  تجزئة  عنوانه)ا) 

رقم 28  26000 مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 141499.
22I

فيكوأيس

 REFUGE CAMPING DU
TOUBKAL LES MOUFLONS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

فيكوأيس
23 زنقة موريطانيا الشقة 2 أيليز ، 

20000، مراكش املغرب
 REFUGE CAMPING DU

  TOUBKAL LES MOUFLONS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي زاجية شارع 
سبو جشارع ابن عطية عدارة جسيم 
الشقة 8 مراكش - 20000 مراكش 

املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12116(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   2022 أكتوبر   2( في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
 10.000« أي من  مرهم»   990.000«
عن  مرهم»   1.000.000« إ 2  مرهم» 
إمماج احتياطي أج أرباح أج    : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   0( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 11863.

23I

فيكوأيس

 REFUGE CAMPING DU

TOUBKAL LES MOUFLONS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميي7 أديد للشركة

فيكوأيس

23 زنقة موريطانيا الشقة 2 أيليز ، 

20000، مراكش املغرب

 REFUGE CAMPING DU

   TOUBKAL LES MOUFLONS

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي زاجية شارع 

سبو جشارع ابن عطية عدارة جسيم 

الشقة 8 مراكش - 20000 مراكش 

املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12116(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في )2 أكتوبر 2022 تم تعيين 

ميي7 أديد للشركة الييد)ة) أمزيلن  

حيناء كديي7 جحيد

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   0( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 11863.

22I

FLASH ECONOMIE

 ETABLISSEMENT KIDS

CLUB PRIVE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

 ETABLISSEMENT KIDS CLUB «

PRIVE S.A.R.L » شركة

شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

برأسدال 100.000 مرهم
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املقر االأتداعي : م 26 حي االندلس 
تيفلت

السجل التجاري : 25831
عام  أدع  محضر  بدقت�سى 
 2022.11.01 بتاريخ  استثنائي 
من  املقدمة  االستقالة  عل2  جبناءا 
طرف الييدة االبيض حليدة قامت 

الشركة بالتغيي7 امتي:
زين  اليياري  الييد  تعيين   -
العابدين، ميي7ا أديدا للشركة ملدة 

غي7 محدجمة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكدة  الضبط 
بتاريخ    205 بالخدييات، تحت رقم 

        .2022.11.09

25I

FLASH ECONOMIE

ESPACE FATTAH
إعالن متعدم القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ESPACE FATTAH »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: حي 

الرحدة 1 قرب مسجد الرحدة  - 
3000) الداخلة  املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.8849

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 يونيو   15 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
املكي  اهل  املحجوب  الييد  تفويت 
حصة للييد عبد الفتاح اهل   500

املكي
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
تعيين الييد عبد الفتاح اهل املكي 
 03 فيال   01 االمل  حي  في  القاطن 
الداخلة كديي7 أديد للشركة مكان 

الييد املحجوب اهل املكي  

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
من   12 ج    (,  6 الفصول  تعديل 

النظام امسا�سي للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  
يونيو 2022 تحت رقم 1032/2022.
26I

STE SOUFGOLD

  STE SAHARA
PRODUCTION  AGRICOLE

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

  STE SAHARA  PRODUCTION
AGRICOLE

حي موالي رشيد فيال رقم 06 ، 
3000)، الداخلة املغرب

  STE SAHARA  PRODUCTION
AGRICOLE  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي موالي 

رشيد فيال رقم 06 - 3000) الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2316(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
  STE SAHARA  PRODUCTION

.AGRICOLE
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب جفي الخارج هو : 
• تربية امحياء املائية 

• أديع أنواع امنشطة الفالحية
• بيع املعدات الزراعية.

الفاكهة  جحفظ  تجهيز   •
جالخضرجات

 ، نقل البضائع للحياب الغي7   •
نقل امشخاص للحياب الغي7

• نقل البضائع جامفرام للشركة
الجداعي  الخاص  النقل   •

لألشخاص
• النقل املحلي جالدج ي

• اقتناء أج استخدام أج بيع أديع 
العدليات جبراءات االخت7اع املتعلقة 

بهذه امنشطة.
• إنشاء جاستئجار جشراء جتشغيل 

أي مجال
• أديع امنشطة العقارية

• التجارة العامة
• محطة غاز

امنشطة  جأديع  الزراعة   •
الزراعية جتربية امحياء املائية

• تقديم خدمات جأعدال متنوعة
• استي7ام / تصدير أديع املنتجات 

القانونية
أنواع  أديع  جتصدير  استي7ام   •
الخضار جالفواكه جاملنتجات الغذائية
الري  معدات  جبيع  شراء   •
جاآلالت جالتيديد جمنتجات التعبئة 

جالتغليف البالستيكية.
جبيع االستي7ام جالتصدير  شراء   •
موام  جتوريد  املوام  أديع  جتأأي7 

التعبئة جالتغليف.
• بيع جشراء تجارة أديع املنتجات 

الزراعية جامارة املزارع جتربيتها
جتصدير  جاستي7ام  جبيع  شراء   •
النباتية  الصحة  منتجات  أديع 

جالبذجر
• تيويق مبيدات بذجر التقاجى.

• تيويق امنابيب )شفط ، سقي ، 
معالجة ، تفريغ ، إلخ)

املضخات  تصليح  جبيع  شراء   •
الزراعية  اممجات  ماركات  بجديع 

جأمجات البيتنة.
النظافة  منتجات  جبيع  شراء   •

العامة.
• استغالل العقارات الزراعية.

• بيع موام البناء. مبنى عام.
• أعدال مختلفة ؛ التجارة العامة

الزراعية  املنتجات  جبيع  شراء   •
جمراسة امسواق العامة جمراسة الري 
جالتيديد  الضخ  معدات  جتركيب 

جحفر امعالف جاآلبار

جاآلالت  املعدات  استي7ام   •
أعالف  أنواع  جأديع  الزراعية 
استي7ام جتصدير   - املوا�سي جاملاشية 
تصدير   - جالرخام  الصوت  أنظدة 

املعدات الحرفية
 ، )مجاأن  الحيوانات  تربية   •
 - أرانب)   ، حلوب  أبقار   ، أغنام 
جاآلالت  املعدات  تيويق   ، استي7ام 
استي7ام   ، جالصناعية  الزراعية 
 - اآلبار  حفر   - الشديية  املواح 
مدير عقارات   - الري  أنظدة  تركيب 
الدجلة الزراعية ، الزراعة ، امشجار
أج  املباشر  جالبيع  التفاجض   •

بالعدولة ،
• الخدمات جالهندسة املدنية ،

املياحات  جتشغيل  تخطيط   •
الخضراء جالبيتنة.

• البيتنة
• شراء جبيع جالتفاجض عل2 أديع 

املنتجات املتعلقة بالحضانة.
• االستي7ام جالتصدير جالتجارة

املرتبط  امليتدر  التعليم   •
بالزراعة.

• املرافقة للحصول عل2 الشهامة.
• منتجات الزهور املقطوفة جأزهار 
الحدائق جأشجار الزينة جالشجي7ات 

جأشجار الفاكهة الحرأية.
• تصديم جتخطيط جبناء الحدائق 

جاملياحات الخضراء.
الحية  النباتات   ، الزهور  بيع   •
منتجات   ، الحبوب   ، البصيالت   ،
 ، امسددة   ، النباتية  الصحة 
الهرمونات ، التكاثر ، الركائز املختلفة 
جامليكانيكية  التقنية  املعدات   ،
أديع   ، البيتاني  لالستخدام 

ميتلزمات البيتنة.
• تاأر منتجات الصحة النباتية.

• تاأر معدات زراعية.
• أعدال الحدائق.

جإزالة   ، إزالة امعشاب الضارة   •
جالتطهي7   ، جإبامة الفئ7ان   ، الفرشاة 
من الحشرات ، جالتطهي7 ، جمعالجة 
في  أج  املباني  عل2  تتم  جالتي   ، املياه 

امماكن العامة الخضراء.
النظافة  خدمات  أديع   •

جالصيانة العامة.
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• أعدال هندسة مدنية متنوعة.

النباتات  أنواع  أديع  زراعة   •

جاملرجج جامشجار جالنخيل….

تيويق  البضائع.  نقل  مقاجل   •

)فواكه  الزراعية  املنتجات 

جخضرجات... الخ).

• الفاكهة جامسداك.

• إيجار أي عقار زراعي أج غي7ه من 

املدتلكات.

العدولة جاليديرة جالوساطة   •

جتحقيق  جالدراسة  جالتدثيل 

في  مصالح  أج  مدتلكات  جاكتياب 

أديع الشركات جاملؤسيات

العدليات  أديع   ، عام  .جبشكل 

غي7  أج  مباشر  بشكل  املرتبطة 

الشركة  ندو  لتعزيز  بنشاطها  مباشر 

جتطورها.

عنوان املقر االأتداعي : حي موالي 
رشيد فيال رقم 06 - 3000) الداخلة 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 250   : بندو�سى  حنان  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 250   : اكور  هللا  حبيب  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

حصة   250   : الييد عثدان بلي 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

 250   : الييد محدد سالم اكور 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييدة حنان بندو�سى عنوانه)ا) 
بلوك م1 رقم )5 حي الداخلة 80000 

اكامير املغرب.

الييد حبيب هللا اكور عنوانه)ا) 

 (3000  (12 رقم  رشيد  موالي  حي 

الداخلة املغرب.

حي  عنوانه)ا)  بلي  عثدان  الييد 

موالي رشيد رقم 06 3000) الداخلة 

املغرب.

اكور  سالم  محدد  الييد 
 (12 عنوانه)ا) حي موالي رشيد رقم 

3000) الداخلة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييدة حنان بندو�سى عنوانه)ا) 
بلوك م1 رقم )5 حي الداخلة 80000 

اكامير املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  
نون 7 2022 تحت رقم 1944/2022.
2(I

GOLDEN GESTION FINANCE

OCTOPUS VISION
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GOLDEN GESTION FINANCE
املنازل الحدر الرقم 3)1/11 

الداخلة الداخلة، 3000)، الداخلة 
املغرب

OCTOPUS VISION شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي اليالم 

الزنقة 25 الرقم 05  - 3000) 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
18029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2021 أبريل   15
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OCTOPUS VISION
 VIDEOS  : غرض الشركة بإيجاز 
 DOCUMENTAIRES, PHOTOS
 SHOOTING, FILM, MAKING,

 EXCURSIONS, ANIMATION 3D
.......ET 2D, DESIGN

حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
اليالم الزنقة 25 الرقم 05  - 3000) 

الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : مرامي  اسامة  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مرامي  اسامة  الييد 
 05 الرقم   23 الزنقة  اليالم  حي 

3000) الداخلة  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  مرامي  اسامة  الييد 
 05 الرقم   23 الزنقة  اليالم  حي 

3000) الداخلة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  

أبريل 2021 تحت رقم 682/2021.
28I

مكتب املحاسبة

FORMIA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب املحاسبة
16 زنقة سال اليعامة 2 ، 15000، 

الخدييات املغرب
FORMIA شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي : 120 حي 
االخاء  - 15000 الخدييات املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28(5(
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   02 املؤرخ في 
ميؤجلية  ذات  شركة   FORMIA
محدجمة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 

 - حي االخاء    120 مقرها اإلأتداعي 
نتيجة  املغرب  الخدييات   15000

المزمة االقتصامية.
ج عين:

ج  النور  انصاف   الييد)ة) 
 15000 االخاء  حي   120 عنوانه)ا) 
)ة)  كدصفي  املغرب  الخدييات 

للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
120حي  جفي   2022 نون 7   02 بتاريخ 

االخاء - 15000 الخدييات املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالخدييات   االبتدائية 

نون 7 2022 تحت رقم )20.
49I

GUARDIYA-LAA

 SOCIETE GENERAL
SAHARA GLOBAL

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GUARDIYA-LAA
 Lot alwakala 01 bloc d nr 148

 laayoune ، 70000، LAAYOUNE
MAROC

 SOCIETE GENERAL SAHARA
GLOBAL شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

الوحدة بلوك D  رقم 855 - 0000) 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23(85

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   1(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
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 SOCIETE GENERAL SAHARA
.GLOBAL

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدج ي استي7ام تصدير.

تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الوحدة بلوك D  رقم 855 - 0000) 

العيون املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد الناأم مول الدار :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
 1000  : الييد الناأم مول الدار 

بقيدة 100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الدار  مول  الناأم  الييد 
العيون   (0000 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد الناأم مول الدار عنوانه)ا) 

العيون 0000) العيون املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3335.

50I

M.A.I GROUPE SERVICE

 EL AMRANI GREENLINE
LAB

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA MAROC
 EL AMRANI GREENLINE LAB

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي )2 شارع 
عدر ابن العاص اقامة اسداعيل 
مكتب رقم 2 - 12000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(301

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 EL  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AMRANI GREENLINE LAB
بيع موام   : غرض الشركة بإيجاز 

التجديل الطبيعية بالجدلة
الطبيعية  التجديل  موام  بيع 

بالتقييط
تحضي7 موام التجديل الطبيعية.

)2 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
اسداعيل  اقامة  العاص  ابن  عدر 
القنيطرة   12000  -  2 رقم  مكتب 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
امين  محدد  العدراني  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
امين  محدد  العدراني  الييد 
رقم   35 حي اليالم بلوك  عنوانه)ا) 

52 12200 سيدي سليدان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
امين  محدد  العدراني  الييد 
رقم   35 حي اليالم بلوك  عنوانه)ا) 

52 12200 سيدي سليدان املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم 93313.

51I

M.A.I GROUPE SERVICE

H.M GOLDEN TRANS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA MAROC

H.M GOLDEN TRANS شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 26 زنقة 

شارع أديل صدقي الزهاجي ج مبارك 

الدكا ي مكتب رقم 8 - 12000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   1(

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 H.M  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.GOLDEN TRANS
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل االشخاص لحياب الغي7.
زنقة   26  : عنوان املقر االأتداعي 

شارع أديل صدقي الزهاجي ج مبارك 

 12000  -  8 رقم  مكتب  الدكا ي 

القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : محدد  احليلق  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محدد  احليلق  الييد 
 11 رقم  س  زنقة   1 اليعامة  حي 

90100 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  محدد  احليلق  الييد 
 11 رقم  س  زنقة   1 اليعامة  حي 

90100 طنجة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 93050.

52I

JUCOMPT CONSEIL

AB2 اسباس سرفيس
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JUCOMPT CONSEIL
81 11 يناير طابق 3 رقم 3 ، 
20500، الدار البيضاء املغرب

اسباس سرفيس AB2 شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي L1 بيتي 

سكن GH1 محل 11 أهل الغالم  - 
20603 الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
561301

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   21
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضاء بدختصر تيديتها : اسباس 

.AB2 سرفيس
تييي7   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لوازم  أديع  بيع  ج  شراء  مكتبة 

املدرسية ج املكاتب.
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بيتي   L1  : عنوان املقر االأتداعي 
 - أهل الغالم    11 محل   GH1 سكن 

20603 الدار البيضاء  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : بومعيز  الييد يوسف 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بومعيز  يوسف  الييد 
عين   26 رقم   2 زنقة  اليوارت  حي 

برأة 20320 الدار البيضاء  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  بومعيز  يوسف  الييد 
عين   26 رقم   2 زنقة  اليوارت  حي 

برأة 20320 الدار البيضاء  املغرب 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825125.
53I

ميتأمنة املتنبي للدحاسبة

2M. O.INVEST
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ميتأمنة املتنبي للدحاسبة
130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب
2M. O.INVEST شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي الطابق 
التالث رقم 188 شارع الحين التاني 

بني مالل - 23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13213

 26 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 2M.  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.O.INVEST
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
اشغال مختلفة ج البناء
مقاجل لتجهيز امرا�سي.

الطابق   : االأتداعي  املقر  عنوان 
التالث رقم 188 شارع الحين التاني 

بني مالل - 23000 بني مالل املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد حين جيزة :  1.000 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
حي  الييد حين جيزة عنوانه)ا) 
امليي7ة شارع محدد الخامس رقم 18 
سوق اليبت اجالم الندة 23552 بني 

مالل املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
حي  الييد حين جيزة عنوانه)ا) 
امليي7ة شارع محدد الخامس رقم 18 
سوق اليبت اجالم الندة 23552 بني 

مالل املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 15 نون 7 

2022 تحت رقم 1161.

52I

الشتيوي امريس

 Sté CONSTRUCTION TAZI
GROP DIS SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تفويت حصص

الشتيوي امريس
حي امليي7ة الخضراء م/أ زنقة/02 
رقم /12 ، 92150، القصر الكبي7 

املغرب

 Sté CONSTRUCTION TAZI

GROP DIS SARL شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي بالم 

الهواري طريق املريصة  - 92150 

القصر الكبي7 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.320(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 نون 7   0( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

طليح  سدي7  )ة)  الييد  تفويت 

 50 أصل  من  اأتداعية  حصة   20

يوسف  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 

املصدو�سي بتاريخ 15 أكتوبر 2022.

 10 تفويت الييد )ة) سدي7 طليح 

حصة اأتداعية من أصل 50 حصة 

اليبوري  محدد  )ة)  الييد  لفائدة  

بتاريخ 15 نون 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبي7  

نون 7 2022 تحت رقم 83).

55I

الشتيوي امريس

 Sté CONSTRUCTION TAZI
GROP DIS SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

الشتيوي امريس

حي امليي7ة الخضراء م/أ زنقة/02 

رقم /12 ، 92150، القصر الكبي7 

املغرب

 Sté CONSTRUCTION TAZI

GROP DIS SARL  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي بالم 

الهواري طريق املريصة  - 92150 

القصر الكبي7 املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.320(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون 7   0( املؤرخ في 
الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

املصدو�سي يوسف كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبي7  

نون 7 2022 تحت رقم 83).
56I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

PARIGINI
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
PARIGINI شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي زاجية 

شارع الجيش امللكي رقم 22 ج  زنقة 
معدورة  رقم 162 اقامة  نخلتين 
املحل رقم 2 - 12000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(325
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PARIGINI
غرض الشركة بإيجاز : بيتزريا

مدون حفالت
است7ام ج تصدير.

زاجية   : االأتداعي  املقر  عنوان 
ج  زنقة   22 شارع الجيش امللكي رقم 
نخلتين  اقامة    162 رقم  معدورة  
القنيطرة   12000  -  2 رقم  املحل 

املغرب.
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أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد رضا التوباني :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : الييدة حفيظة العيري 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

500 بقيدة  الييد رضا التوباني : 

100 مرهم.

 500  : العيري  حفيظة  الييدة 

بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  التوباني  رضا  الييد 

فرنيا 12000 القنيطرة املغرب.
العيري  حفيظة  الييدة 

القنيطرة   12000 فرنيا  عنوانه)ا) 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  التوباني  رضا  الييد 

فرنيا 12000 القنيطرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ )1 نون 7 

2022 تحت رقم 93349.

5(I

STE FSMC SARL AU

 STE NOUSSA TRAVAUX

SAR L
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

STE FSMC SARL AU

 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

  STE NOUSSA TRAVAUX SAR L

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي فليلو 

آيت إزمك ميدلت - 52350 ميدلت 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1821
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 أكتوبر 2022 تقرر حل 
 STE شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
NOUSSA TRAVAUX SAR L   مبلغ 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
إزمك  آيت  فليلو  اإلأتداعي  مقرها 
املغرب  ميدلت   52350  - ميدلت 

نتيجة ل : حل شركة.
فليلو  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
ميدلت   52350  - آيت إزمك ميدلت 

املغرب. 
ج عين:

ج  أجهري  صباح   الييد)ة)  
ميدلت   52350 ميدلت  عنوانه)ا) 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بديدلت  بتاريخ )2 أكتوبر 

2022 تحت رقم )25.
58I

NOUSSAIR MOHAMED

STE SAMIRA & BATIMENT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NOUSSAIR MOHAMED
 DYOUR MARJANE GH 5 IMM

 4 ETAGE 2 MARRAKECH
 N°10 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 STE SAMIRA & BATIMENT

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي اقامة 

1112 اقامة ملياء اسفي - 26000 
اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11233

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 20 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
 STE SAMIRA & الوحيد  الشريك 
BATIMENT  مبلغ رأسدالها 50.000 
مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي اقامة 
 26000  - اسفي  ملياء  اقامة   1112
عدم نجاح   : اسفي املغرب نتيجة ل 

املشرجع كوفيد 22.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
 26000  - اسفي  ملياء  اقامة   1112

اسفي املغرب. 
ج عين:

ج  الصفا  كريدة   الييد)ة) 
ملياء  اقامة   1112 اقامة  عنوانه)ا) 
اسفي 26000 اسفي املغرب كدصفي 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1026.
59I

FLASH ECONOMIE

2C INTERNATIONAL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

2C INTERNATIONAL شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 162 

تجزئة متوكل مار بوعزة - 20000 
الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.260199
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 شتن 7   26 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

 Döschl ép )ة)  الييد  تفويت 

 PERRON SANDNRA 1.000

 1.000 أصل  من  اأتداعية  حصة 

  PERRON )ة)  الييد  حصة لفائدة  

FREDERIC بتاريخ 26 شتن 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825225.

60I

STE FSMC SARL AU

STE YAZID LUXE CAR  SARL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FSMC SARL AU

 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

  STE YAZID LUXE CAR  SARL

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

محدد الخامس طريق مكناس 

ميدلت - 52350 ميدلت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2153

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 

 STE YAZID الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ رأسدالها     LUXE CAR  SARL

مقرها  جعنوان  مرهم   500.000

الخامس  محدد  شارع  اإلأتداعي 

 52350  - ميدلت  مكناس  طريق 

ميدلت املغرب نتيجة ل : حل شركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

مكناس  طريق  الخامس  محدد 

ميدلت - 52350 ميدلت املغرب. 

ج عين:

ايت  اليزيد   محدد  الييد)ة) 

 52350 ميدلت  ج عنوانه)ا)  سعيد  

ميدلت املغرب كدصفي )ة) للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   08 بتاريخ  االبتدائية بديدلت  

2022 تحت رقم 263.
61I

كوم.في.أييت

جنكي كاما
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كوم.في.أييت
شارع عالل الفا�سي ج بوقنامل عدارة 
أ 1 الطابق امجل ، 60000، جأدة 

املغرب
أنكي كاما شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 

املحددي تجزئة الوحدة زنقة حدزة 
ابن املطلب رقم 20 - 60000 جأدة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31389

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
مبلغ  كاما   أنكي  الوحيد  الشريك 
جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي حي املحددي تجزئة 
الوحدة زنقة حدزة ابن املطلب رقم 
60000 جأدة املغرب نتيجة ل   -  20
: الشركة لم تحقق هدفها االأتداعي.
حي  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
املحددي تجزئة الوحدة زنقة حدزة 
60000 جأدة   -  20 ابن املطلب رقم 

املغرب. 
ج عين:

ج  يوسفي  محدد   الييد)ة) 
تجزئة  املحددي  حي  عنوانه)ا) 
الوحدة زنقة حدزة ابن املطلب رقم 
كدصفي  املغرب  جأدة   60000  20

)ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 85)1.

62I

الشتيوي امريس

Sté K.H.B TRANS SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

الشتيوي امريس
حي امليي7ة الخضراء م/أ زنقة/02 
رقم /12 ، 92150، القصر الكبي7 

املغرب
Sté K.H.B TRANS SARL شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي أجالم 

احدايد م/أ زنقة 2 رقم 22    - 
92150 القصر الكبي7 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2519
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   02 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
تفويت الييد )ة) يونس اليدالحي 
 30 أصل  من  اأتداعية  حصة   15
موالي  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 
أكتوبر   02 بتاريخ  الشام  الشريف 

.2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 1( بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبي7  

نون 7 2022 تحت رقم 823.
63I

الشتيوي امريس

Sté K.H.B TRANS SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

الشتيوي امريس
حي امليي7ة الخضراء م/أ زنقة/02 
رقم /12 ، 92150، القصر الكبي7 

املغرب

Sté K.H.B TRANS SARL  شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي بحي 
أجالم احدايد م/أ زنقة 2 رقم 22   - 

92150 القصر الكبي7  املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2519

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 02 أكتوبر 2022 تم تعيين 
ميي7 أديد للشركة الييد)ة) الشام 

موالي الشريف كديي7 آخر
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبي7  

نون 7 2022 تحت رقم 823.
62I

STE FSMC SARL AU

 STE AZIZ OUTAIBI POR LE
COMMERCE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 08

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

 STE AZIZ OUTAIBI POR LE
COMMERCE  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : 21 
بي7انزان ايت برتاث ميدلت - 52350 

ميدلت املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1391

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
 STE AZIZ OUTAIBI POR حل 
ذات  شركة    LE COMMERCE
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 
 100.000 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 
 21 اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
بي7انزان ايت برتاث ميدلت - 52350 

ميدلت املغرب نتيجة لقفل تصفية  
 STE AZIZ OUTAIBI POR LE

.COMMERCE
ج عين:

ج  عدر  ايت  عزيز    الييد)ة)  
ميدلت   52350 ميدلت  عنوانه)ا) 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
 21 جفي   2022 أكتوبر   26 بتاريخ 
بي7انزان ايت برتاث ميدلت - 52350 

ميدلت املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بديدلت  بتاريخ )2 أكتوبر 

2022 تحت رقم 258.
65I

AM CONSULTING

 INVESTISSEMENT
 DEVELOPPEMENT

 EXPERTISE &
ACCOMPAGNEMENT

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسدال الشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 INVESTISSEMENT

 DEVELOPPEMENT EXPERTISE
ACCOMPAGNEMENT & شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي  شقة 2، 
عدارة 18 ، إقامة ابن سينا، أكدال - 

10080 الرباط املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88023

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   2022 أكتوبر   11 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  مرهم»   1.(38.000«
»1.200.000 مرهم» إ 2 »3.138.000 
مقاصة   إأراء    : طريق  عن  مرهم» 
مع ميون الشركة املحدمة املقدار ج 

امليتحقة.
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 130203.
66I

AM CONSULTING

 INVESTISSEMENT
 DEVELOPPEMENT

EXPERTISE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسدال الشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 INVESTISSEMENT

  DEVELOPPEMENT EXPERTISE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي  شقة 2، 

عدارة 18 ، إقامة ابن سينا، أكدال - 
10080 الرباط املغرب.
خفض رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88023

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   2022 أكتوبر   11 في  املؤرخ 
بدبلغ  الشركة  رأسدال  خفض 
من  أي  مرهم»   1.(38.000« قدره 
»3.138.000 مرهم» إ 2 »1.200.000 
عدم   تخفيض   : طريق  عن  مرهم» 

امسهم.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 130203.
6(I

afayad groupe

CIMERIES
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

afayad groupe
 Imm 26 av allal el fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate
 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC
CIMERIES شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي مرب 
حربيل رقم 83 منطقة القصبة 
مراكش - 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130(61
 11 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CIMERIES
-إمارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنشآت اليياحية.
املنشآت  جتأأي7  جبيع  شراء   -

اليياحية..
مرب   : االأتداعي  املقر  عنوان 
القصبة  منطقة   83 رقم  حربيل 

مراكش - 20000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد فاليتا فيليب فرانيوا بول 
 100 بقيدة  حصة   510   : مينيس 

مرهم للحصة.
لوسيت  سابرينا  ميشيل  الييدة 
 100 بقيدة  حصة   490   : هن7يت 

مرهم للحصة.
الييد فاليتا فيليب فرانيوا بول 

مينيس : 510 بقيدة 100 مرهم.
لوسيت  سابرينا  ميشيل  الييدة 

هن7يت : 490 بقيدة 100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد فاليتا فيليب فرانيوا بول 
 02120 ريباسون  عنوانه)ا)  مينيس 
بي7جل فرنيا 02120  بي7جل  فرنيا.

لوسيت  سابرينا  ميشيل  الييدة 

أندجن فرنيا   250 هن7يت عنوانه)ا) 

50)06  أندجن فرنيا.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد فاليتا فيليب فرانيوا بول 
 02120 ريباسون  عنوانه)ا)  مينيس 

بي7جل فرنيا 02120  بي7جل  فرنيا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121512.

68I

COMPTAFFAIRES

SLS SERVICES SARL
إعالن متعدم القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

SLS SERVICES SARL »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: تجزئة 

اركيدي 3 عدارة أ طابق 1 شقة 3 

ج 2 املحددية - 20800 املحددية 

املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25079

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

 : الحصص  تفويت  رقم  قرار 

الجدع  قرر  مايلي:  عل2  ينص  الذي 

الحصص  من  تفويت33.32  العام 

أن  ص 7ينة  الييدة  من  اإلأتداعية 

الفون  ا 2 الييد الشهيدي اممين

 : الحصص  تفويت  رقم  قرار 

الجدع  قرر  مايلي:  عل2  ينص  الذي 

الحصص  من  تفويت33.33  العام 

اإلأتداعية من الييد يانيس منييل 

الفون  ا 2 الييد الشهيدي اممين.

 : الحصص  تفويت  رقم  قرار 
الجدع  قرر  مايلي:  عل2  ينص  الذي 
الحصص  من  تفويت33.33  العام 
اإلأتداعية من الييد كاميل فكتور 

الفون  ا 2 الييد ابيه حدزة
قرار رقم تغيي7 امليي7: الذي ينص 
قبول  العام  الجدع  قرر  مايلي:  عل2 
من  نامية   ميارة  الييدة  استقالة 
الشهيدي  الييد  تيدية  ج  التييي7 
اممين كديي7 جحيد ملدة غي7 محدمة 
جقرر الجدع العام إعطاء إبراء الذمة 

للييدة ميارة نامية  
قرار رقم تحيين النظام امسا�سي 
قرر  الذي ينص عل2 مايلي:  للشركة: 
الجدع العام تحيين النظام امسا�سي 

للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :6-7-12 رقم  بند 
تحيين النظام امسا�سي  عل2 مايلي:  

للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحددية  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 5)22.
69I

مكتب الحيابات مالكي

CHEIKH EL BINAE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب الحيابات مالكي
291 شارع الكرامة منفلوري فاس ، 

30000، فاس املغرب
CHEIKH EL BINAE شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 49 
اقامة منيا زنقة أديدة حي االمل 

طريق صفرج - 30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32509

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   03 املؤرخ في 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
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 CHEIKH EL الوحيد  الشريك  ذات 
 100.000 رأسدالها  مبلغ    BINAE
مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 
49 اقامة منيا زنقة أديدة حي االمل 
فاس املغرب   30000  - طريق صفرج 
الشركة  جصول  عدم   : ل  نتيجة 

لالهداف امليطرة لها.
 49 ج حدم مقر التصفية ب رقم 
12 زنقة أديدة حي  اقامة منيا شقة 
فاس   30000  - صفرج   طريق  امل 

املغرب. 
ج عين:

باكي ج عنوانه)ا)  موح   الييد)ة) 
اقامة منيا زنقة أديدة حي   49 رقم 
فاس   30000 صفرج  طريق  االمل 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   10 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4635/022.

(0I

CANOCAF SARL

NOVA BRIQ
إعالن متعدم القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنياء 

رقم ) الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
NOVA BRIQ »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: أجالم 
ستوت زايو  - - الناظور  املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.210(
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في )0 نون 7 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
خفض رأس مال

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
زيامة في رأس املال

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

الذي ينص عل2   :( ج   6 بند رقم 
اللشركة  رأسدال  خفض  مايلي: 
ا 2  مرهم   20.000.000,00 من 

16.140.000,00 مرهم
الذي ينص عل2   :( ج   6 بند رقم 
الشركة  رأسـدال  في  الزيامة  مايلي: 
 16.140.000,00 من  برفعه  جذلك 
مرهم،   20.000.000,00 إلــى  مرهم 

عـن طـريـق خـلـق 38.600 حصة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم 4793.

(1I

BACEGM

أد2نت
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BACEGM
 N°194 Azli de sud Hay Bennani

 Smiress ، 40000، Marrakech
maroc

أم2نت شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي ميار 

مرأان اقامة 1 طابق 5 شقة 18 
ازمهار  - 20000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92351
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   13 في  املؤرخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 
مبلغ  ذات الشريك الوحيد أم2نت  
جعنوان  مرهم   20.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي ميار مرأان اقامة 
1 طابق 5 شقة 18 ازمهار  - 20000 
مراكش املغرب نتيجة ل : حل ميبق 

لشركة.

ميار  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
 18 شقة   5 طابق   1 اقامة  مرأان 

ازمهار  - 20000 مراكش املغرب. 
ج عين:

ج  حدامي  أيت  عدام   الييد)ة) 
1 طابق  عنوانه)ا) ميار مرأان اقامة 
مراكش   20000 ازمهار    18 شقة   5

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
ميار   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
 18 شقة   5 طابق   1 اقامة  مرأان 

ازمهار 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121222.
(2I

RAIS AUDIT&CONSEIL

OCP GREEN ENERGY
تأسيس شركة املياهدة

OCP GREEN ENERGY S.A
شركة  مجهو لة  ا إل  سم ذ ا 

ت  مجــــلس  إ م ا ر ة ر أ سدا لها 
5.000.000)3  م ر هم

 ، OCP مقر ها اال أتدا عي :  مدينة
صندق بريد 36 ،  ابن أرير

السجل التجاري : بن أرير  رقم 
 3561

إ عـــال   ن   بـــتــأ سـيـس  شــر كــة  
بـدـقـتـ�سى عــقـد عـرفي مـنجـز بابن 
ثم     2022 نوقد 7   12 بتا ريخ  أرير  
إلسـم   ا  مجهـولـة   شـركة  تـأسـيس   

مديزاتها كالتا  ي  :
 OCP GREEN   : التيدية 

ENERGY  S.A
الشــكل  :  شـركـة  مجهــولة اإل سم  

ذ ات  مجلس  إ مارة.
جتيويق الطاقة  إنتاج    : الهد ف 
الكهربائية املنتجة من مصامر الطاقة 

املتجدمة
 ، OCP املقر اال أتدا عي :  مدينة

صندق بريد 36 ،  ابن أرير
املـــــد ة : 99  سنة   إ بتد ا ء  من  تا 

ر يخ  تأ سييها  النها ئي.

 : عي  أتدا  اإل  ل   سدا  أ  الر 
م ر هم مقـيــم إ لــى    3(5.000.000
م    100 50.000).3 ســهــم  من فئة  

ر هم لــلــيــــهم.
تــد بــــي7 الــشر كــة  : 

يــتكو ن  الــدــجـلس  اإل م ا ر ي  من  :
الييد  يوسف ال 7يئ
الييدة حنان  مرشد

الييد هشام الحبطي
الييد  عبد العزيز املالح

الييد  كريم لطفي الصنهاجي
الييد  مصطفى  اهامي

اإل م ا ر ة  الــعــا مـة  :  
إ ن  املــجــلس  اإل م ا ر ي  املنــعقــد  

بتــا ر يــخ  12 نوقد 7 2022  قــد :
كــر   ، الييــد يوسف ال 7يئ  عــين  

ئيـــس  لـدجـــلس  اإل م ا ر ة
عين الييد حين قدجري،  كدد 

يــر عــام للشركة 
حــد م  كيفية التوقيع  اإلأتدا عي.

مــد قـــق  الــحيا بــا ت  :  
طـرف  من  مدثـلة   ،Deloitte

الييـــد ة سكينة بنيومة قري�سي
تو زيع  ام ر با ح :  

بـــعــد  خصم الـــخـــيا ئــر املــؤ أــلة  
مـــن الــر بـــح  الــصــا فـــي للــينــة  يــكو ن  
اإل  حـــتيـــا ط  القـــا نــو نـــي  بنــيـبــة   5٪  
ج يـــو ز ع   الــبا قـي  حــيب قــر ا ر ا ت  

الجـــدع  الـــعــا م.
القا نو ني لد ى  يد ا ع   اإل   ثـــم  
بتا  املحكدة االبتدائية با بن أرير، 
ريــخ 16  نوفد 7 2022  تــحــت  عـــد م  
بالسجل  الشركة  تسجيل  جثم   225

التجاري تحت رقم 3561.
مقتطف  من  أ أل  اال شها ر

(3I

مكتب بازجك للدحاسبة

FERKLA CAR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب بازجك للدحاسبة
زنقة امالل رقم152 سيدي بوملان 

كرمميت تنجدام الرشيدية ، 
52600، تنجدام املغرب
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FERKLA CAR شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : قصر 
الندي7 فركلة العليا تنجدام 

الرشيدية - 52600  تنجدام 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11293
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 يونيو   12 املؤرخ في 
FERKLA CAR شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي قصر الندي7 فركلة 
  52600  - العليا تنجدام الرشيدية 

تنجدام املغرب نتيجة الزمة الشغل.
ج عين:

ج  حجي  اسداعيل   الييد)ة) 
العليا  فركلة  الندي7  قصر  عنوانه)ا) 
تنجدام    52600 تنجدام الرشيدية 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
بتاريخ 12 يونيو 2022 جفي قصر الندي7 
 - الرشيدية  تنجدام  العليا  فركلة 

52600  تنجدام املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 
أكتوبر 2022 تحت رقم 2022/860.

(2I

fiduciaire belfisc

RIMA CACH BEJAAD
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire belfisc
136 شارع عين الشيخ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب
Rima Cach bejaad شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 26 زنقة 
08 حي الفتح - 25060 ابي الجعد 

املدلكة املغربية

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   12

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 Rima  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.Cach bejaad

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امموال.

زنقة   26  : عنوان املقر االأتداعي 

الجعد  ابي   25060  - الفتح  حي   08

املدلكة املغربية.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييدة خديجة خدريش :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

خدريش  خديجة  الييدة 

عنوانه)ا) 38 الزنقة 06 تجزئة الفتح 

25060 ابي الجعد املدلكة املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

خدريش  خديجة  الييدة 

عنوانه)ا) 38 الزنقة 06 تجزئة الفتح 

25060 ابي الجعد املدلكة املغربية

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  الجعد   بابي  االبتدائية 

نون 7 2022 تحت رقم 52/2022.

(5I

RAIS AUDIT&CONSEIL

OCP GREEN WATER
تأسيس شركة املياهدة

OCP GREEN WATER S.A

شركة  مجهو لة  ا إل سم

 ذ ا ت مجــــلس  إ م ا ر ة

 ر أ سدا لها 1.000.000.000  م ر هم

مقر ها اال أتدا عي :  أرف لصفر –  

صندجق بريد 118 -  إقليم الجديدة

السجل  التجاري : الجديدة  رقم 

20031

إ عـــالن   بـــتــأسـيـس  شــر كــة  

مـنجـز  عـرفي  عــقـد  بـدـقـتـ�سى 

  2022 نوقد 7   12 بتا ريخ  بالجديدة  

ا إلسـم   ثم تـأسـيس  شـركة مجهـولـة  

مديزاتها كالتا  ي  :

 OCP GREEN WATER  : التيدية

S.A

الشــكل  :  شـركـة  مجهــولة اإل سم  

ذ ات  مجلس  إ مارة.

مياه   جتيويق   إنتاج    : ف  الهد 

املصامر البديلة جغي7  ذات   الينابيع  

التقليدية

املقر اال أتدا عي :  أرف لصفر –  

صندجق بريد 118 -  إقليم الجديدة

املـــــد ة : 99  سنة   إ بتد ا ء  من  تا 

ر يخ  تأ سييها  النها ئي.

 : عي  أتدا  اإل  ل   سدا  أ  الر 

1.000.000.000  م ر هم مقـيــم إ لــى 

10.000.000 ســهــم  من فئة  100  م 

ر هم لــلــيــــهم.

تــد بــــي7 الــشر كــة  : 

يــتكو ن  الــدــجـلس  اإل م ا ر ي  من  :

الييد  عبد العزيز املالح

الييدة حنان  مرشد

الييد هشام الحبطي

الييد  كريم لطفي الصنهاجي

الييد  مصطفى  اهامي

اإل م ا ر ة  الــعــا مـة  :  

إ ن  املــجــلس  اإل م ا ر ي  املنــعقــد  

بتــا ر يــخ  12 نوقد 7 2022  قــد :

عــين  الييــد عبد العزيز املالح ، كــر 

ئيـــس  لـدجـــلس  اإل م ا ر ة

عين الييد أحدد زنيبار،  كدد يــر 
عــام للشركة 

حــد م  كيفية التوقيع  اإلأتدا عي.
مــد قـــق  الــحيا بــا ت  :  

Ernst & Young، مدثـلة من طـرف 
الييـــد عبد اليالم برامة عالم 

تو زيع  ام ر با ح :  
بـــعــد  خصم الـــخـــيا ئــر املــؤ أــلة  
مـــن الــر بـــح  الــصــا فـــي للــينــة  يــكو ن  
اإل  حـــتيـــا ط  القـــا نــو نـــي  بنــيـبــة   5٪  
ج يـــو ز ع   الــبا قـي  حــيب قــر ا ر ا ت  

الجـــدع  الـــعــا م.
القا نو ني لد ى  يد ا ع   اإل   ثـــم  
بالجديدة،  االبتدائية  املحكدة 
تـحـت     2022 نوفد 7   16 ريــخ  بتا 
ج ثم تسجيل الشركة  عـــدم  29430 

بالسجل التجاري تحت رقم 20031
مقتطف  من  أ أل  اال شها ر

(6I

cerecof

ماياس طراسبور
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cerecof
 contact@cerecof.com ، 80000،

agadir maroc
ماياس طراسبور شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي شقة 
2-112 انهضة ت.ر6 عدارة 26 حي 

اليالم - 80000 اكامير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(213

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   09 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
طراسبور   ماياس  الوحيد  الشريك 
مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 
شقة  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
حي   26 عدارة  انهضة ت.ر6   4-114
اليالم - 80000 اكامير املغرب نتيجة 

ل : عدم توفر الييولة.
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شقة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

حي   26 عدارة  انهضة ت.ر6   4-114

اليالم - 80000 اكامير املغرب. 

ج عين:

الييد)ة) نزهة  كينيد ج عنوانه)ا) 

رقم38   2 بلوك  سوس  امالك  حي 

80000 ايت ملول اكامير كدصفي )ة) 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

شقة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

حي   26 عدارة  انهضة ت.ر6   4-114

اليالم

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   15 بتاريخ  باكامير   التجارية 

2022 تحت رقم 119311.

((I

MON COMPTABLE SARL

BENFDAL AGRI ORIENT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

MON COMPTABLE SARL

20 زنقة سجلداسة ، 60000، 

جأدة املغرب

BENFDAL AGRI ORIENT  شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 39 زنقة أ 

تجزئة الحبوس ظهر املحلة - 60000 

جأدة املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30859

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2022 نون 7   09 املؤرخ في 

الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

بنفضل عبد الرحدان  كديي7 جحيد

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1819.

(8I

MON COMPTABLE SARL

BENFDAL AGRI ORIENT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلداسة ، 60000، 

جأدة املغرب
BENFDAL AGRI ORIENT شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
ج عنوان مقرها االأتداعي 39 زنقة أ 
تجزئة الحبوس ظهر املحلة - 60000 

جأدة.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30859

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون 7  املؤرخ في 09 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة» إ 2 »شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1819.
79I

أفاك أجميت

BAHIA BEACH CLUB
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

أفاك أجميت
2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، 90000، 

طنجة املغرب
BAHIA BEACH CLUB شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 22 شارع 

هوالندا مجدع مجليز - 90000 طنجة 
املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28749
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 06 يوليوز 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
 - مجليز  مجدع  هوالندا  شارع   22«
»مركز  إ 2  املغرب»  طنجة   90000

ابراهيم  ساحة  لألعدال  مربح 
الرجماني شارع ال سينا اقامة بيتهوفن 
 90000  -  82 الطابق الثالث رقم   2

طنجة  املفرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259563.

80I

ائتدانية  الخ 7ة

FRASSEN PROMO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتدانية  الخ 7ة
49  زنقة  املدينة ، 26100، برشيد 

املغرب
FRASSEN PROMO  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
اليير13 شارع محدد الخامس 
الطابق الثالث سيارا - 26100 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   11
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.FRASSEN PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الخامس  محدد  شارع  اليير13 
الطابق الثالث سيارا - 26100 برشيد 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

  : محدد  السحدومي  الييد 

مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

محدد  السحدومي  الييد 

عنوانه)ا) مجار الهواجرة سيدي رحال 

الشاطئ 26100 برشيد املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

محدد  السحدومي  الييد 

عنوانه)ا) مجار الهواجرة سيدي رحال 

الشاطئ 26100 برشيد املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1212.

81I

أفاك أجميت

SALON DE THE ECHUCA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

أفاك أجميت

2 ساحة الكويت رقم 12ـ  ، 90000، 

طنجة املغرب

SALON DE THE ECHUCA شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

سيدي محدد بن عبد هللا رقم 39 - 

90000 طنجة املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(225

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

»600.000 مرهم» أي من »00.000) 

عن  مرهم»   1.300.000« إ 2  مرهم» 
ميون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 

الشركة املحدمة املقدار ج امليتحقة.
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259418.
82I

االعالنات االمارية للشركات املغربية

: شركة مركب ليليا
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mossayer services pub
 Adresse : N° 604 K cite dakhla
قرب مدرسة مونيب   agadir maroc
 ،88000 اكامير،  الدخلة  التدديد, 

AGADIR MAROC
ذات  شركة  ليليا  مركب  شركة   :
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد
مجار  اإلأتداعي   مقرها  جعنوان 
 - التايدة  اجالم  البيضة  الكدية 

83094  اجالم التايدة تارجمانت
ميؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8149
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2021 شتن 7   22
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضاء بدختصر تيديتها : : شركة 

مركب ليليا.
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لبيع الوقوم جالزيوت/محطة للغييل 

جالصيانة/ مطعم جمقهى.
مجار    : االأتداعي  املقر  عنوان 
 - التايدة  اجالم  البيضة  الكدية 

83094  اجالم التايدة تارجمانت.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد عبد هللا املتوكل  عنوانه)ا) 

التايدة  اجالم  البيضة  الكدية  مجار 

83094 اجالم التايدة تارجمانت.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد عبد هللا املتوكل  عنوانه)ا) 

التايدة  اجالم  البيضة  الكدية  مجار 

83094 اجالم التايدة تارجمانت

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بتارجمانت   االبتدائية 

أكتوبر 2021 تحت رقم 1941.

83I

MON COMPTABLE SARL

BENFDAL  AGRI ORIENT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

MON COMPTABLE SARL

20 زنقة سجلداسة ، 60000، 

جأدة املغرب

BENFDAL  AGRI ORIENT شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 39 زنقة أ 

تجزئة الحبوس ظهر املحلة - 60000 

جأدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30859

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 نون 7   09 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

تفويت الييد )ة)  أناس  بنفضل 

أصل  من  اأتداعية  حصة   500

عبد  )ة)  الييد  حصة لفائدة    500

نون 7   11 بتاريخ  بنفضل  الرحدان 

.2022

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون 7   21 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1819.

82I

SOFICOF

AYGUN MELIH SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

SOFICOF
 rue ghazali apt 2 les orangers 1
 1 rue ghazali apt 2 les orangers،

rabat ،10000 املغرب
AYGUN MELIH SARL شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 6 زنقة 

ضاية العوا الطابق الرابع شقة رقم 
16 اكدال   - 10000 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
163801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   11
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AYGUN MELIH SARL
التجارة   -  : غرض الشركة بإيجاز 
- استي7ام جتصدير شراء جبيع  العامة 
أديع املنتجات جاملوام توزيع التعبئة 
جاملوام  املنتجات  لجديع  جالتغليف 
الخام نيابة عن الشركة أج نيابة عن 

أطراف ثالثة
- تصنيع الورق  أج منتجات الورق 
الورق  أنواع  أديع  تصنيع  املقوى. 
املخصصة  الورقية  املوام  تصنيع   -
 ، جاملنز ي  الصحي  لالستخدام 

جاملناشف الورقية.
املعطيات  بكل  قيام  عدوما  ج   -  
التي تنمي الشركة من تقييم املباني، 
التجهيزات  جتبامل  بيع شراء  تأأي7، 
لجديع  مباشرة  الغي7  أج  املباشرة 

املباني. 
زنقة   6  : االأتداعي  املقر  عنوان 
ضاية العوا الطابق الرابع شقة رقم 
16 اكدال   - 10000 الرباط املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 
100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:

 : الييد موالي الرأراجي املصلي 
280 بقيدة 48.000,00 مرهم.

بقيدة   280  : الييد أيكون مليح 
48.000,00 مرهم.

20 بقيدة   : الييد عدر الحوات   
4.000,00 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

املصلي  الرأراجي  موالي  الييد 
زنقة  املفضل  الشيخ  حي  عنوانه)ا) 
الصفصاف رقم 23  10000 سال املغرب.
عنوانه)ا)  مليح  أيكون  الييد 

تركيا 10000 تركيا تركيا.
عنوانه)ا)  الحوات    الييد عدر 
مرب   1( زنقة  بنونة  محدد  شارع 
تطوان   10000  10 رقم   8 عدارة  أ 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
املصلي  الرأراجي  موالي  الييد 
زنقة  املفضل  الشيخ  حي  عنوانه)ا) 
الصفصاف رقم 23  10000 سال املغرب

 6 عنوانه)ا)  مليح  أيكون  الييد 
زنقة ضاية العوا الطابق الرابع شقة 
الرباط   10000 اكدال     16 رقم 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   02 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 130005.

85I

SOFICOF

 CENTRE TALIB AL AILM
PRIVE SARL.AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOFICOF
 rue ghazali apt 2 les orangers 1
 1 rue ghazali apt 2 les orangers،

rabat ،10000 املغرب
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 CENTRE TALIB AL AILM PRIVE
SARL.AU شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 1 تجزئة 
فضيلة طابق امجل 162 النهضة 

الغزا ي الصخي7ات تدارة. - 10000 
الصخي7ات تدارة. املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
137695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   26
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE TALIB AL AILM PRIVE

.SARL.AU
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معم ج التدريس - التحضي7 جمياعدة 
االمتحانات  لالأتياز  الطالب 

جاالختبارات.
املعطيات  بكل  قيام  جعدوما   -
التي تنمي الشركة جتبامل التجهيزات 

املباشرة أج الغي7 مباشرة. 
تجزئة   1  : عنوان املقر االأتداعي 
النهضة   162 امجل  طابق  فضيلة 
 10000  - تدارة.  الصخي7ات  الغزا ي 

الصخي7ات تدارة. املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هاأرالرطابي  الييدة 
  10000   (2 رقم  حي كيش امجماية  

تدارة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  هاأرالرطابي  الييدة 
  10000   (2 رقم  حي كيش امجماية  

تدارة املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   10 بتاريخ  بتدارة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 137695.

86I

SOFICOF

LA PETITE PLANETE SARL

إعالن متعدم القرارات

SOFICOF

 rue ghazali apt 2 les orangers 1

 1 rue ghazali apt 2 les orangers،

rabat ،10000 املغرب

 LA PETITE PLANETE SARL

»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: 9  زنقة 

املعارف طي7ان الرباط - 10000 

الرباط املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.42595

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 أكتوبر 2022 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

-   قرر الشركاء إعامة تعيين الييدة 

عائشة الحصيني كديي7ة للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

طرف  من  الشركة  جتييي7  إمضاء   -

الييدة عائشة الحصيني

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

جبنوم أخرى

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   09 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 130136.

8(I

موثقة

AGLOMATI
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

موثقة

52 شارع الحين الثاني اقامة زازية  

مكتب رقم 8-9 ، 12000، القنيطرة 

املغرب

AGLOMATI شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 3) 
رقم 18 ساحة الشهداء - 12000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2225

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   30

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AGLOMATI

صناعة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصنع،  ميبقة   ،(agglos  ( االكلو 

امرضيات جموام البناء

سحق جتجهيز موام البناء.

تيويق أي منتوج البناء، االكلو ) 

agglos)، الحديد جاالسدنت جالطوب 

جالخشب املعدني جامملنيوم جالبالط 
؛ مهان..عنوان املقر االأتداعي : زنقة 
3) رقم 18 ساحة الشهداء - 12000 

القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد ال 7جمي عدر :  300 حصة 

بقيدة 30.000 مرهم للحصة.

حصة   300   : الييد ازيزا ميلوم 

بقيدة 30.000 مرهم للحصة.

الييد شاكر ملريني الوهابي :  300 
حصة بقيدة 30.000 مرهم للحصة.

 100   : العرجي  سعيد  الييد 
حصة بقيدة 10.000 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عدر  ال 7جمي  الييد 
 226 شارع االمي7 سيدي محدد رقم 

62000 الناظور املغرب.
حي  ميلوم عنوانه)ا)  ازيزا  الييد 
الناظور   62000  382 زنقة  املطار 

املغرب.
الوهابي  ملريني  شاكر  الييد 
 97 رقم  القاهرة  شارع  عنوانه)ا) 

62000 الناظور املغرب.
عنوانه)ا)  العرجي  سعيد  الييد 
رقم 366 بئ7 الرامي الشرقية 12000 

القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  عدر  ال 7جمي  الييد 
 226 شارع االمي7 سيدي محدد رقم 

62000 الناظور املغرب
حي  ميلوم عنوانه)ا)  ازيزا  الييد 
الناظور   62000  382 زنقة  املطار 

املغرب
الوهابي  ملريني  شاكر  الييد 
 97 رقم  القاهرة  شارع  عنوانه)ا) 

62000 الناظور املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 08 نون 7 

2022 تحت رقم 2225.

88I

FOUZMEDIA

AMINE SOLE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
AMINE SOLE شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأتداعي الكيلومت7 

2 طريق اجالم برأال الحينية 18 

التجزئة 2  - 12000 القنيطرة 

املغرب

ميؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   11

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AMINE SOLE

بيع موام   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء بالتقييط.

عنوان املقر االأتداعي : الكيلومت7 

 18 الحينية  برأال  اجالم  طريق   2

القنيطرة   12000  -   2 التجزئة 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فراجي  امين  الييد 
 16 زنقة مصطفى الرافعي شقة   20

12000 القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  فراجي  امين  الييد 
 16 زنقة مصطفى الرافعي شقة   20

12000 القنيطرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم -.

89I

GLOBEX CONSEIL  كلوبكس كونيياي

PEPINIERE TOULAL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GLOBEX كونيياي   كلوبكس 

CONSEIL

 ، الثاني  الحين  شارع   21

 ،50000 م.ج مكناس،  الشقة س3 

MEKNES املغرب

شركة   PEPINIERE TOULAL

ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

مجار  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 

آيت اكو ،آيت سعزم ،  أكوراي 51000 

الحاأب املغرب

ميؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 غشت   25

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PEPINIERE TOULAL

مشتل ج   : غرض الشركة بإيجاز 

انتاج امشجار.

: مجار آيت  عنوان املقر االأتداعي 

 51000 أكوراي    ، سعزم  ،آيت  اكو 

الحاأب املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد ايت املعطي  خالد :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

خالد  املعطي   ايت  الييد 
سعزم  ،آيت  اكو  آيت  مجار  عنوانه)ا) 

اكوراي 51000 الحاأب املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
خالد  املعطي   ايت  الييد 
سعزم  ،آيت  اكو  آيت  مجار  عنوانه)ا) 

اكوراي 51000 الحاأب املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن 7   09 بتاريخ  التجارية بدكناس  

2022 تحت رقم ))32.
90I

مكتب التوثيق

BENAYAT AL HASSAN
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

مكتب التوثيق
تطوان طريق سبتة اقامة حدائق 

مرأان الطابق االر�سي شقة رقم 3، 
9300، تطوان املغرب

BENAYAT AL HASSAN شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي تطوان 
شارع الجيش امللكي اقامة مار 

اليالم  مكتب رقم 2 93000 تطوان 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32311

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   19
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BENAYAT AL HASSAN
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
تطوان   : االأتداعي  املقر  عنوان 
شارع الجيش امللكي اقامة مار اليالم  
مكتب رقم 2 93000 تطوان املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

  AMRO HOLDING  : الشركة 
500 حصة بقيدة 100 مرهم للحصة 
 250   : الييد محدد سعيد الشبتي  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 250   : الشبتي   هشام  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 AMRO HOLDING  : الشركة   

500 بقيدة 100 مرهم.
 : الشبتي   سعيد  محدد  الييد 

250 بقيدة 100 مرهم.
 250  : الشبتي   هشام  الييد 

بقيدة 100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
  AMRO HOLDING الشركة 
تطوان   93000 تطوان  عنوانه)ا) 

املغرب.
الشبتي   سعيد  محدد  الييد 
تطوان   93000 تطوان  عنوانه)ا) 

املغرب.
عنوانه)ا)  الييد هشام الشبتي  

تطوان 93000 تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد الحين الشبتي  عنوانه)ا) 

تطوان 9300 تطوان املغرب
الشبتي   سعيد  محدد  الييد 
تطوان   9300 تطوان  عنوانه)ا) 

املغرب
عنوانه)ا)  الييد هشام الشبتي  

تطوان 9300 تطوان املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 18 أكتوبر 

2022 تحت رقم 2112.
91I

HABIL CONSEILS

OHAIDA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HABIL CONSEILS
 RUE MOHAMED EL BEQAL

 IMM EL MASKOUNE ETAGE 1
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 APPT N° 11 GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

OHAIDA شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي الحي 
املحددي تجزئة امحباس رقم 18 
مراكش - 0)200 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   20
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OHAIDA
مطبعة،   : بإيجاز  غرض الشركة 
أمجات  جشراء  الطباعة،بيع  أعدال 

الطباعة،أعدال أخرى.
الحي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 18 رقم  امحباس  تجزئة  املحددي 

مراكش - 0)200 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
 100   : الييدة اليعدية امل 7اص 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
امل 7اص  اليعدية  الييدة 
تجزئة  املحددي  الحي  عنوانه)ا) 
 200(0 مراكش   18 رقم  االحباس 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
امل 7اص  اليعدية  الييدة 
تجزئة  املحددي  الحي  عنوانه)ا) 
 200(0 مراكش   18 رقم  االحباس 

مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
25 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم 06)120.

92I

HABIL CONSEILS

PIC LOIN
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

HABIL CONSEILS
 RUE MOHAMED EL BEQAL
 IMM EL MASKOUNE ETAGE 1
 APPT N° 11 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
PIC LOIN شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي امليي7ة 
2 رقم 358 الطابق الثالث مراكش - 

20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري 

130489 :
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   19
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 PIC  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LOIN
اعامة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعبئة طفايات الحريق ج صيانتها.
امليي7ة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
358 الطابق الثالث مراكش -  2 رقم 

20000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
حصة   50   : معام بويحي  الييد  

بقيدة 100 مرهم للحصة.
حصة   50   : الييد انس ناسين 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييد  معام بويحي عنوانه)ا) مجار 
اينغد انكال كدميوة امزميز مراكش 

20000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  ناسين  انس  الييد 
امليي7ة 3 عدلية زيز رقم 285 مراكش 

20000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد  معام بويحي عنوانه)ا) مجار 
اينغد انكال كدميوة امزميز مراكش 

20000 مراكش املغرب
عنوانه)ا)  ناسين  انس  الييد 
امليي7ة 3 عدلية زيز رقم 285 مراكش 

20000 مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   09 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121232.
93I

HABIL CONSEILS

LASAMIRA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HABIL CONSEILS
 RUE MOHAMED EL BEQAL
 IMM EL MASKOUNE ETAGE 1
 APPT N° 11 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
LASAMIRA شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي املدينة 
حي الرحبة مرب الطبيب رقم 03 
مراكش - 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري 

13000( :
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LASAMIRA

:مار  بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.

املدينة   : االأتداعي  املقر  عنوان 

 03 رقم  الطبيب  مرب  الرحبة  حي 

مراكش - 20000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 20.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي :

الييدة سدي7ة لكدر  : 200 بقيدة 

100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لكدر   سدي7ة  الييدة 

 03 رقم   2 عدارة  الغرب   2 امليي7ة 

مراكش 20000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  لكدر  سدي7ة  الييدة 

 03 رقم   2 عدارة  الغرب   2 امليي7ة 

مراكش 20000 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

22 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم 120652.

94I

GECAFISC

Save Control S
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

GECAFISC

 RUE MOHAMED EL 26

  QUORRI  ETG 1 APPT 5

 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

Save Control S شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
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جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 
بوركون زنقة ركراكة اقامة 

الكورنيش الطابق االر�سي الشقة 
1 عدارة 2 الدارالبيضاء - 20100 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

283(2(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2020 نون 7   1(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 Save  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.Control S
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للدراسات ج التحقيقات جالبحوث.
حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
بوركون زنقة ركراكة اقامة الكورنيش 
 2 عدارة   1 الشقة  االر�سي  الطابق 
20100 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 -

500 بقيدة   : الييد حليم العربي 
50.000 مرهم.

 500  : هللا  عبد  الونا�سي  الييد 
بقيدة 50.000 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العربي  حليم  الييد 
15 حي الحيني  5 عدارة  مازجال زنقة 

20100 الدارالبيضاء املغرب.
الييد الونا�سي عبد هللا عنوانه)ا) 
تقاطع زنقة منصور ج الفراث ن.ر52 
البيضاء  الدار   20000  8 الشقة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد سعيد امبواعلي عنوانه)ا) 
محج العقيد العرم زنقة 02 رقم 111 

20090 الدارالبيضاء املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مأن 7 2020 تحت رقم 52)58).
95I

EXPROX SARL AU

SAISONS DE FER
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عدارة الزبي7ي 
الطابق الثاني عين حرجمة الرقم 
ال 7يدي 98 املحددية، 28630، 

املحددية املغرب
SAISONS DE FER شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي طريق 110 
كلم 12600 عين حرجمة  - 28630 

املحددية املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 21)5.
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 11 أكتوبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
»طريق 110 كلم 12600 عين حرجمة  
إ 2  املغرب»  املحددية   28630  -
»املنطقة الصناعية زناتة تجزئة رقم 
6)1 عين حرجمة - 28630 املحددية  

املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحددية  بتاريخ 08 نون 7 

2022 تحت رقم 2190.
96I

EXPROX SARL AU

STE MORHIR TRANS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عدارة الزبي7ي 
الطابق الثاني عين حرجمة الرقم 
ال 7يدي 98 املحددية، 28630، 

املحددية املغرب

 STE MORHIR TRANS
 شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي  5 شارع 

ميكيدوم الطابق امجل
 رقم 02 بنجدية النجوم  - 20000  

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.286621

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 28 يونيو 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
امجل  الطابق  ميكيدوم  شارع   5  «
  20000  - بنجدية النجوم    02 رقم 
الطابق   « إ 2  املغرب»  الدارالبيضاء 
إقامة  ب  عدارة   32 رقم  اليفلي 
 28630  - حرجمة   عين  الوفاء  

املحددية   املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 844359.
97I

EXPROX SARL AU

RIAD 17
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عدارة الزبي7ي 
الطابق الثاني عين حرجمة الرقم 
ال 7يدي 98 املحددية، 28630، 

املحددية املغرب
RIAD 17  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي الطابق 
اليفلي تجزئة الفتح رقم )1 عين 
حرجمة - 28630 املحددية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10283
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
 12.000 مبلغ رأسدالها     RIAD 1(
اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 

رقم  الفتح  تجزئة  اليفلي  الطابق 
املحددية   28630  - عين حرجمة   1(
امجضاع  سوء   : ل  نتيجة  املغرب 
خزانة  في  مالية  جأزمة  االقتصامية 

الشركة.
ج حدم مقر التصفية ب الطابق 
عين   1( رقم  الفتح  تجزئة  اليفلي 

حرجمة - 28630 املحددية املغرب. 
ج عين:

ج  ابهالة   الييد)ة) عبدالرحدان  
 28630   1 ال 7اهدة  مجار  عنوانه)ا) 
)ة)  كدصفي  املغرب  املحددية 

للشركة.
ج  ابهالة   محدد   الييد)ة) 
عنوانه)ا) الواليات املتحدة اممريكية 
اممريكية  املتحدة  الواليات   89123

أمريكا  كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الطابق   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 
عين   1( رقم  الفتح  تجزئة  اليفلي 

حرجمة املحددية
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحددية  بتاريخ 10 نون 7 

2022 تحت رقم 2210.
98I

FOUZMEDIA

 MUMMYS TASTE
 ENSEIGNE «LA

KENOISERIE« SARL
إعالن متعدم القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 MUMMYS TASTE ENSEIGNE

LA KENOISERIE« SARL» »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: عدارة 
9 زاجية مصطفى الرفاعي ج شارع 

أحدد شوقي م 3 الطابق امر�سي - - 
القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.61381
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بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 16 أكتوبر 2022 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
ملكية  في  حصة   600 تفويت  قبول 
الييد محدد أمين الداجمي جالييد 
عابد الداجمي جاآلنية عبلة الداجمي 
الداجمي  صهي7  الييدة  لفائدة 
محدد  الييد  رفقة  ميي7ة  جتعيينها 

أمين الداجمي بعد استقالة امليي7
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
أنشطة  من  مقهى  نشاط  حذف 
 ( 6 ج  3 ج  الشركة جتعديل الفصول 

ج15 من النظام امسا�سي للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي ينص عل2   :3-6-7 بند رقم 
في  حصة   600 تفويت  قبول  مايلي: 
الداجمي  أمين  محدد  الييد  ملكية 
جاآلنية  الداجمي  عابد  جالييد 
عبلة الداجمي لفائدة الييدة صهي7 
الداجمي جتعيينها ميي7ة رفقة الييد 
استقالة  بعد  الداجمي  أمين  محدد 

امليي7
عل2  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: حذف نشاط مقهى من أنشطة 
 ( 6 ج  3 ج  الشركة جتعديل الفصول 

ج15 من النظام امسا�سي للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 12 نون 7 

2022 تحت رقم 93277.
99I

FOUZMEDIA

ZOHOR DAR DMANA SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 ZOHOR DAR DMANA SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
كرسيكا الشقة 2 الصيام - 12000 

القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52399
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   13 في  املؤرخ 
حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
  ZOHOR DAR DMANA SARL
مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 
تجزئة  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
 12000  - الصيام   2 كرسيكا الشقة 
حل   : ل  نتيجة  املغرب  القنيطرة 

الشركة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
 12000  - الصيام   2 كرسيكا الشقة 

القنيطرة املغرب. 
ج عين:

ج  سليدان  سعام   الييد)ة) 
ميينيل   93150 فرنيا  عنوانه)ا) 

فرنيا كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 12 نون 7 

2022 تحت رقم 93275.
100I

Valoris Partners

FleetOne
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
FleetOne شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 59، شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 18  - 
20250 الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5622(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   19
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.FleetOne
نقل   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحياب  الطرق   ع 7  البضائع 

الشركات جامفرام جاإلمارات
الصعيد  عل2  اإلرساليات  نقل   •

الوطني
أج  منتج  أي  جتصدير  استي7ام   •

سلعة ذات صلة بغرض الشركة.
أديع املعامالت   ، جبشكل عام   •
املنقولة أج غي7   ، املالية أج التجارية 
أج  مباشر  بشكل  املتعلقة  املنقولة 
أج التي   ، غي7 مباشر بغرض الشركة 
نشاط  تطور  أج  تعزز  أن  يحتدل 

الشركة.
 ،59  : االأتداعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 6 رقم 18  - 

20250 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييدة  فاطدة الزهراء القاميري :  
500 حصة بقيدة 100 مرهم للحصة 
حصة   500   : الييد ياسين محين 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييدة  فاطدة الزهراء القاميري 
رسور  كولف  كاليفورنيا  عنوانه)ا) 
فيال 494 املدينة الخضراء بوسكورة 

182)2 الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  محين  ياسين  الييد 
رقم   26 زنقة  بلدية  عثدان  سيدي 

)12 00)20 الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  محين  ياسين  الييد 
رقم   26 زنقة  بلدية  عثدان  سيدي 

)12 00)20 الدارالبيضاء املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826263.

101I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE HOUD IMPEX SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FUTURASCO FIDUCIAIRE
323 شارع محدد الخامس رقم 5 
الطابق الثالث  بني مالل ، 23000، 

بني مالل املغرب
  STE HOUD IMPEX SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي : حي 
النهضة تجزئة اليدوزية رقم 23 

مرأب رقم 3 قصبة تاملة - 23350 
قصبة تاملة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1663 :
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 شتن 7   06 في  املؤرخ 
 STE HOUD IMPEX SARL حل 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة    AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسدالها 
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
تجزئة  النهضة  حي  اإلأتداعي 
 3 رقم  مرأب   23 رقم  اليدوزية 
قصبة تاملة   23350  - قصبة تاملة 
املغرب نتيجة لعدم تحقيق االهداف 

املتوخاة.
ج عين :

بوقرقوبا  أيت  املهدي   الييد)ة) 
تجزئة  النهصة  حي  عنوانه)ا)  ج 
قصبة   23350  23 رقم  اليدوزية 

تاملة املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
بتاريخ )0 نون 7 2022 جفي حي النهضة 
مرأب رقم   23 تجزئة اليدوزية رقم 
3 قصبة تاملة - 23350 قصبة تاملة 

املغرب.
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تاملة  

نون 7 2022 تحت رقم )13.

102I

STE FIDLAMIAE SARL

ELECTRICITE SEHOUL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة
STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
ELECTRICITE SEHOUL شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 
الرحدة سكتور E رقم 32) - 11000 

سال املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12563

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  12 شتن 7  املؤرخ في 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ    ELECTRICITE SEHOUL
جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي حي الرحدة سكتور 
املغرب  سال   11000  -  (32 رقم   E
الهدف  بلوغ  عدم   -  : ل  نتيجة 

اإلأتداعي للشركة..
حي  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
الرحدة سكتور E رقم 32) - 11000 

سال املغرب. 
ج عين :

ج  الحيكم  حين   الييد)ة) 
رقم   E حي الرحدة سكتور  عنوانه)ا) 
32) 11000 سال املغرب كدصفي )ة) 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بيال   االبتدائية 

2022 تحت رقم 39973.

103I

Valoris Partners

CAMPHORA COSMETICS

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Valoris Partners

 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

  CAMPHORA COSMETICS

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

زرقطوني ، الطابق اليامس رقم 

18 ، الدار البيضاء - 20360 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري 

562695 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   18

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CAMPHORA COSMETICS

تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في كل من املغرب جالخارج إ 2:

الزيوت  بيع  جإعامة  استي7ام   -

امساسية جميتحضرات التجديل.

أديع  جمعالجة  تصنيع   -

جالعطور  التجديل  ميتحضرات 

جالصابون ؛

- إبرام اتفاقيات االمتياز أج االمتياز 

الفرعي أج أي اتفاقية مداثلة ؛

عدليات  أديع   ، أعم  -جبشكل 
التجارية   ، جالتصدير  االستي7ام 
 ، املالية   ، العقارية   ، الصناعية   ،
املتعلقة بشكل مباشر أج غي7 مباشر 
بال�سيء املذكور أعاله ، أج من املحتدل 
جكذلك   ، أن تعزز تحقيقه جتطويره 
 ، أي مشاركة مباشرة أج غي7 مباشرة 
بأي شكل من امشكال. عل2 اإلطالق 
لتحقيق  تيع2  التي  الشركات  في   ،

أهداف مداثلة أج ذات صلة ؛.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
رقم  اليامس  الطابق   ، زرقطوني 
الدار   20360  - الدار البيضاء   ،  18

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 Ny Aina Malala الييدة 
 Angela RABELANTO :  1.000

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 Ny Aina Malala الييدة 
Angela RABELANTO عنوانه)ا) حي 
م 7جكة الرقم 13 زنقة مغنية سطات 

26000  سطات املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
 Ny Aina Malala الييدة 
Angela RABELANTO عنوانه)ا) حي 
م 7جكة الرقم 13 زنقة مغنية سطات 

26000  سطات املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم )82665.
102I

COMPTAFFAIRES

ATLANTA CERAME
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ATLANTA CERAME شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 2 

تجزئة الحرية 1 طابق2 شقة 3 

شارع فليطين املحددية - 20800 

املحددية املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ATLANTA CERAME

ع  ُمصِنّ  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ع لصقات  ُمصِنّ  - امسدنت الطبيعي 

امسدنت جمشتقاته.
رقم   : االأتداعي  املقر  عنوان 

 3 شقة  طابق2   1 الحرية  تجزئة   2

 20800  - املحددية  فليطين  شارع 

املحددية املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 330   : عصام  باشرقي  الييد 

حصة بقيدة 100,00 مرهم للحصة.

 320   : امريس  رضوان  الييد 

حصة بقيدة 100,00 مرهم للحصة.

 330   : محدد  عربية  بن  الييد 

حصة بقيدة 100,00 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الييد باشرقي عصام  

اإلمرييية 2 محج م رقم 61 البيضاء 

20220  الدار البيضاء املغرب.
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عنوانه)ا)  امريس  رضوان  الييد 
 8 الشقة  أ2  إقامة أطلنتيس عدارة 
بوزنيقة  املنصورية  اليفلي  الطابق 

13100 بوزنيقة املغرب.
الييد بن عربية محدد عنوانه)ا) 
ق   02 الرقم   26 الزنقة   0( أديلة 
البيضاء  الدار    20220 البيضاء  ج 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  الييد باشرقي عصام  
اإلمرييية 2 محج م رقم 61 البيضاء 

20220  الدار البيضاء املغرب
الييد بن عربية محدد عنوانه)ا) 
ق   02 الرقم   26 الزنقة   0( أديلة 
البيضاء  الدار    20220 البيضاء  ج 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحددية  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 6)22.
105I

FNMCOMPTA

MALAGA AUTO
إعالن متعدم القرارات

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

MALAGA AUTO »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي:  تجزئة 
فلورنييا 09 شارع الجيش امللكي 
طريق الرباط - طنجة - - طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.49843

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
من  افالم  محدد  الييد  استقالة 
منصبه كديي7 ج يصبح الييد عبد 
الوحيد  امليي7  اصبيح  بن  الرحيم 

للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
تغي7 مقر الشركة من حي لال الشافية 
طنجة إ 2 تجزئة   -  19 رقم   21 زنقة 
امللكي  الجيش  شارع   09 فلورنييا 

طريق الرباط - طنجة
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

تحيين النظام امسا�سي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
من  افالم  محدد  الييد  استقالة 
منصبه كديي7 ج يصبح الييد عبد 
الوحيد  امليي7  اصبيح  بن  الرحيم 

للشركة
الذي ينص عل2  بند رقم 15-16: 
لال  الشركة من حي  تغي7 مقر  مايلي: 
طنجة   -  19 رقم   21 زنقة  الشافية 
إ 2 تجزئة فلورنييا 09 شارع الجيش 

امللكي طريق الرباط - طنجة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13258.
106I

CYH

STE AS BEAUTY AND SPA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

CYH
 RUE 15 JAMAL EDDINE

 AFGHANI 1ER ETAGE N°3
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STE AS BEAUTY AND SPA شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي شقة 
رقم 16 الطابق رقم 2 عدارة الريان 

1)/3) شارع عالل بن عبدهللا طريق 
ابن ألدجن  جأدة 60000 جأدة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32(61

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   01 في  املؤرخ 
حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

مبلغ    STE AS BEAUTY AND SPA
مرهم   100.000.000 رأسدالها 
شقة  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
عدارة الريان   2 الطابق رقم   16 رقم 
71/73 شارع عالل بن عبدهللا طريق 
جأدة   60000 جأدة  ألدجن   ابن 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.
شقة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
عدارة الريان   2 الطابق رقم   16 رقم 
71/73 شارع عالل بن عبدهللا طريق 
جأدة   60000 جأدة  ألدجن   ابن 

املغرب. 
ج عين:

اسداء  بوحفاس    الييد)ة) 
جأدة   60000 جأدة  عنوانه)ا)  ج 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   01 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1556.
10(I

FOGHAL GESTION SARL AU

SAISS DEV
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES
MAROC

SAISS DEV شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي الطابق 
2 شقة 8 عدارة 8 إقامة الحرية 

شارع فليطين م.ج - 30000 فاس 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52793
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   01 املؤرخ في 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
 10.000 SAISS DEV  مبلغ رأسدالها 

اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
إقامة   8 عدارة   8 شقة   2 الطابق 
الحرية شارع فليطين م.ج - 30000 
قدرة  عدم   : ل  نتيجة  املغرب  فاس 

ميايرة سوق الشغل.
إقامة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
زنقة    6 الشقة   59 الفرمجس عدارة 
التفاح شارع املجد نرأس ب   املغرب 

30000 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  حيوني  أحدد   الييد)ة) 
إقامة الفرمجس عدارة 59  عنوانه)ا) 
التفاح شارع املجد  زنقة    6 الشقة 
املغرب  فاس   30000 ب   نرأس 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
إقامة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
زنقة    6 الشقة   59 الفرمجس عدارة 

التفاح شارع املجد نرأس ب  فاس
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4814/022.
108I

EXPROX SARL AU

GELSOMINO MEDITERRAN
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عدارة الزبي7ي 
الطابق الثاني عين حرجمة الرقم 
ال 7يدي 98 املحددية، 28630، 

املحددية املغرب
  GELSOMINO MEDITERRAN

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي : 25 زنقة 
25 حي طاريق ال 7نو�سي  - 20600 

الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.328((5

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 أكتوبر 2022 تقرر حل 
  GELSOMINO MEDITERRAN
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املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 
زنقة   25 اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 

 20600  - حي طاريق ال 7نو�سي    25

ليوء  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

امجضاع اإلقتصامية ج أزمة مالية في 

خزانة الشركة.

ج عين:

الزرجا ي  عبدالحق    الييد)ة) 

ايطاليا   2851 ايطاليا  عنوانه)ا)  ج 

ايطاليا كدصفي )ة) للشركة.

الييد)ة) سعيد   عزيز ج عنوانه)ا) 

  3 منطقة   2 بقعة  هللا  فتح  تجزئة 

22000 الجديدة املغرب كدصفي )ة) 

للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
بتاريخ 12 أكتوبر 2022 جفي 25 زنقة 

 20600  - حي طاريق ال 7نو�سي    25

الدارالبيضاء املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825836.

109I

EXPROX SARL AU

GROUPE OSLUNA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عدارة الزبي7ي 

الطابق الثاني عين حرجمة الرقم 

ال 7يدي 98 املحددية، 28630، 

املحددية املغرب

GROUPE OSLUNA  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي املنطقة 

الصناعية ال 7نو�سي - 20600 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.368605

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 نون 7   03 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

عبدالواحد  )ة)  الييد  تفويت 

2.000 حصة اأتداعية من  معناجي 

أصل 2.000 حصة لفائدة  الييد )ة) 
صالح  رباني بتاريخ 03 نون 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 845892.

110I

EXPROX SARL AU

SEBOU SHOES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عدارة الزبي7ي 

الطابق الثاني عين حرجمة الرقم 

ال 7يدي 98 املحددية، 28630، 

املحددية املغرب

SEBOU SHOES  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

صهيب الرجمي بلوك 39 رقم 

20 سيدي ال 7نو�سي - 20600 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.220585

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   2022 شتن 7   0( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

أجكوستا ماريا  )ة)  الييد  تفويت 

في7يرا ريس   2.000 حصة اأتداعية 

لفائدة   حصة   10.000 أصل  من 

ألفيس  )ة)  ميغيل انطونيو    الييد 

شتن 7   0( في7يرا سيكريتوريو بتاريخ 

.2022

أجكوستا ماريا  )ة)  الييد  تفويت 

في7يرا ريس   3.000 حصة اأتداعية 

لفائدة   حصة   10.000 أصل  من 

مي  أجسفالدج   أو�سي  )ة)  الييد 

شتن 7   0( بتاريخ  راسس  أجليفي7ى 

.2022

أجكوستا ماريا  )ة)  الييد  تفويت 
في7يرا ريس   3.000 حصة اأتداعية 
لفائدة   حصة   10.000 أصل  من 
 0( بتاريخ  رباني  صالح   )ة)  الييد 

شتن 7 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825621.
111I

CABINET FC EXPERT

SUPER VERRE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FC EXPERT
مكتب رقم 5 عدارة شب اليل شارع 

عدر ابن الخطاب ، 23000، بني 
مالل املغرب

SUPER VERRE  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي مكتب رقم 
05 عدارة شيب الليل شارع عدر ابن 
خطاب  - 23000 بني مالل  املغرب 

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13223

 02 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 SUPER : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.VERRE
صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزأاج - اشغال مختلفة.
مكتب   : االأتداعي  املقر  عنوان 
شارع  الليل  شيب  عدارة   05 رقم 
23000 بني مالل    - عدر ابن خطاب  

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

  : لعناية   اللطيف  عبد  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
لعناية   اللطيف  عبد  الييد 
الرقم   08 �سي سالم بلوك  عنوانه)ا) 

12   23000 بني مالل املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
لعناية   اللطيف  عبد  الييد 
الرقم   08 �سي سالم بلوك  عنوانه)ا) 

12  23000 بني مالل املغرب 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم 3)11.
112I

omri compta sarl au

STE BULSAID TRANS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
STE BULSAID TRANS شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
املجد تبهارت بلوك 32 رقم 15 

الطابق 3 رقم 32 طنجة - 90000 
طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55333
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 نون 7   21 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
تفويت الييد )ة) شفيق سعيدي 
أصل  من  اأتداعية  حصة   250
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   1.000
ف 7اير   22 بتاريخ  بلعيش  رضوان 

.2022
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 251288.
113I

5G BATIMENTS SARL

 PROFESSIONAL PROJECTS
MANAGEMENT SARL-

AU برفيسيونال بروجيكت 
ماناجمنت سارل

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
 PROFESSIONAL PROJECTS
 MANAGEMENT SARL-AU

برفيييونال برجأيكت ماناأدنت 
سارل

12 زنقة خالد ابن الوليد  الطابق 3 
رقم 8 ، 90000، طنجة املغرب

 PROFESSIONAL PROJECTS
 MANAGEMENT SARL-AU

برفيييونال برجأيكت ماناأدنت 
سارل شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 12 زنقة 
خالد ابن الوليد  الطابق 3 رقم 8 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   22
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 PROFESSIONAL PROJECTS
 MANAGEMENT SARL-AU
ماناأدنت  برجأيكت  برفيييونال 

سارل.
 Gestion  : غرض الشركة بإيجاز 

des projets
إمارة املشاريع.

زنقة   12  : عنوان املقر االأتداعي 
 -  8 رقم   3 الطابق  خالد ابن الوليد  

90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

امري�سي  أليلي  محدد  الييد 

مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

امري�سي  أليلي  محدد  الييد 

 1 ا  بلوك  الصفاء  اقامة  عنوانه)ا) 
رقم 50  90000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

امري�سي  أليلي  محدد  الييد 

 1 ا  بلوك  الصفاء  اقامة  عنوانه)ا) 
رقم 50  90000 طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259572.

112I

omri compta sarl au

STE SAIDMED TRANS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

STE SAIDMED TRANS شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
شرف رقم 80 شارع سعقوب املنصور 

الطابق االجل رقم 3 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69703

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 نون 7   21 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

تفويت الييد )ة) شفيق سعيدي 

أصل  من  اأتداعية  حصة   250

)ة)  الييد  لفائدة   حصة   1.000

ف 7اير   22 بتاريخ  بلعيش  مصطفى 

.2022

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

مارس   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم )25128.

115I

FIFCOM

LYZA BOIS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

FIFCOM

 BD EL HRAOUINE BLOC G 197

 CITE DJEMAA CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC

LYZA BOIS   شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة رقم 

) رقم 5 الطابق 2 الشقة رقم 2 

اليعامة سيدي ال 7نو�سي الدار 

البيضاء - 20600 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(0821

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 يوليوز   01 في  املؤرخ 

حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

رأسدالها  مبلغ      LYZA BOIS

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000

اإلأتداعي زنقة رقم ) رقم 5 الطابق 

سيدي  اليعامة   2 رقم  الشقة   2

 20600  - البيضاء  الدار  ال 7نو�سي 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : أزمة 

في القطاع.

زنقة   : ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
الشقة رقم   2 الطابق   5 رقم   ( رقم 

الدار  ال 7نو�سي  سيدي  اليعامة   2

البيضاء  الدار    20600  - البيضاء 

املغرب. 

ج عين:

ج  لطفي   الدين    نور  الييد)ة) 

قرية   8 بلوك   2 رقم  عنوانه)ا)  

الدار   20250 البيضاء  الجداعة 

البيضاء املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

املخابرة ج محل تبليغ العقوم ج الوثائق 
) رقم  املتعلقة بالتصفية : زنقة رقم 

اليعامة   2 الشقة رقم   2 الطابق   5

سيدي ال 7نو�سي الدار البيضاء

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 83526.

116I

AUDEXO CONSEIL  

 TECHNICAL PLASTIC

)MAROC (T-PLAST
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

AUDEXO CONSEIL

261 شارع عبد املومن إقامة أمل 

الطابق 1 رقم 2 ، 20022، الدار 

البيضاء املغرب

 TECHNICAL PLASTIC MAROC

T-PLAST))  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي طريق 

110 كيلومت7 11500 الحي الصناعي 

عين اليبع  - 20250 الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

382985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعدام القانون   201( يوليوز   20

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
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عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 TECHNICAL PLASTIC MAROC

.((T-PLAST

اإلنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أج  البالستيكية  للدنتجات  الصناعي 

أي موام أخرى.

طريق   : االأتداعي  املقر  عنوان 

الحي الصناعي   11500 110 كيلومت7 

الدار البيضاء    20250  - عين اليبع  

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد كيم احدد  :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

500 حصة    : الييد كيم صالح 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احدد   كيم  الييد 

 2 رقم  تدارت  طريق  ليل2  تجزئة 

البيضاء   الدار   20150 كاليفورنيا 

املغرب.

عنوانه)ا)  صالح  كيم  الييد 

فيال 31 زنقة أبو ريان الفلكي املعارف 

20000 الدار البيضاء  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  احدد   كيم  الييد 

 2 رقم  تدارت  طريق  ليل2  تجزئة 

البيضاء  الدار   20150 كاليفورنيا 

املغرب

عنوانه)ا)  صالح  كيم  الييد 

فيال 31 زنقة أبو ريان الفلكي املعارف 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 2018 تحت رقم 20032.

11(I

ائتدانية  الخ 7ة

 ECOLE RIAD AL FARAH
PRIVEE

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تفويت حصص

ائتدانية  الخ 7ة
49  زنقة  املدينة ، 26100، برشيد 

املغرب
 ECOLE RIAD AL FARAH PRIVEE

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار 

الهواجرة سيدي رحال الشاطئ - 
26100 برشيد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1215(
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   01 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
امين الضريف  )ة)  تفويت الييد 
أصل  من  اأتداعية  حصة   200
1.000 حصة لفائدة  الييد )ة) مني7 

الضريف بتاريخ 01 أكتوبر 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   02 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1120.

118I

COMPTACOMPTE

ILLIAMIRA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTACOMPTE
 BD MLY ABDELAZIZ ET 86 BIS
 AV MLY ABDERRAHMAN 39
 ,26 RUE ABI ZARA mly IMM
E BUR N 3، 14000، القنيطرة 

املغرب
ILLIAMIRA شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 100 
شارع موالي عبد العزيز مكتب رقم 
2 اقامة ندى - 12000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(22(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   03

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ILLIAMIRA

إست7ام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقييط  جشراء  جبيع  جتصدير 

جبالجدلة

نقل جتوزيع البضائع.
عنوان املقر االأتداعي : رقم 100 

شارع موالي عبد العزيز مكتب رقم 

القنيطرة   12000  - ندى  اقامة   2

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : محدد  شقرات  الييد 

مرهم   100.000 بقيدة  حصة 

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محدد  شقرات  الييد 

بوندي   93140 بلييغض  شارع   28

فرنيا.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  محدد  شقرات  الييد 

بوندي   93140 شارع بلييغض    28

فرنيا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 10 نون 7 

2022 تحت رقم 93259.

119I

INVESTEXPERTISE

BORISHA PRESS  بوريشا برس
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

INVESTEXPERTISE
 LOT TAROUDANTE 18 SIDI
 MOUMEN CASA ، 20000،

CASA MAROC
 BORISHA PRESS  بوريشا برس

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي مركز 
رياض 61 تقاطع شارع الال الياقوت 
جمصطفى املعاني رقم 69 الطابق 
2 الدار البيضاء. - 20000  الدار 

البيضاء. املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.482595

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   01 في  املؤرخ 
حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
  BORISHA PRESS برس   بوريشا 
مبلغ رأسدالها 80.000 مرهم جعنوان 
 61 رياض  مركز  اإلأتداعي  مقرها 
تقاطع شارع الال الياقوت جمصطفى 
الدار   2 الطابق   69 رقم  املعاني 
البيضاء.  الدار    20000  - البيضاء. 
امكانية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الحصول عل2 قرض بنكي..
مركز  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
تقاطع شارع الال الياقوت   61 رياض 
الطابق   69 رقم  املعاني  جمصطفى 
الدار    20000  - البيضاء.  الدار   2

البيضاء. املغرب. 
ج عين:

ج  ابوريشة  احدد   الييد)ة) 
اجالم  الزعارطة  مجار  عنوانه)ا) 
الجديدة  يوسف  بن  علي  سيدي 
الجديدة املغرب كدصفي     22322

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
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تقاطع شارع الال   61 مركز رياض 
 69 رقم  املعاني  جمصطفى  الياقوت 

الطابق 2 الدار البيضاء.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 842899.

120I

OUR EXPERT

IDRISSID
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
IDRISSID شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم ) 

تجزئة 399 الحي الصناعي امليار - 
20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1308((

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   11
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.IDRISSID
أعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جالبناء 
أعدال الديكور

تاأر.
 ( رقم   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 - الحي الصناعي امليار   399 تجزئة 

20000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييدة مرحبا نعيدة  
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الييدة مرحبا نعيدة  
الرقم  صفرج  زنقة  الحنصا ي  شارع 
10 الفقيه بن صالح 20000 مراكش 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  الييدة مرحبا نعيدة  
الرقم  صفرج  زنقة  الحنصا ي  شارع 
10 الفقيه بن صالح 20000 مراكش 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 141649.

121I

PUSH CENTER

J-SPRAY
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
J-SPRAY شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي )35 شارع 
محدد الخامس الطابق 5 الشقة 
9 القضاء ا2 الدار البيضاء الدار 
البيضاء  20000 الدار البيضاء  

املغرب 
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   20
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.J-SPRAY
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمة في املعلوماتية.
 35(  : االأتداعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق  الخامس  محدد  شارع 
البيضاء  الدار  ا2  القضاء   9 الشقة 
الدار البيضاء  20000 الدار البيضاء  

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
  : أومات   الواحد  عبد  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
أومات   الواحد  عبد  الييد 
الهاشمي  شارع  مكرر   1 عنوانه)ا) 
القيال ي تجزىة حداىق با ي عدارة ا 
5 ط 5 ش 21 الدار البيضاء 20000 

الدار البيضاء  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
أومات   الواحد  عبد  الييد 
الهاشمي  شارع  مكرر   1 عنوانه)ا) 
القيال ي تجزىة حداىق با ي عدارة ا 
5 ط 5 ش 21 الدار البيضاء 20000 

الدار البيضاء  املغرب 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825610.
122I

امغار عبد الغافور

STATION ANOUAR
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة
امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االجل تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

STATION ANOUAR   شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي طريق 

كابو نيكرج مرتيل  - 93150 مرتيل  

املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21(1

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2022 نون 7   0( املؤرخ في 

ميي7 أديد للشركة الييد)ة) بركاني  

كريم  كديي7 جحيد

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 5)22.

123I

FUTURE CONSEIL

MIFTAH CONFORT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

امجل ، 26100، برشيد املغرب

MIFTAH CONFORT شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

ألول التيي7 1 رقم 223 الطابق 2 - 

26100 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MIFTAH CONFORT
تأأي7   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الييارات بدجن سائق..
تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
ألول التيي7 1 رقم 223 الطابق 2 - 

26100 برشيد املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : عصفور  أيوب  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عصفور  أيوب  الييد 
الزنقة 182 الرقم )225 حي الوحدة 

12030 القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد أحدد زكري عنوانه)ا) 595 
بلوك اجه ح ح 26100 برشيد املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1222.

122I

كونطيام

طيكسول
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

كونطيام
10 زنقة أبو بكر الرازي إقامة الرازي 

الطابق اليفلي ، 90010، طنجة 
املغرب

طيكيول شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي  زنقة 
زاجية كوط ج المارتين إقامة الكوتبية 
الطابق 3 رقم 30 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63663

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   2022 شتن 7   19 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  مرهم»   1.500.000«

»1.000.000 مرهم» إ 2 »2.500.000 

مرهم» عن طريق :  إمماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13395.

125I

مكتب التوثيق

سيكا بويلدينغ
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

مكتب التوثيق

15 شارع العقيد العالم الطابق 

االجل شقة رقم 1 سيدي 

عثدان الدارالبيضاء ، 05)20، 

الدارالبيضاء املغرب

سيكا بويلدينغ شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 13 زنقة 

القصر الطابق 5 رقم 10 املعاريف 

الدارالبيضاء 13 زنقة القصر 

الطابق 5 رقم 10 املعاريف 0)203 

الدارالبيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.449261

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

تفويت الييد )ة) خالد كريم 200 

 1.000 أصل  من  اأتداعية  حصة 

حصة لفائدة  الييد )ة) رشيد سكام 

بتاريخ 26 أكتوبر 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846970.

126I

مكتب التوثيق

سيكا بويلدينغ
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام امسا�سي للشركة

مكتب التوثيق
15 شارع العقيد العالم الطابق 

االجل شقة رقم 1 سيدي 
عثدان الدارالبيضاء ، 05)20، 

الدارالبيضاء املغرب
سيكا بويلدينغ »شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: 13 زنقة 
القصر الطابق 5 رقم 10 املعاريف 
13 زنقة القصر الطابق 5 رقم 10 

املعاريف 0)203 الدارالبيضاء 
املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.449261
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
مالءمة النظام امسا�سي للشركة مع 
استقالة الييد  مقتضيات القانون: 
رشيد  الييد  تعيين  ج  كريم  خالد 

سكام كديي7 جحيد للشركة
ميؤجلية  مات  الشركة  جتحويل 
ميؤجلية  مات  شركة  ا 2  محدجمة 

محدجمة مات الشريك الوحيد     
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846971.

12(I

EXPROX SARL AU

ROBIN TRANS ET SERVICE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عدارة الزبي7ي 
الطابق الثاني عين حرجمة الرقم 
ال 7يدي 98 املحددية، 28630، 

املحددية املغرب

 ROBIN TRANS ET SERVICE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي الطابق 

اليفلي تجزئة فيامس�سي رقم )3 عين 
حرجمة - 28630 املحددية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.225(5
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تدت   2022 أكتوبر   18 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
عزالدين   )ة)  الييد  تفويت 
الزرايدي 1.000 حصة اأتداعية من 
أصل 1.000 حصة لفائدة  الييد )ة) 
مرام  حكيم بتاريخ 18 أكتوبر 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية باملحددية  بتاريخ 12 نون 7 

2022 تحت رقم 2225.
128I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

 BEN MANSOUR
TRANSPORT

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 OUARZAZATE DES SERVICES
JURIDIQUES ET FISCAUX

الشقة 2 الطابق 2  رقم 321 شارع 
املغرب العربي حي الوحدة جرزازات ، 

25000، جرزازات املغرب
 BEN MANSOUR TRANSPORT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي : 1 تجزئة 

مركز سكورة - 25002 جرزازات 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9375
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 23 مارس  املؤرخ في 
 BEN MANSOUR TRANSPORT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
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رأسدالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  جعنوان  مرهم   20.000
 - سكورة  مركز  تجزئة   1 اإلأتداعي 
25002 جرزازات املغرب نتيجة لعدم 

تحقيق هدف الشركة.
ج عين:

ج  اليو�سي  محدد   الييد)ة) 
 25002 سكورة  تجنات  عنوانه)ا) 
جرزازات املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
جفي تجنات   2022 مارس   23 بتاريخ 

سكورة - 25002 جرزازات املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   12 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

2022 تحت رقم 189.
129I

CROPTECH GROUP SARLAU

 CROPTECH GROUP
SARLAU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

CROPTECH GROUP SARLAU
265 شارع الزرقطوني الطابق 9 

الرقم 92 الدار البيضاء ، 20000، 
casablanca maroc

 CROPTECH GROUP SARLAU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي : 265  
شارع محدد الزرقطوني الطابق 

9 رقم 92 - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28116(
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يونيو   15 املؤرخ في 
 CROPTECH GROUP SARLAU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
رأسدالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
محدد  شارع    265 اإلأتداعي 
 -  92 رقم   9 الطابق  الزرقطوني 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

لتوقف النشاط.

ج عين:
الييد)ة) مرام  بخوش ج عنوانه)ا) 
 16 الشقة   2 الطابق  اقامة رجاجس 
املغرب  مراكش   20100 االزمهار 

كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
  265 جفي   2022 شتن 7   10 بتاريخ 
الطابق  الزرقطوني  محدد  شارع 
البيضاء  الدار   20000  -  92 رقم   9

املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825820.

130I

FIL CONSEIL

ICHRAKAT ALHAYATE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة ، 50000، مكناس املغرب
ICHRAKAT ALHAYATE شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

 IM جعنوان مقرها اإلأتداعي
 RANIA 3 APT 6 LOT MARJANE

MEKNES - 50000 11 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 يناير   21
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ICHRAKAT ALHAYATE

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املرافق العدومية ج الخاصة.

املتاأرة..
 IM  : االأتداعي  املقر  عنوان 
 RANIA 3 APT 6 LOT MARJANE
مكناس   11 MEKNES - 50000

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : معرجفي  أوام  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  معرجفي  أوام  الييد 
ملرانية  تجزئة   5 الزنقة   22 رقم 
مكناس   50000 محدد  سيدي  حي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  معرجفي  أوام  الييد 
تجزئة ملرانية حي   5 الزنقة   22 رقم 
سيدي محدد 50000 مكناس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   10 بتاريخ  التجارية بدكناس  

2022 تحت رقم 2165.

131I

tensiftconsultant

 ESPERANCE SUD PIECES
AUTO

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
قفل التصفية

tensiftconsultant
املكتب 2 عدارة الطنطاجي زنقة 
الصناعة ، 26000، آسفي املغرب

 ESPERANCE SUD PIECES AUTO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : الرقم 95 
شارع موالي سليدان حي أريفات - 

26000 اسفي املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8163

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 21 مارس  املؤرخ في 

 ESPERANCE SUD PIECES AUTO

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة مبلغ 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 

شارع   95 الرقم  اإلأتداعي  مقرها 

موالي سليدان حي أريفات - 26000 

اسفي املغرب نتيجة ل- جقف نشاط 

الؤسية.

- اسباب اقتصامية.

ج عين:

ج  اعبيدان  هللا   عبد  الييد)ة) 

موالي  شارع   95 الرقم  عنوانه)ا) 

اسفي   26000 سليدان حي أريفات 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

بتاريخ 21 مارس 2022 جفي الرقم 95 

 - شارع موالي سليدان حي أريفات 

26000 اسفي اسفي.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   21 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2022 تحت رقم 339.

132I

HMK TRANS

HMK TRANS
إعالن متعدم القرارات

HMK TRANS

 MESNANA RDC LOT 6989

 EN FACE SOUK AL KOURB ،

90000، TANGER MAROC

HMK TRANS »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: مينانة 

الطابق االر�سي قطعة 6989 امام 

سوق القرب - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.101361

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
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عل2  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
قرر الييد عز الدين الحاجي  مايلي: 
للشركة  الوحيد  جالشريك  امليي7 
تقديم استقالته من الشركة بيبب 
بيع أديع حصصه جقد قرر تعيين  
ج مدثل قانوني ج ميي7 أديد الييد 

صهيب بوبكر.
عل2  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
قرر الييد عز الدين الحاجي  مايلي: 
تفويت  للشركة  الوحيد  الشريك 
حصة لفائدة   1000 أديع حصصه 
موافقة  مع  بوبكر  صهيب  الييد 

الطرفين.
عل2  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
تلتزم الشركة بجديع امعدال  مايلي: 
جالوثائق املتعلقة بها من خالل توقيع 

امليي7 الوحيد: الييد صهيب بوبكر
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي  ج13ج16:  ج)   6 رقم  بند 
حصص الشركة ج  ينص عل2 مايلي: 
تعيين ميي7 أديد للشركة ج التوقيع

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   25 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 11985.
133I

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 STE AHMED
 ABDELRAHMAN

MOHAMED EL BANHAWI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE OUIJDANE SERVITE CMPT
 IMM HAMMOUTI 4EME 18

 ETAGE NUMERO 8 BD IMAM
 GHAZALI OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
 STE AHMED ABDELRAHMAN

 MOHAMED EL BANHAWI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 201 
تجزئة بيت الباهية طريق ابم جأدة 

- 60000 جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36639
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 يونيو   02 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
 STE AHMED الوحيد  الشريك 
 ABDELRAHMAN MOHAMED
رأسدالها  مبلغ    EL BANHAWI
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
الباهية  بيت  تجزئة   201 اإلأتداعي 
جأدة   60000  - جأدة  ابم  طريق 

املغرب نتيجة ل : ازمة اقتصامية.
 201 ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
تجزئة بيت الباهية طريق ابم جأدة 

- 60000 جأدة املغرب. 
ج عين:

عبدالرحدن  احدد   الييد)ة) 
جأدة  عنوانه)ا)  ج  البنهاجي  محدد 
)ة)  كدصفي  املغرب  جأدة   60000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   03 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 31)1.

132I

TEMESNA SARL

LOUIAN
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

TEMESNA SARL
 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
LOUIAN شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة رقم 

20 الحي الصناعي الشطر الثاني  - 
26000 سطات املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6215

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 شتن 7   29 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
شانغزهي    يو  )ة)  الييد  تفويت 
أصل  من  اأتداعية  حصة   2.125
يي  )ة)  الييد  حصة لفائدة    5.000

لين بتاريخ 29 شتن 7 2022.
شانغزهي  يو  )ة)  الييد  تفويت 
أصل  من  اأتداعية  حصة   (50
5.000 حصة لفائدة  الييد )ة) لينك 

هايتو بتاريخ 29 شتن 7 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بيطات  بتاريخ 11 أكتوبر 

2022 تحت رقم 1288/22.
135I

AFRODITA

TANGER MARBRE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

AFRODITA
 1(Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

TANGER MARBRE شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي طريق 
ملباطا قرب عدارة أجف شور  - 

90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68549

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
نعيدة  )ة)  الييد  تفويت 
حصة اأتداعية من   35 أقوضاض 
)ة)  الييد  حصة لفائدة    35 أصل 
مأن 7   16 بوعرفة أقوضاض بتاريخ 

.2021
تديدونت  )ة)  الييد  تفويت 
حصة اأتداعية من   35 أقوضاض 
)ة)  الييد  حصة لفائدة    35 أصل 
مأن 7   16 بوعرفة أقوضاض بتاريخ 

.2021

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259470.

136I

AFRODITA

TANGER MARBRE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

AFRODITA
 1(Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

TANGER MARBRE شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي طريق 
ملباطا قرب عدارة أجف شور  - 

90000 طنجة املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68549

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 أكتوبر   19 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»900.000 مرهم» أي من »100.000 
عن  مرهم»   1.000.000« إ 2  مرهم» 
ميون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحدمة املقدار ج امليتحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259470.

13(I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

EXTENDIS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC

EXTENDIS شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
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جعنوان مقرها اإلأتداعي املنظر 

الجديل زنقة 29 رقم 01  - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66351

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 31 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

مبلغ    EXTENDIS الوحيد  الشريك 
جعنوان  مرهم   25.000 رأسدالها 

مقرها اإلأتداعي املنظر الجديل زنقة 
01  - 90000 طنجة املغرب  29 رقم 

الهدف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

اإلأتداعي.

املنظر  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
 - طنجة   01 رقم   29 زنقة  الجديل 

90000 طنجة املغرب. 

ج عين:
ج  زيان  الواحد   عبد  الييد)ة) 
عنوانه)ا) املنظر الجديل زنقة 29 رقم 

كدصفي  املغرب  طنجة   90000  01

)ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   08 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 12801.

138I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

 TOTAL QUALITE
LOGISTIQUE

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
رفع رأسدال الشركة

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

25 ، شارع لخضر غيالن ، الطابق 

الخامس ، شقة 202 إقامة الوطنية 

،املدينة الجديدة، فاس ، 30100، 

فاس املغرب

 TOTAL QUALITE LOGISTIQUE

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
محدد الخامس رقم 1 زنقة آيت 
باعدران ، جأل 7ت امجل ، مرج ب 
، شقة 502 ج 505 ، الصخور 

اليوماء - 20300 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.222665
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»200.000 مرهم» أي من »100.000 
عن  مرهم»   500.000« إ 2  مرهم» 
ميون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحدمة املقدار ج امليتحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 213)3.
139I

MED EXPERTISE

 GROUPEMENT
 D’INGENIEURS

 TECHNIQUES EN GENIE
-CIVIL -GRINTIS

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسدال الشركة

MED EXPERTISE
 N°65  E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR
، 80000، AGADIR MAROC

 GROUPEMENT D’INGENIEURS
 TECHNIQUES EN GENIE CIVIL
GRINTIS--  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع إبن 

العربي عدارة امليتقبل رقم 52 شقة 
رقم C 18 اكامير - 80000 اكامير 

املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9125

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   2022 نون 7   11 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

»200.000 مرهم» أي من »100.000 

عن  مرهم»   500.000« إ 2  مرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  باكامير   التجارية 

2022 تحت رقم 119364.

120I

LOGIFIN

CHAM FACILITIES
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

CHAM FACILITIES  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 21 

عدارة الشاجية شارع يوسف بن 

تاشفين شارع رشيد رضا طنجة  

90000 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132115(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   20

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 CHAM : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.FACILITIES

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة سواء في املغرب أج في الخارج:

1. جسيط

2. النقل الوطني جالدج ي للبضائع.

جاللوأيتية  اإلمارية  اإلمارة   .3

لصالح شركات النقل.

2. االستي7ام جالتصدير.

5. جبشكل أعم ، أديع املعامالت 

التجارية جالصناعية جاملالية جامجراق 

تكون  قد  التي  جالعقارية  املالية 

مرتبطة بشكل مباشر أج غي7 مباشر 

بغرض الشركة جأي أغراض مداثلة 

أج  توسيعها  تعزز  قد  صلة  ذات  أج 

تطويرها..

 21 رقم   : عنوان املقر االأتداعي 

بن  يوسف  شارع  الشاجية  عدارة 

طنجة   رضا  رشيد  شارع  تاشفين 

90000 طنجة  املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 600.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

املرابطي   الناصري  الييدة ضح2 

مرهم   100 بقيدة  حصة   3.000   :

للحصة.

 3.000   : الييد سعيد ناصري  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

املرابطي   الناصري  الييدة ضح2 

النور  الحياني  مجدع  عنوانه)ا) 

طنجة   90000  63 رقم   63 التجزئة 

املغرب.

عنوانه)ا)  الييد سعيد ناصري  

رقم )6 طابق 02 تجزئة توفيق مارأا 

جام فاس 90000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

املرابطي   الناصري  الييدة ضح2 

النور  الحياني  مجدع  عنوانه)ا) 

طنجة   90000  63 رقم   63 التجزئة 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13089.

121I
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UPSILON CONSULTING

HD AFRICA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاجية شارع عدر الخيام ج شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 

شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب

HD AFRICA شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 49 زنقة 

أحدد بركات، الطابق اليفلي، رقم 

3، معاريف - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

561813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   22

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 HD  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AFRICA

غرض الشركة بإيجاز : االستعانة 

املتعلقة  للعدليات  خارأية  بدصامر 

سيدا  جال  املعلومات  بتكنولوأيا 

جأمجات  ال 7مجيات  جتطوير  تصديم 

تكنولوأيا املعلومات..
زنقة   49  : عنوان املقر االأتداعي 
رقم  الطابق اليفلي،  أحدد بركات، 

الدارالبيضاء   20000  - معاريف   ،3

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

  HEXAGONE GROUPE الشركة
مرهم   100 بقيدة  حصة   :  1.000

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
  HEXAGONE GROUPE الشركة
 Avenue du Petit  10 عنوانه)ا) 
.Marly  95100  Argenteuil France
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  أطيوي  رشيد  الييد 
  Avenue du Petit Marly  10

95100  Argenteuil France
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم -.

122I

UPSILON CONSULTING

 PUBLIC MEDIA PROD AND
EVENTS

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاجية شارع عدر الخيام ج شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
 PUBLIC MEDIA PROD AND
EVENTS شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 529 شارع 
القدس، عدارة 818، الطابق امجل، 
شقة رقم 2 - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

561803
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 PUBLIC MEDIA PROD AND

.EVENTS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

الييندائية  امفالم  جتوزيع  إنتاج 

جأديع  املؤسيية  جاالتصاالت 

مثل  البصرية  اليدعية  الخدمات 

جالكبيوالت   التلفزيونية  ال 7امج 

جاإلعالنات التجارية لحيابها الخاص 

جلحياب أطراف ثالثة ؛

جالتصدير  جاالستي7ام  التجارة 

التأأي7 جالتأأي7 من  جالبيع،  جالشراء 

لجديع  الباطن في املغرب ج خارأه، 

الوسائل اليدعية البصرية جالفيديو 

جاإلعالن  جالتلفزيون  جالييندا 

جسيلة مغناطييية  أي  أج  جاإلنت7نت 

أخرى أج اآلالت أج املعدات املوسيقية 

الستخدام  الالزمة  املعدات  جأديع 

الوسائل املذكورة، جكذلك اإلعالن ج 

تخطيط الحفالت، ج تنشيط ج تنظيم 

أديع أنواع امحداث..

عنوان املقر االأتداعي : 529 شارع 

الطابق امجل،   ،818 القدس، عدارة 

الدارالبيضاء   20000  -  2 شقة رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

1.000.000 مرهم، مقيم كالتا ي:

 5.000   : اأويدر  احدد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 5.000   : الصراخ  ايوب  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اأويدر  احدد  الييد 
ج  ق   22 رقم   12 زنقة   2 أديلة 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  الصراخ  ايوب  الييد 
الوئام  قطاع  تونس  زنقة   25 رقم 

العيايدة 11000 سال املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  اأويدر  احدد  الييد 
ج  ق   22 رقم   12 زنقة   2 أديلة 

20000 الدارالبيضاء املغرب
عنوانه)ا)  الصراخ  ايوب  الييد 
الوئام  قطاع  تونس  زنقة   25 رقم 

العيايدة 11000 سال املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم -.

123I

AL ASSASSE AFFAIRES

SMJT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ العدارة 15 الطابق الثاني 
زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،((5
SMJT شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي تعاجنية 
النية بوفكران  - 50300 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57499
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   22
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

.SMJT : اإلقتضاء بدختصر تيديتها
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع لحياب الغي7 )اقل من 3.5 

طن)
-التصدير ج اإلست7ام.

تعاجنية   : املقر االأتداعي  عنوان 
مكناس   50300  - بوفكران   النية 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : حدايدج  يونس  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حدايدج  يونس  الييد 
مجاط  ال 7يدية  الحيين  ايت  مجار 

50300 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  حدايدج  يونس  الييد 
مجاط  ال 7يدية  الحيين  ايت  مجار 

50300 مكناس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
25 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بدكناس  

2022 تحت رقم 3895.
122I

FLASH ECONOMIE

AOUROUSSE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة بشريك جحيد  

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
25 أكتوبر 2022 , تم تأسيس شركة 
جحيد  بشريك  امليؤجلية  محدجمة 

باملواصفات التالية:
 AOUROUSSE«« التيدية: 

  S.A.R.L.AU
ماأوريل  إقامة  التجاري:  املقر 
سيدي   G3 N3القدس عدارة  

ال 7نو�سي الدار البيضاء.
الهدف التجاري: - منعش عقاري

 100.000 في  محدم  الرأسدال: 
حصة كدا   1000 مرهم مقيدة إ 2 

يلي:
 1000 اجكوز   الحيين  الييد   -

حصة.
املدة: 99 سنة من تاريخ تأسييها 

التييي7: الييد الحيين اجكوز.
املحكدة  القانوني:  اإليداع 
الرقم  تحت  البيضاء  الدار  التجارية 
825022 سجل تجاري رقم 561293.
125I

STE FIGEC

INTERORGANIC
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة
STE FIGEC

10 شارع نهرج ، مكناس ، 50000، 
مكناس املغرب

INTERORGANIC شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي )3 مكرر 
الطابق )  رقم 02 ج 08 املدينة 
الجديدة شارع سبو - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(655
في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.INTERORGANIC
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
؛  جاستي7ام جتصدير أديع امصناف 
تقديم الخدمات من حيث التيويق 

جالخدمات اللوأيتية..
عنوان املقر االأتداعي : )3 مكرر 
املدينة   08 ج   02 رقم    ( الطابق 
 50000  - سبو  شارع  الجديدة 

مكناس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

50.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد يوسف املرني�سي عنوانه)ا) 
زنقة مي كابوسين حي املنزه   8( رقم 

50000 مكناس املغرب.
 21 الييد علي أابري عنوانه)ا) 
فاس  إيدوزار  طريق  البدسع  شارع 

30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد يوسف املرني�سي عنوانه)ا) 
زنقة مي كابوسين حي املنزه   8( رقم 

50000 مكناس املغرب

 21 الييد علي أابري عنوانه)ا) 

فاس  إيدوزار  طريق  البدسع  شارع 

30000 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   12 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 4195.

126I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

EDIFICE CAR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

)5 شارع موريتانيا صندجق ال 7يد 

2609 ، 20000، مراكش املغرب

EDIFICE CAR شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

سعقوب املنصور اقامة االمي7ة 3 

الطابق اليفلي رقم 1 مكرر كليز - 

20000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59745

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  30 شتن 7  املؤرخ في 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد EDIFICE CAR  مبلغ 

جعنوان  مرهم   90.000 رأسدالها 

سعقوب  شارع  اإلأتداعي  مقرها 

الطابق   3 االمي7ة  اقامة  املنصور 

 20000  - مكرر كليز   1 اليفلي رقم 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

استدرار نشاط الشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

 3 االمي7ة  اقامة  املنصور  سعقوب 

كليز  مكرر   1 رقم  اليفلي  الطابق 

املغرب 20000 مراكش املغرب. 

ج عين:
ج  حيني  العزيز   عبد  الييد)ة) 
تينجدام  البزم  ايت  قصر  عنوانه)ا) 
)ة)  كلديدة املغرب كدصفي   81000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم ))1212.

12(I

CREASTE MAROC

ABDA ELECTRO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CREASTE MAROC
 IMM 39 AV LALLA LYACOUT

 APT N°1 1ER ETAGE
 CASABLANCA ، 202502،

CASABLANCA MAROC
ABDA ELECTRO شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 26 شارع 
امريس الحريزي الرقم 6 الدار 
البيضاء املغرب 20500 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.439543

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   01 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
  ABDA ELECTRO الوحيد  الشريك 
مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 
شارع   26 اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
امريس الحريزي الرقم 6 الدار البيضاء 
املغرب 20500 الدار البيضاء املغرب 
الغاية الغرض التي  انتهاء   : نتيجة ل 
قامت من أأله الشركة جالتأكد من 

استحالة تحقيقه.
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 26 ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
 6 الرقم  الحريزي  امريس  شارع 
الدار   20500 املغرب  الدار البيضاء 

البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  حيان  عامل   الييد)ة) 
 bordeaux 300(2 عنوانه)ا) فرنيا 

فرنيا كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 845579.
128I

AFRODITA

ANTIPASTI-MED SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

AFRODITA
 1(Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

ANTIPASTI-MED SARL  شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي املنطقة 
الحرة للتصدير بطنجة تجزئة رقم 

 TANGER 90000 - 2 قطعة رقم B1
املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52.231
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 أكتوبر   0( في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  مرهم»   1.150.000«
 1.650.000« إ 2  مرهم»   500.000«
مقاصة  إأراء    : طريق  عن  مرهم» 
مع ميون الشركة املحدمة املقدار ج 

امليتحقة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   10 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259351.
149I

FLASH ECONOMIE

ZAD HOME
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة   

بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
, تم تأسيس شركة   2022 21 شتن 7 
باملواصفات  امليؤجلية   محدجمة 

التالية:
 ZAD HOME««.: التيدية 

 .S.A.R.L
أبال   22 الرقم  التجاري:  املقر 
مو�سى الشقة رقم 12 اكدال الرباط.  

الهدف التجاري: - منعش عقاري
 100.000 في  محدم  الرأسدال: 
حصة كدا   1000 مرهم مقيدة إ 2 

يلي:
 332 الكراب  محدد  الييد   -

حصة.
 333 كيطرى   محدد  الييد   -

حصة.
- الييد بالل امين صالح اليعدي 

333 حصة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسييها 

التييي7: الييد محدد الكراب.
املحكدة  القانوني:  اإليداع 
رقم  تجاري  سجل  الرباط  التجارية 

.162125

150I

AFRODITA

ANTIPASTI-MED SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

AFRODITA
 1(Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

ANTIPASTI-MED SARL شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي منطقة 
 B1الحرة  التصدير بطنجة تجزئة

 TANGER 90000 - 2 القطعة رقم
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52.231
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   0( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
تفويت الييد )ة) بن عزجز  أمال 
 60 أصل  من  اأتداعية  حصة   30
بن عزجز   )ة)  الييد  لفائدة   حصة 

أسية بتاريخ )0 أكتوبر 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   10 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 295351.

151I

FLASH ECONOMIE

OCSEANE
شركة املياهدة

استدرار نشاط الشركة

OCSEANE
شركة املياهدة

رأسدالها: 2.000.000 مرهم
 HORIZON« املقر اإلأتداعي:عدارة
» منظرنا 300 تجزئة رقم 9 سيدي 

معرجف -الدار البيضاء
 R.C Casablanca N° 341.661 –

I.F N° 18730221
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
قرر   2022 شتن 7   09 في  املؤرخ 
نشاط  استدرار  الشركة  مياهمي 

الشركة رغم الخيائر املسجلة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846697

152I

FLASH ECONOMIE

PROFINANCE AAS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

PROFINANCE AAS
 شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رأسدالها: 5.000 مرهم

 مقرها اإلأتداعي: )35 شارع محدد 
5 الطابق 3 الشقة 6 فضاء ا/) 

الدار البيضاء
 R.C Casablanca N° 438153 – I.F

N° 37583942
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
قرر   2022 شتن 7   12 في  املؤرخ 

الشريك الوحيد
بدبلغ   الشركة  رأسدال  رفع 
مرهم   5.000 مرهم أي من   (1.000
إ 2 6.000) مرهم  عن طريق إحداث 
مرهم    100 بقيدة  حصة   (10

للواحدة ، لإلفراج عنهم
مع  املقاصة  طريق  عن  كلًيا 
عل2  جامليتحقة  اليائلة  املطالبات 

الشركة.
تعديل الفصول 6 ج ) من النظام 

امسا�سي للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846696.
153I

FAST3 INVEST

 سورو امبور
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FAST3 INVEST
 46BD ZERKTOUNI ETAGE
 2 CASABLANCA ، 20700،

Casablanca MAROC
 سورج امبور  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي :ـ   رياض 
اليالم بلوك ح رقم 12 املحددية - 

28810 املحددية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12623

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل    2022 يونيو   12 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية  سورج امبور  
محدجمة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 
اليالم  رياض  ـ   اإلأتداعي  مقرها 
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 28810  - املحددية   12 بلوك ح رقم 

لتوقف  نتيجة  املغرب  املحددية 

النشاط.

ج عين:

ج  رقية  ابو  سومية    الييد)ة) 
 8 رقم   9 الوافا  سيتي  عنوانه)ا) 

املغرب  املحددية   28810 املحددية 

كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
رياض  جفي    2022 يونيو   12 بتاريخ 

 - املحددية   12 اليالم بلوك ح رقم 

28810 املحددية املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  باملحددية   االبتدائية 

شتن 7 2022 تحت رقم 1886.

152I

DILKAO

DILKAO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DILKAO

13 زنقة احدد املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف ، 0)203، 

الدار البيضاء املغرب

DILKAO شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 13 زنقة 

احدد املجاطي اقامة االلب طابق 

1 رقم 8 املعاريف - 0)203 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   1(

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.DILKAO
غرض الشركة بإيجاز :  بيع املوام 
االجلية امليتعدلة في صنع الحلويات 
االستي7ام ج البيع بنصف الجدلة .

زنقة   13  : عنوان املقر االأتداعي 
طابق  االلب  اقامة  املجاطي  احدد 
الدار   203(0  - املعاريف   8 رقم   1

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد صالح اجمرا :  1.000 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اجمرا  صالح  الييد 
) رقم 90 سيدي  2 زنقة  حي الدجمة 
مومن 20202 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  اجمرا  صالح  الييد 
) رقم 90 سيدي  2 زنقة  حي الدجمة 

مومن 20202 الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826235.
155I

FLASH ECONOMIE

FLORIDA POOLS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

   FLORIDA POOLS SARL
تأسيس شركة محدجمة امليؤجلية

بدقت�سى عقد عرفي حرر بالدار 
البيضاء بتاريخ )2022.10.2 تم جضع 
محدجمة  لشركة  امسا�سي  النظام 
امليؤجلية مديزاتها امساسية كالتا ي: 

FLORIDA POOLS :التيدية
شارع  ملتقى  االأتداعي:  املقر 
تجزئة  العرعار  جزنقة  الياقوت  اللة 
 1( شقة   2 الطابق   9 غاليس إقامة 

الدار البيضاء

لتجهيز  جمطعم  مقهى  املوضوع: 
املأكوالت       

متعدمة  جاإلقامات  اإلقامة، 
اليباحة،  جحدامات  امنشطة، 
جأديع  التنزه  جمنطقة  جامللعب 
املنظدات كل ما له عالقة بدوضوع 

الشركة.
املدة: حدمت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من يوم التأسيس.
االأتداعي  الرأسدال 
في  االأتداعي  الرأسدال  حدم 
إ 2  مقيدة  مرهم   1.000.000.00

10.000 حصة
100مرهم  فئة  من  اأتداعية 

للحصة الواحدة.
 9000 امريس    بنعالل  الييد 

حصة
 500 نجوى    بنعالل  الييدة 

حصة
الييد بنعالل هيثم     500 حصة
عين الييدة بنعالل نجوى كديي7 
مع  محدجمة  غي7  ملدة  للشركة  ة 

إمضائها الوحيد.  
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكدة  الضبط 
 2022.11.15 بتاريخ  ّجذلك  البيضاء 
بتاريخ  التجاري  بالسجل  جسجلت 

2022.11.15 تحت رقم 562493.
156I

TARGET PARTNERS

 MOUNIA RADOUANE
ARCHITECTE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

 MOUNIA RADOUANE
ARCHITECTE شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شقة رقم 
9 الطابق الثاني زنقة أبداري شارع 

الحين الثاني الرباط - 10000 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

162115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   05

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 MOUNIA RADOUANE  :

.ARCHITECTE

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املعدارية.

شقة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
أبداري  زنقة  الثاني  الطابق   9 رقم 

شارع الحين الثاني الرباط - 10000 

الرباط املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : رضوان  منية  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رضوان  منية  الييدة 

قطاع 11 بلوك ك رقم 13 حي الرياض 

الرباط 10100 الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  رضوان  منية  الييدة 

قطاع 11 بلوك ك رقم 13 حي الرياض 

الرباط 10100 الرباط املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 8984.

15(I
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FICOSAGE

STE ORGANICAF SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce Triangle D›or 30000 Fes
Agdal ، 30000، fes maroc

STE ORGANICAF SARL شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مكتب رقم 
28 الطابق الرابع مكاتب الصفاء 
طريق صفرج فاس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(22((
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   13
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ORGANICAF SARL
بيع قهوة   : غرض الشركة بإيجاز 

محدصة.
مكتب   : االأتداعي  املقر  عنوان 
رقم 28 الطابق الرابع مكاتب الصفاء 
فاس   30000  - فاس  صفرج  طريق 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 300   : احدد  الوأوبي  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد الوأوبي عبد العزيز :  200 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد محدد راسس :  300 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الوأوبي احدد عنوانه)ا)  الييد 
زنقة عبد هللا كنون رقم 62 حي طارق 

1  30000 فاس املغرب.
العزيز  عبد  الوأوبي  الييد 
رقم  كنون  هللا  عبد  زنقة  عنوانه)ا) 
62 حي طارق 1  30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  راسس  محدد  الييد 
تغات   2 املنتزه   تجزئة   12 شقة   8

30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  راسس  محدد  الييد 
تغات   2 املنتزه   تجزئة   12 شقة   8

30000 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   08 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4605/2022.
158I

FICOSAGE

STE UNIVER RIGIDE SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce Triangle D›or 30000 Fes
Agdal ، 30000، fes maroc

STE UNIVER RIGIDE SARL شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم )6 
زنقة عدر بنجلون حي االطلس فاس - 

30000 فاس املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5862(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 شتن 7   26 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»900.000 مرهم» أي من »100.000 
عن  مرهم»   1.000.000« إ 2  مرهم» 
ميون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحدمة املقدار ج امليتحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 5225.
159I

بالم فيدسس ش م م

MULTILED
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

بالم فيدسس ش م م
169 شارع محدد بوزيان , فرحتين 

9 الطابق الرابع رقم 15 سيدي 
عثدان، 00)20، الدار البيضاء 

املغرب
MULTILED شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي زاجية شارع 

لال اليقوت ج زنقة العرعار عدارة 
كاليس 9 الطابق الرابع رقم )1 - 

20250 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.236321

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 13 شتن 7 2022 تم  تحويل  
للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
»زاجية شارع لال اليقوت ج زنقة  من 
العرعار عدارة كاليس 9 الطابق الرابع 
البيضاء  الدار   20250  -  1( رقم 
الكريم  عبد  زنقة   21« إ 2  املغرب» 
 20250  - اليفلي  الطابق  الديوري 

الدار البيضاء  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم )01)82.
160I

FICOSAGE

 STE LABO OUAZANE
COULEUR

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce Triangle D›or 30000 Fes
Agdal ، 30000، fes maroc

 STE LABO OUAZANE
COULEUR شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : شارع 
عالل بن عبد هللا عدارة بنكي7ان رقم 

3 جزان - 16200 جزان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.151

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2022 تقرر حل  املؤرخ في 19 شتن 7 
 STE LABO OUAZANE COULEUR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
رأسدالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
هللا  عبد  بن  عالل  شارع  اإلأتداعي 
 16200 3 جزان -  عدارة بنكي7ان رقم 

جزان املغرب نتيجة الزمة اقتصامية.
ج عين:

الييد)ة) هشام  علمي الشنتوفي 
طريق  حيان  شارع   2 عنوانه)ا)  ج 
املغرب  فاس   30000 ايدوزار 

كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
شارع  جفي   2022 شتن 7   19 بتاريخ 
عالل بن عبد هللا عدارة بنكي7ان رقم 

3 جزان - 16200 جزان املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   06 بتاريخ  االبتدائية بوزان  

2022 تحت رقم 3))3.

161I

STE TRAFISCO

TCTCM SERVICE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبي7 مويلحا 

الجديدة 3)2 ، 22000، الجديدة 
املغرب

TCTCM SERVICE شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي شقة 

بالطابق اليفلي مجار الدعيجات 
موالي عبد هللا ه 22000 الجديدة 

املغرب.



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022)الجريدة الرسمية   22690

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19639
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 شتن 7   30 في  املؤرخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 
 TCTCM الوحيد  الشريك  ذات 
 100.000 مبلغ رأسدالها    SERVICE
مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي شقة 
الدعيجات  مجار  اليفلي  بالطابق 
الجديدة   22000 موالي عبد هللا ه 

املغرب نتيجة ل :   حل الشركة.
شقة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
الدعيجات  مجار  اليفلي  بالطابق 
الجديدة   22000  - هللا  عبد  موالي 

املغرب. 
ج عين:

الييد)ة) كدال  جيضر ج عنوانه)ا) 
هللا  عبد  موالي  املراكشيين  مجار 
22000 الجديدة املغرب كدصفي )ة) 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 29341.

162I

STE AGEFICO SARL

MY TOUR
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عدر الخيام الطابق الثاني 

رقم 2 ، 90000، طنجة املغرب
MY TOUR شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

موالي اسداعيل 12 اقامة موالي 
اسداعيل الطابق 3 رقم 9 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   11

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 MY  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TOUR

امنشطة   : غرض الشركة بإيجاز 

الت7فيهية.

شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 

موالي  اقامة   12 اسداعيل  موالي 

3 رقم 9 - 90000  اسداعيل الطابق 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد العبدي محدد ياسين :  50 

حصة بقيدة 1.000 مرهم للحصة.

 50   : محدد  املحدومي  الييد 

حصة بقيدة 1.000 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

ياسين  محدد  العبدي  الييد 

بلجيكا   1000 بلجيكا  عنوانه)ا) 

بلجيكا.

الييد املحدومي محدد عنوانه)ا) 

 90000  5 12 رقم  حي بوسجور زنقة 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد املحدومي محدد عنوانه)ا) 

 90000  5 12 رقم  حي بوسجور زنقة 

طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259463.

163I

NEOCOMPTADUNORD

 GHIZLANE  MAROC  
CONFECTION DEUX

إعالن متعدم القرارات

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 GHIZLANE  MAROC  
CONFECTION DEUX  »شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: املنطقة 

الصناعية املجد تجزئة رقم 8)) بني 
مكامة - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16849
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 18 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم -1 رفع رأسدال الشركة : 
الذي ينص عل2 مايلي: تم رفع رأسدال 
 1500000 قدره   بدبلغ  الشركة 
ا 2  مرهم   1000000 من  أي  مرهم 
تقديم  مرهم عن طريق    2500000

حصص نقدية.
قرار رقم -2توسيع نشاط الشركة: 
االنعاش  مايلي:  عل2  ينص  الذي 
اممالك  جتيي7  كراء  ج   العقاري 

العقارية.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم  -6الحصص االأتداعية: 
يقدم شركاء  الذي ينص عل2 مايلي: 
بدلغ  النقدية  املياهدات  الشركة  
قدره  2500000 مرهم موزعة كتا ي: 
 (50000 فهد  محدد  زني 7  الييد 
مرهم  جالييدة زنبي7 غزالن 500000 
 500000 مرهم الييدة زني 7 سدياء 
سعيد  محدد  زني 7  الييد  ج  مرهم 
بنجلون  الييدة  ج  مرهم    3(5000

سعام 5000)3 مرهم
بند رقم -7راسدال الشركة: الذي 
ينص عل2 مايلي: رسدال الشركة هو 
2500000 مرهم ، مقيدة إ 2 2500 
موزعة  مرهم   1000 بقيدة  حصة 

الييد زني 7 محدد فهد يدلك  كتا ي: 
غزالن   زنبي7  جالييدة  حصة    (50
زني 7 سدياء  الييدة  ج  حصة    500
محدد  زني 7  الييد  ج  حصة   500
سعيد 5)3 حصة  ج الييدة بنجلون 

سعام 5)3 حصة.
الذي  -3نشاط الشركة:  بند رقم 
انعاش العقاري ج   ينص عل2 مايلي: 

كراء جتيي7 اممالك العقارية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259538.
162I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

TRANS BARTAGH
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

رقم 6، الشقة 2، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

30000، فاس املغرب
TRANS BARTAGH  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي : 52 شارع 
أم الربيع ، الدكارات  - 30000 فاس  

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.25161

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   0( املؤرخ في 
ذات  شركة    TRANS BARTAGH
رأسدالها  مبلغ  املحدجمة  امليؤجلية 
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
 ، الربيع  أم  شارع   52 اإلأتداعي 
املغرب  فاس    30000  - الدكارات  
نتيجة  العدل  عن  اللتوقف  نتيجة 
العدل،  سوق  إيجام  في  صعوبات 
يواأهها  التي  الصعوبات  جكذلك 

قطاع النقل الطرقي.
ج عين:

ج  برشييشو  عدر    الييد)ة) 
الدكارات   زينب  حي   (5 عنوانه)ا)  
)ة)  كدصفي  املغرب  فاس    30000

للشركة.
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ج  تغبلوت  محدد    الييد)ة) 
الجيني  حي   22 رقم  زنقة  عنوانه)ا) 
املغرب  فاس    30000 الدكارات  

كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
52 شارع  جفي   2022 نون 7   0( بتاريخ 
أم الربيع ، الدكارات  - 30000 فاس  

املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 22)2.
165I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

INVESTONE
إعالن متعدم القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5 شارع موريتانيا صندجق ال 7يد 

2609 ، 20000، مراكش املغرب
INVESTONE »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: )5 شارع 

موريتانيا صندجق ال 7يد 2609 - 
20000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.129359

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 30 شتن 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
املوافقة عل2 مخول شريكة أديدة ج 

هي الييدة نييدة عبد الغاني عربي
عل2  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
االأتداعي  الراسدال  رفع  مايلي: 
مرهم   100.000 حاليا  يبلغ  الدي 
مرهم من خالل   11.000.000 بدبلغ 
الخاصة  املدتلكات  من  عقار  تقديم 
110.000 حصة  للشركاء اي اصدار 
مرهم   100 اأتداعية أديدة بقيدة 
للواحدة ج التي اكتتبت كلها ج حررت 
الغاني  عبد  الييد  كالتا ي  بكاملها 
اأتداعية  حصة   55.(50 عربي 
عربي  الغاني  عبد  نييدة  الييدة 
الييدة  اأتداعية  حصة   55.000
سدي7ة بوهدي 125 حصة اأتداعية 

الييد سوفيان عبد الغني عربي 125 
حصة اأتداعية

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
ج   (  ,  6 املوام  تعديل  املوافقة عل2 

تحديث النظام االسا�سي للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121538.

166I

FA ADVISING EXPERTS SARL

STE ESPRIT SOINS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تغيي7 نشاط الشركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 15، املجدع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 20000، مراكش 
املغرب

STE ESPRIT SOINS شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها االأتداعي رقم 1 
تجزئة املنزه مكان سكني سيمى باب 

أديد مركز التيوق االزهر - 20160  
مراكش املغرب.

تغيي7 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.112853
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون 7   01 في  املؤرخ 
»تصنيع  من  الشركة  نشاط  تغيي7 
جمنتجات  التجديل  ميتحضرات 
املصنعة  »الشركة  إ 2  النظافة» 

للصابون 
ميتحضرات  جتوزيع  تصنيع 
الجيم  نظافة  من  التجديل 

جاملبيدات الحيوية
إنتاج أي منتج صحي

استي7ام جتصدير».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 12280.

16(I

Zirana Maroc

ISO MARINE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI
MAROC

ISO MARINE شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : 20 تجزئة 
الال هنية الحدرية  - 26000  آسفي 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9875

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ISO MARINE شركة ذات امليؤجلية 
 100.000 رأسدالها  مبلغ  املحدجمة 
 20 اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
  26000  - تجزئة الال هنية الحدرية  
غي7  لغرض  نتيجة  املغرب   آسفي 

محقق.
ج عين:

ج  بالعطار   الحيين   الييد)ة) 
هنية  الال  تجزئة   20 عنوانه)ا) 
املغرب   آسفي    26000 الحدرية  

كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
 20 جفي   2022 أكتوبر   25 بتاريخ 
  26000  - تجزئة الال هنية الحدرية  

آسفي املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2022 تحت رقم 998.
168I

CECOGEL / SARL

DEV-PRO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

إنشاء فرع تابع للشركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

DEV-PRO شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي جأدة، 
رياض اسلي 2 رقم 110 شارع اممي7 

موالي الحين - 60000 جأدة 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30669

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )0 نون 7 2022 تقرر إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت التيدية - ج 
 102 رقم  جأدة،  بالعنوان  الكائن 

تجزئة التندية طريق أحفي7 - 60000 

طرف  من  امليي7  ج  املغرب  جأدة 

الييد)ة) غيوب سارة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   15 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 3210.

169I

CECOGEL / SARL

NESAL SOLUTION
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

NESAL SOLUTION شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي جأدة، 

شارع عالل الفا�سي حي املقاجمة رقم 

21 الطابق الثالث  - 60000 جأدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

20213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   03

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 NESAL : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.SOLUTION

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال

االستي7ام جالتصدير

مركز التدريب.

جأدة،   : االأتداعي  املقر  عنوان 

شارع عالل الفا�سي حي املقاجمة رقم 

جأدة   60000  - الطابق الثالث    21

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييدة نيرين كرام :  600 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

 200   : الجراجي  أدال  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

 60000  : كرام  نيرين  الييدة 

بقيدة 100 مرهم.

 20000  : الجراجي  الييد أدال 

بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كرام  نيرين  الييدة 

تجزئة ابن خلدجن زنقة ن 15 رقم 12 

60000 جأدة املغرب.

الييد أدال الجراجي عنوانه)ا) 

البياتين   25 زنقة   1( قطاع ب رقم 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  كرام  نيرين  الييدة 

تجزئة ابن خلدجن زنقة ن 15 رقم 12 

60000 جأدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   15 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1796.

1(0I

CRB CONSEIL

WTW
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم 212 ، 

20280، الدار البيضاء املغرب
WTW شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 3 زنقة 

املقري حي الراسينغ الدار البيضاء - 
20000 الدار البيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
تفويت الييد )ة) أليلة  مصطفى 
من  اأتداعية  حصة   52.225 قارة 
)ة)  الييد  100 حصة لفائدة   أصل 
نون 7   02 املجيدي بتاريخ  عز الدين  

.2022
عبد هللا أوام  )ة)  تفويت الييد 
حصة اأتداعية   18.500 اليالجي  
100 حصة لفائدة  الييد  من أصل 
 02 بتاريخ  املجيدي  الدين   عز  )ة) 

نون 7 2022.
)ة) ريان ماغشوند   تفويت الييد 
أصل  من  اأتداعية  حصة   1.2(5
عز  )ة)  الييد  لفائدة   حصة   100
نون 7   02 بتاريخ  املجيدي  الدين  

.2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826126.
1(1I

CRB CONSEIL

WTW
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم 212 ، 

20280، الدار البيضاء املغرب
WTW شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

ج عنوان مقرها االأتداعي 3 زنقة 

املقري حي الراسينغ الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة» إ 2 »شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826126.

1(2I

CRB CONSEIL

WTW

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم 212 ، 

20280، الدار البيضاء املغرب

WTW  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 3 زنقة 

املقري حي الراسينغ الدار البيضاء - 

20000  الدار البيضاء املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تم تعيين 

الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

املجيدي عز الدين  كديي7 جحيد

تبعا إلقالة ميي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826126.

1(3I

KAMAR BENOUNA

ATHENA CONSULTING ش 

م م
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 32

20160، Casablanca MAROC

ATHENA CONSULTING ش م م  

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي ) اقامة 
رامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب 
رقم 8 - 20100 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   16

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

ATHENA CONSULTING ش م م.

تنفيذ   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، جاملراأعات   ، الدراسات  أديع 

جالشيكات ، جأديع أعدال االستطالع 

امعدال  أج  باملشرجع  الخاصة 

جالعرجض   ، الفنية  جالتحقيقات 

أج  باملشرجع  الخاصة  التقديدية 

امعدال أج أديع امليتندات ، جنصائح 

املياعدة الفنية ، جتقييم املورمين ، 

، جالخ 7ة الصناعية  جمراقبة القبول 

، جإمارة املشاريع جالتنييق..

اقامة   (  : عنوان املقر االأتداعي 
رامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب 
رقم 8 - 20100 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
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 ATHENA الشركة   -
بقيدة   INTERNATIONAL  : 999

100 مرهم.
 1  : ججليزتنكي  ستيفان  الييد 

بقيدة 100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
  ATHENA الشركة 
 ( عنوانه)ا)   INTERNATIONAL
اقامة رامي زنقة سبتة الطابق الثاني 
الدارالبيضاء   20100  8 رقم  مكتب 

املغرب.
ججليزتنكي  ستيفان  الييد 
عنوانه)ا) 10 زنقة احدد امين اقامة 
 16 رقم  الشقة   5 الطابق  النييم 

20190 الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
ججليزتنكي  ستيفان  الييد 
عنوانه)ا) 10 زنقة احدد امين اقامة 
 16 رقم  الشقة   5 الطابق  النييم 

20190 الدارالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826221.
1(2I

UPSILON CONSULTING

AFRICA ORGANICS
إعالن متعدم القرارات

UPSILON CONSULTING
زاجية شارع عدر الخيام ج شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
AFRICA ORGANICS  »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: زاجية 
شارع عدر الخيام ج شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 18 - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.250123

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
قدره  بدبلغ  املال  رأس  رفع  مايلي: 

مرهم   10.000 مرهم أي من   6.600

إأراء  مرهم عن طريق   16.600 إ 2 

املحدمة  الشركة  ميون  مع  مقاصة 

املقدار ج امليتحقة.

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
 9.800 قدره  بدبلغ  املال  رأس  رفع 

 26.200 إ 2   16.600 من  أي  مرهم 

حصص  تقديم  طريق  عن  مرهم 

نقدية.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 8: الذي ينص عل2 مايلي: 

املياهدات 

بند رقم 9: الذي ينص عل2 مايلي: 
رأس املال

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826366.

1(5I

BMH EXPERTS

كوهاال
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

كوهاال  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 16 شارع 

باب املندب حي بورأندي - الدار 

البيضاء - 20020 الدار البيضاء 

املدلكة املغربية.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2022 تم تعيين  املؤرخ في 19 شتن 7 

ميي7 أديد للشركة الييد)ة) بلدليح 

مامو عدر كديي7 آخر

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
رقم  تحت   2022 نون 7   15

.37842/846199
1(6I

NEOCOMPTADUNORD

DROGUERIE MIHANI
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

DROGUERIE MIHANI شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجدع 
الزموري 2 بلوك ج ه1 عدارة 

االزمهار 2 رقم ) - 90000 طنجة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(22(1
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
)ة) يوسف النصر  تفويت الييد 
 100 حصة اأتداعية من أصل   (5
محدد  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 

النصر بتاريخ 26 أكتوبر 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259615.
1((I

شركة الحييدة لالستشارات ش.م.م

 STE TRANSPORT
M.OUMARI SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة الحييدة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 STE TRANSPORT M.OUMARI
SARL AU شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار 

اعكيين لوطا ايت يوسف ج علي 
الحييدة الحييدة 32000 

الحييدة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   03
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 TRANSPORT M.OUMARI SARL

.AU
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل 
االشخاص   نقل  في  مقاجل 

)امليتخدمين).
مجار   : االأتداعي  املقر  عنوان 
علي  ج  يوسف  ايت  لوطا  اعكيين 
 32000 الحييدة  الحييدة 

الحييدة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 2022 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 STE TRANSPORT الشركة 
 M.OUMARI SARL AU :  1.000

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 STE TRANSPORT الشركة 
 M.OUMARI SARL AU : 1000

بقيدة 100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الييد محدد عداري  
بدجار اعكين لوطا ايت يوسف ج علي 
الحييدة. 32000 الحييدة املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  الييد محدد عداري  
مجار اعكين لوطا ايت يوسف ج علي 

الحييدة. 32000 الحييدة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحييدة  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم 976.

1(8I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE UPM PRO MAROC
SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
قفل التصفية

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، أرسيف 

املغرب
  STE UPM PRO MAROC SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي : شارع 

محدد الخامس تجزئة الريف رقم 
12 بجرسيف - 35100 أرسيف 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.182(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   0( املؤرخ في 
  STE UPM PRO MAROC SARL
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 
شارع  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
محدد الخامس تجزئة الريف رقم 12 
بجرسيف - 35100 أرسيف املغرب 

نتيجة لعدم جأوم نشاط.
ج عين:

ج  اتشيوتي  سدي7   الييد)ة) 
عنوانه)ا) مجار الجل هوارة أرسيف 
كدصفي  املغرب  أرسيف   35100

)ة) للشركة.
ج  اخصاص  نجوى    الييد)ة) 
اليامس  محدد  شارع  عنوانه)ا) 
املغرب  أرسيف   35100 أرسيف 

كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

شارع  جفي   2022 نون 7   0( بتاريخ 

محدد الخامس تجزئة الريف رقم 12 

بجرسيف - 35100 أرسيف املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 15 نون 7 

2022 تحت رقم 1428/2022.

179I

sofoget

APIA TOURISME

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

APIA TOURISME شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي القنيطرة 

شارع محدد ميوري ج زنقة معدورة 

عدارة س طابق الخامس رقم 32 

إقامة مركز املدينة 188 - 12000 

القنيطرة   املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.45139

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 03 نون 7 2022 تقرر إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت التيدية - ج 

بالعنوان جزان طريق جطنية  الكائن 

اسجن  شفشاجن  ج  جزان  بين   13

ج  املغرب  جزان    --------  - ابريكشة 

الداجمي   امليي7 من طرف الييد)ة)  

عبد اإلله.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 15 نون 7 

2022 تحت رقم 93308.

180I

sofoget

APIA LABORATOIRES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي7 نشاط الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
APIA LABORATOIRES شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها االأتداعي   كلم 8 
طريق طنجة - 12000  القنيطرة  

املغرب.
تغيي7 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63995

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم تغيي7   2022 نون 7   08 املؤرخ في 
منتجات   »بيع  من  الشركة  نشاط 

طبية
مصنع جتيويق املكدالت الغذائية
الطبية»  لألأهزة  جمصنع  تاأر 
شبه  املنتجات  جتوزيع  »تصنيع  إ 2 

الصيدالنية جشبه الطبية
تصنيع جتيويق جتوزيع املكدالت 

الغذائية
ع جموزع لألأهزة الطبية». ُمصِنّ

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 15 نون 7 

2022 تحت رقم 93307.

181I

LOGIFIN

LN COMPANY
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
LN COMPANY شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
كريدة 1 رقم 20  طنجة 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132183
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   05
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 LN  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.COMPANY
غرض الشركة بإيجاز : 1. استي7ام 
جتوزيع منتجات الدهانات الصناعية.

2. عدل تطبيق الطالء.
املعدات  جتأأي7  جإصالح  بيع   .3

الصناعية بكافة أنواعها.
2. االستي7ام جالتصدير.

5. جبشكل أعم ، أديع املعامالت 
التجارية جالصناعية جاملالية جامجراق 
تكون  قد  التي  جالعقارية  املالية 
مرتبطة بشكل مباشر أج غي7 مباشر 
بغرض الشركة جأي أغراض مداثلة 
أج  توسيعها  تعزز  قد  صلة  ذات  أج 

تطويرها..
تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 90000 طنجة    20 رقم   1 كريدة 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 200.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 2.020   : لعيوني  هدى  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 1.960   : الخي 7   أيوب  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لعيوني  هدى  الييدة 
 90000   60 رقم   2 كريدة  تجزئة 

طنجة املغرب.
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عنوانه)ا)  الخي 7   أيوب  الييد 

 90000   60 رقم   2 كريدة  تجزئة 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  لعيوني  هدى  الييدة 

 90000   60 رقم   2 كريدة  تجزئة 

طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13128.

182I

LOGIFIN

A.C.J MAROC
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

A.C.J MAROC  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

املنظر الجديل رقم 189 موالي 

بوسلهام  سوق االربعاء  12302 

سوق االربعاء املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25921

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   2022 أكتوبر   11 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  مرهم»   2.900.000«

 3.000.000« إ 2  مرهم»   100.000«

تقديم حصص    : عن طريق  مرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بيوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 نون 7   10 بتاريخ 

.5(5

183I

FIDUCIAIRE BILAL

 HAMDAOUI ALI
CONSTRUCTION

إعالن متعدم القرارات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
 HAMDAOUI ALI

CONSTRUCTION »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: حي الخيام  
املهاية  - 50000 مكناس املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33815
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 نون 7 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مايلي: بيع الييد حدداجي علي 5000 
للييداستيتو  حصصه   من  حصة 

عبدالحكيم بقيدة 500000
عل2  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
الييد  الييد   استقالة  مايلي: 
جتعين  التييي7  من  علي  حدداجي 
ميي7  عبدالحكيم  استيتو  الييد 

جحيد للشركة
عل2  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
استقالة الييد حدداجي علي  مايلي: 
الييد استيتو  جتعين   من االمضاء 

عبدالحكيم  مد�سي جحيد للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي  ج):   6 رقم  بند 
علي.....2500 حدداجي  لييد  مايلي: 
الييد  000مرهم......25000حصة- 
عبدالحكيم.....2500000مر استيتو 

هم......25000حصة-
بند رقم 12: الذي ينص عل2 مايلي: 
عبدالحكيم  استيتو  الييد  تعين 

ميي7 جحيد للشركة
بند رقم )1: الذي ينص عل2 مايلي: 
عبدالحكيم   استيتو  الييد  تعين  

مد�سي جحيد للشركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 8)22.

182I

FIDUCIAIRE BILAL

SOHATI TRAVAUX
إعالن متعدم القرارات

FIDUCIAIRE BILAL

 BP S64 MEKNES PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

SOHATI TRAVAUX »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: حي الخيام  

املهاية حي الخيام  املهاية 50000 

مكناس املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2(281

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

استقالة الييد حدداجي علي  مايلي: 

استيتو  الييد  جتعين   التييي7  من 

عبد الحكيم ميي7 جحيد للشركة

عل2  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

استقالة الييد حدداجي علي  مايلي: 

الييد استيتو  جتعين   من االمضاء 

عبد الحكيم مد�سي جحيد للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

عبد  استيتو  الييد  تعين   مايلي: 

الحكيم ميي7 جحيد للشركة

عل2  ينص  الذي   :1( رقم  بند 

عبد  استيتو  الييد  تعين   مايلي: 

الحكيم مد�سي جحيد للشركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 6)22.

185I

FITO GEST

STE AIT LAHCEN OU ALI
إعالن متعدم القرارات

FITO GEST
 N°25 TARGA ZEDAGIA
 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc
STE AIT LAHCEN OU ALI »شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 
الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: مجار ايت 
لحين اج علي  - -  تنغي7 املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1501
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 يناير 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
من  الشركة  تيدية  تغيي7  تم  مايلي: 
إ 2   «STE AIT LAHCEN OU ALI«

 »REDAS TRANS«
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
إ 2  التالية  امنشطة  إضافة  تدت 
نشاط الشركة الحا ي : مقاجل أعدال 

متنوعة أج مقاجل بناء.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
 : هي  للشركة  االأتداعية  التيدية 

REDAS TRANS
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
ف 7اير   03 بتاريخ  بتنغي7   االبتدائية 

2022 تحت رقم 161/2022.
186I

malartci

 STE STHK HAMDOUN
IMMO SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
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 STE STHK HAMDOUN IMMO

SARL AU شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مقيم 

لدى شركة مالر الكائنة بشارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة اليالم 

الطابق الثاني الرقم 12 بني مالل - 

23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   25

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 STHK HAMDOUN IMMO SARL

.AU

أعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أج بناء )مقاجل).

عنوان املقر االأتداعي : مقيم لدى 

شركة مالر الكائنة بشارع عبد الكريم 

الخطابي اقامة اليالم الطابق الثاني 

الرقم 12 بني مالل - 23000 بني مالل 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

2.000.000 مرهم، مقيم كالتا ي:

 20.000   : الييد محدد حددجن 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد محدد حددجن عنوانه)ا) 

بني مالل   158 الرقم  اليداء  اقامة 

23000 بني مالل املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد محدد حددجن عنوانه)ا) 

بني مالل   158 الرقم  اليداء  اقامة 

23000 بني مالل املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ )1 نون 7 

2022 تحت رقم 5)11.

18(I

CREASTE MAROC

FENIX M COMMERCE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

CREASTE MAROC

 IMM 39 AV LALLA LYACOUT

 APT N°1 1ER ETAGE

 CASABLANCA ، 202502،

CASABLANCA MAROC

FENIX M COMMERCE شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي )12 شارع  

املقومة االقامة عفا الطابق التاني 

الرقم 22 الدار البيضاء - 20500 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.538839

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   2022 شتن 7   01 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

امين  محدد  )ة)  الييد  تفويت 

من  اأتداعية  حصة   1.000 شيكر 

الييد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

 01 بتاريخ   KOSSAN ROCH )ة) 

شتن 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن 7 2022 تحت رقم 121)83.

188I

sofoget

MOUJAMMI TRAVAUX
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
MOUJAMMI TRAVAUX شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 59شارع 
موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 
العزيز رقم 2  - 12000  لقنيطرة. 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   10
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MOUJAMMI TRAVAUX
أشغال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة ج أعدال البناء
بيع لوازم ج امجات البناء

انعاش عقاري.
59شارع   : عنوان املقر االأتداعي 
موالي عبد العزيز إقامة موالي عبد 
لقنيطرة.    12000  -   2 العزيز رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : سدي7ة املجدع  الييدة  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 1000  : املجدع  سدي7ة  الييدة  

بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييدة  سدي7ة املجدع عنوانه)ا)  

تدارة ---  تدارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييدة  سدي7ة املجدع عنوانه)ا)  

تدارة ---  تدارة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم 93341.
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FIDULONIA

BK PARA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDULONIA

 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

BK PARA شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي افامة 

ال 7كة شارع املحددية بلوك ) رقم 2 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(333

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   2022 شتن 7   29 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

بنخجو  حنان  )ة)  الييد  تفويت 

أصل  من  اأتداعية  حصة   100

كوثر  )ة)  الييد  حصة لفائدة    100

امندلو�سي بتاريخ 29 شتن 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بتطوان  بتاريخ 19 أكتوبر 

2022 تحت رقم 2128.
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FIDMOU SNC

برومو ر ل م كونسيبت ش م م
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FIDMOU SNC
 Salmia 2 Bd El Joulane Imm 49

 Apt 1 BP 20700 Casablanca
Maroc، 0، Casablanca Maroc
برجمو ر ل م كونييبت ش م م  
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 61 شارع 
الليقوت زاجية مصطفى املعاني رقم 

39 طابق 1 مركز رياض 20000 الدار 
ابيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
560603

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   25
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضاء بدختصر تيديتها : برجمو ر 

ل م كونييبت ش م م.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
61 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
الليقوت زاجية مصطفى املعاني رقم 
39 طابق 1 مركز رياض 20000 الدار 

ابيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييدة الجعواني مونى عنوانه)ا) 
 20000    365 رقم  لكولين  تجزأة 

املحددية املغرب.
ر�سى  محدد  براق  الييد  
  365 رقم  لكولين  تجزأة  عنوانه)ا) 

20000 املحددية املغرب.

الييدة براق لينا عنوانه)ا) تجزأة 
املحددية   20000   365 لكولين رقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييدة الجعواني مونى عنوانه)ا) 
 20000  365 رقم  لكولين  تجزأة 

املحددية املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 2)8222.
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GIPROAIR

OREMIN
إعالن متعدم القرارات

GIPROAIR
 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

 GHANEM N° 484 BUR N°
 9 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
OREMIN »شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: طريق 

فاس كلم13 مجاراجالم زريب البور 
أداعة الويدان  - - مراكش املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.12005(
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 نون 7 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
تفويت الييد المين عبدهللا مجدوع 
الشكل  عل2  الشركة  في  حصصه 
الييد  لفائدة  حصة   225  : التا ي 
حصة   250  - فايكينجر  اجريليا 
 25  - مايليس  ألبي  الييدة  لفائدة 

 LIJUAN حصة لفائدة شركة
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
من  عبدهللا  المين  الييد  استقالة 

مهامه كديي7 للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
تعيين كل من الييد اجريليا فايكينجر 
كديي7ين  مايليس  ألبي  جالييدة 

للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 
لحصص  الجديد  التقييم  اصح 
الييد   -  : الشركة عل2 الشكل التا ي 
 - حصة   225 فايكينجر  اجريليا 
 - حصة   250 مايليس  ألبي  الييدة 
شركة LIJUAN 25 حصة. جبدالك تم 
تغيي7 الشكل القانوني للشركة لتصبح 

شركة مات امليؤجلية املحدجمة 
عل2  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
مايلي: تيي7 الشركة من طرف كا من 
الييد  جريليا فايكينجر جالييدة ألبي 

مايليس
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 141598.
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FIDULONIA

ELS NORD
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN ، 93000،
TETOUAN MAROC

ELS NORD شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 
اليواني مرتيل - 93150 مرتيل 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32221
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   03
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ELS  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.NORD

غرض الشركة بإيجاز : استي7ام ج 

تصدير

أشغال البناء املختلفة

التجارة.

حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 

مرتيل   93150  - مرتيل  اليواني 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد محدد بلجيد :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

فرفرة  طاهر  بن  سهيل  الييد 

مرهم   100 بقيدة  حصة   300   :

للحصة.

الييد نوفل أحنكور :  200 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   بلجيد  محدد  الييد 

 DARMSTADT BLUETENALLEE

 10 D 64291 64283

DARMSTADT أملانيا.

فرفرة  طاهر  بن  سهيل  الييد 

 DARMSTADT  64291 عنوانه)ا) 

 ARHEILGEN BLUETENALLE 10 E

DARMSTADT 62283 أملانيا.

عنوانه)ا)  أحنكور  نوفل  الييد 

مركب أوهرة تطوان بلوك ج عدارة 

 93000 الضح2 مرأان   3 شقة   (3

تطوان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  بلجيد  محدد  الييد 

 DARMSTADT ALLEMAGNE

 BLUETENALLEE 10 D 64291

DARMSTADT 62283 أملانيا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   08 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 2220.
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استشارات بشي7

صافا سطادي
إعالن متعدم القرارات

استشارات بشي7
حي الشرف عدلية الهدى العدارة 2 
الشقة 2 الدجر 1 ، 20000، مراكش 

املغرب
صافا سطامي »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 
الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: الشقة 
رقم 30 عدارة رجضطارق 22 شارع 

سعقوب املنصور أليز مراكش - 
20000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.109657

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 13 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
تحويل املقر الرئي�سي:   1 قرار رقم 
قرر الشريك  الذي ينص عل2 مايلي: 
الرئي�سي  املقر  تحويل  الوحيد 
شارع   83 )رقم  املسجل للشركة من 
الشقة  الليدون  عدارة  الزرقطوني 
)الشقة  إ 2  مراكش)  أليز   12 رقم 
شارع   22 عدارة رجضطارق   30 رقم 

سعقوب املنصور أليز مراكش).
مال  رأس  زيامة   2 رقم  قرار 
مايلي:  عل2  ينص  الذي  الشركة: 
رأس  زيامة  الوحيد  املياهم  قرر 
مرهم  ألف  مائة  من  الشركة  مال 
إ 2 مائتي ألف  )100،000.00 مرهم) 
باعتبار  مرهم )200،000.00 مرهم). 
أن املياهم الوحيد قد قدم مياهدة 
نقدية للشركة بدبلغ مائة ألف مرهم 

)100،000.00 مرهم).
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

تحويل املقر الرئي�سي
بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 

زيامة رأس مال الشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 12383.
194I

BMH EXPERTS

كوهاال
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
كوهاال  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 16 شارع 
باب املندب حي بورأندي - الدار 
البيضاء - 20020 الدار البيضاء 

املدلكة املغربية.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2022 تم تعيين  املؤرخ في 19 شتن 7 
ميي7 أديد للشركة الييد)ة) بلدليح 

مامو فاطدة الزهراء كديي7 آخر
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
رقم  تحت   2022 نون 7   15

.37842/846199
195I

UPSILON CONSULTING

MOTIONARENA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاجية شارع عدر الخيام ج شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 20 ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
MOTIONARENA شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 49 زنقة 
أحدد بركات، الطابق اليفلي، رقم 
3، معاريف - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

561469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   11
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MOTIONARENA
إنشاء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إمارة ج استغالل مركز للياقة البدنية 
ج تقديم خدمات متنوعة في مجاالت 

االست7خاء جالرياضة جالصحة.
اللياقة  أنواع أأهزة  توفي7 أديع 
الخاص  لالستخدام  متاحة  البدنية 

للجديع.
في  املياعدة  خدمات  أديع 
 ، جاملهنية  الشخصية  التندية 
جإمارة   ، جالعقلي  النف�سي  جاإلعدام 
الريا�سي  جالتدريب   ، اإلأهام 

الشخ�سي جالجداعي..
زنقة   49  : عنوان املقر االأتداعي 
رقم  الطابق اليفلي،  أحدد بركات، 
الدار البيضاء   20000  - معاريف   ،3

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
حصة   200   : الييد عامل ابرام 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
 200   : خرصاني  محدد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 200   : أرميني  مريم  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 39 الييد عامل ابرام عنوانه)ا) 
16 بوركون  ) ش  زنقة ايت اجرير ط 

20020 الدار البيضاء املغرب.
الييد محدد خرصاني عنوانه)ا) 
شارع الفوارات، زنقة 1 رقم 26 شقة 

5 0)205 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  أرميني  مريم  الييدة 
 10 رقم  ف  بلوك  ليدوريا  اقامة 

23020 بني مالل املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

 39 الييد عامل ابرام عنوانه)ا) 
16 بوركون  ) ش  زنقة ايت اجرير ط 

20020 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  أرميني  مريم  الييدة 

 10 رقم  ف  بلوك  ليدوريا  اقامة 

23020 بني مالل املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم -.
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omnium management

ZURIC CONSTRUCTION
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc

ZURIC CONSTRUCTION شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي متجر 2 

اقامة ب أ 10 تجزئة مرزاقة عين 

اليدن  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 ZURIC : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.CONSTRUCTION

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة ج البناء.
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متجر   : االأتداعي  املقر  عنوان 
تجزئة مرزاقة عين   10 اقامة ب أ   2

اليدن  - 30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد ابراهيم النياري  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد ابراهيم النياري  عنوانه)ا) 
امليي7ة   امليتقبل  تجزئة   323 رقم 

30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد ابراهيم النياري  عنوانه)ا) 
امليي7ة   امليتقبل  تجزئة   323 رقم 

30000 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 00)2.
197I

omnium management

TISSANT SERVICES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
TISSANT SERVICES شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي متجر 2 
اقامة ب أ 10 تجزئة مرزاقة عين 

اليدن   - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   1(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TISSANT SERVICES

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املهرأانات - االستشارات في التييي7 

أمجات  بيع   – االشهار   في  مقاجل   -

املكتبة - مقاجل في االشغال املختلفة 

ج البناء - التداجل.

متجر   : االأتداعي  املقر  عنوان 

تجزئة مرزاقة عين   10 اقامة ب أ   2

اليدن   - 30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييد محدد حيدوم  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الييد محدد حيدوم  

تاجنات   32012 تيية    امليي7ة  حي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  الييد محدد حيدوم  

تاجنات   32012 تيية   امليي7ة  حي 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 2622.

198I

omnium management

BRAMEDI PROMOTION
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc

BRAMEDI PROMOTION  شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي متجر2 
اقامة ب أ 10 تجزئة مرزاقة عين 

اليدن  - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74497
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   1(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BRAMEDI PROMOTION
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  التصدير   - التداجل   - عقاري 

االستي7ام
. 

متجر2   : االأتداعي  املقر  عنوان 
عين  مرزاقة  تجزئة   10 أ  ب  اقامة 

اليدن  - 30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : الييد املهدي امليتقيم   

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 500   : الييد ابراهيم امليتقيم  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
امليتقيم    املهدي  الييد 
عنوانه)ا) ) تجزئة برييتيجيا الشقة 
 30000 الخيل   ملعب   1 2الطابق 

فاس  املغرب.
امليتفيم  ابراهيم  الييد 
عنوانه)ا) رقم 93 مكرر تجزئة رياض 
 30000 الزيتون طريق عين الشقف 

فاس  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد املهدي امليتقيم   عنوانه)ا) 
2الطابق  ) تجزئة برييتيجيا الشقة 
1 ملعب الخيل  30000 فاس املغرب

امليتفيم  ابراهيم  الييد 
عنوانه)ا) رقم 93 مكرر تجزئة رياض 
 30000 الزيتون طريق عين الشقف 

فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   10 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 2623.
199I

omnium management

 MEDICAL CARE
INNOVATION

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
 MEDICAL CARE INNOVATION

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي متجر2 
اقامة ب أ 10 تجزئة مرزاقة عين 
اليدن  فاس 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   1(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MEDICAL CARE INNOVATION
بيع    -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
بيع   - التجديل  ميتحضرات 
ج  الطبية  جاللوازم  إكييوارات 

الصيدلية..
متجر2   : االأتداعي  املقر  عنوان 
عين  مرزاقة  تجزئة   10 أ  ب  اقامة 

اليدن  فاس 30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
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الييد سعيد زيدجح   :  500 حصة 
بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : سلوان   سيرى  الييدة 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الييد سعيد زيدجح   
320 ز س تجزئة الحديقة تغات  رقم 

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  الييدة سيرى سلوان  
 30000 فاس  جام  حي   32 زنقة   99

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  الييد سعيد زيدجح   
320 ز س تجزئة الحديقة تغات  رقم 

30000 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 8)26.
200I

TEMESNA SARL

LOUIAN SARL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

TEMESNA SARL
 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
LOUIAN SARL شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

ج عنوان مقرها االأتداعي تجزئة رقم 
20 الشطر 2 املنطقة الصناعية  - 

26000 سطات.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6215

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 شتن 7 2022 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
»شركة ذات امليؤجلية  إ 2  الوحيد» 

املحدجمة».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بيطات  بتاريخ 11 أكتوبر 

2022 تحت رقم 1288/22.
201I

WORLDSTAR EVENTS SARL

WORLDSTAR EVENTS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

WORLDSTAR EVENTS SARL
39، شارع لال ياقوت طابق 5   شقة 
D ، 20100، الدار البيضاء املغرب
WORLDSTAR EVENTS  شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي ، شارع لال 
 D  - 20000 ياقوت طابق 5   شقة

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(2355

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   25 في  املؤرخ 
حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
مبلغ     WORLDSTAR EVENTS
جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 
لال  شارع   ، اإلأتداعي  مقرها 
 D  - 20000 5   شقة ياقوت طابق 
حل   : املغرب نتيجة ل  الدارالبيضاء 

طوعي.
 ،39  : ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
 D  - 5   شقة شارع لال ياقوت طابق 

20000 الدارالبيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  سالجي  سلمى   الييد)ة) 
 03 إقامة مريم غرمن   81 عنوانه)ا) 
الدارالبيضاء   20000 الذئاب  عين 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846729.
202I

FIDACTIVE

JADMIR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

JADMIR شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار افران 
الجداعة القرجية انشامن مائرة 

بلفاع ماسة عدالة شتوكة ايت باها 
- 200)8 شتوكة ايت باها املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7293
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   2022 أكتوبر   2( في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  مرهم»   2.500.000«
 3.000.000« إ 2  مرهم»   500.000«
مقاصة  إأراء    : طريق  عن  مرهم» 
مع ميون الشركة املحدمة املقدار ج 

امليتحقة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 5)22.
203I

اتدانية الخلوم

كلوبال بزنيس كونسلتينغ    
 GLOBAL BUSINESS

CONSULTING
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

اتدانية الخلوم
عدارة ا 12 رقم 1 تجزئة املنصور 
مكناس ، 50050، مكناس املغرب

كلوبال بزنيس كونيلتينغ    
 GLOBAL BUSINESS

CONSULTING شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 
اليوق املركزي عدارة امي7ة 2 شقة 

3 الطابق 2 م.ج  مكناس 50050 
مكناس املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29753
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2022 نون 7   09 في  املؤرخ 
رأسدال الشركة بدبلغ قدره »0.000) 
إ 2  مرهم»   50.000« أي من  مرهم» 
»120.000 مرهم» عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أج عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2251.
202I

PRO BASTA

PRO BASTA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

PRO BASTA
 RESIDENCE PRIMA OFFICE 105

 APPT 16 ANGLE MUSTAPHA
 MAANI ET 11 JANVIER

 CASABLANCA، 20100، CASA
MAROC

PRO BASTA شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي إقامة 
بريدا مكتب 105 شقة 16 ناصية 
مصطفى املعاني ج 11 يناير الدار 
البيضاء 20100 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562129
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   28
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 PRO  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BASTA
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منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري.

إقامة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
ناصية   16 شقة   105 مكتب  بريدا 
الدار  يناير   11 ج  املعاني  مصطفى 
البيضاء  الدار   20100 البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : العا ي  عبد  بكار  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
حصة   500   : الييد مجيد نبيل 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد بكار عبد العا ي عنوانه)ا) 
 20202  121 فيال  الليدون  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  نبيل  مجيد  الييد 
عدارة   5 حي اليالم الياسدين م س 
الدار   20202 املفة   1 79شقة 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد بكار عبد العا ي عنوانه)ا) 
 20202  121 فيال  الليدون  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  نبيل  مجيد  الييد 
عدارة   5 حي اليالم الياسدين م س 
الدار   20202 املفة   1 79شقة 

البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826052.
205I

LK CONSULTING SARL

 - BARQUILLOS DEL NORTE
باركييسوس ديل نورطي

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محدد الخامس رقم 25 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب

 - BARQUILLOS DEL NORTE
باركيييوس ميل نورطي شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي مزارع بن 

قريش أداعة مار بن قريش  تطوان  
93052 تطوان  املغرب 

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   31
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 -  BARQUILLOS DEL NORTE

باركيييوس ميل نورطي.
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قوالب املثلجات.
: مزارع بن  عنوان املقر االأتداعي 
قريش أداعة مار بن قريش  تطوان  

93052 تطوان  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : خديجة   كليلح  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 250   : الييد الطوب عبد هللا  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد الطوب ايدن  :  250 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييدة كليلح خديجة  عنوانه)ا) 
ساالس  تجزئة  الحراق  محدد  شارع 

رقم 12  93000 تطوان  املغرب.
الييد الطوب عبد هللا  عنوانه)ا) 
ساالس  تجزئة  الحراق  محدد  شارع 

رقم 12 93000 تطوان املغرب.
عنوانه)ا)  ايدن   الطوب  الييد 
ساالس  تجزئة  الحراق  محدد  شارع 

رقم 12 93000 تطوان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد الطوب عبد هللا  عنوانه)ا) 
ساالس  تجزئة  الحراق  محدد  شارع 

رقم 12 93000 تطوان  املغرب 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   10 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 2249.
206I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

3S PROMOTION
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
3S PROMOTION  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي إقامة رقم 
1  حي ليدجا شارع القامسية ضهر 

املهراز - 30000 فاس املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58985

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون 7   10 املؤرخ في 
الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

سالجي حليدة كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4762/022.
20(I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

DIAR SIGNATURE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

رقم 6، الشقة 2، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

30000، فاس املغرب

DIAR SIGNATURE  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 22 

، الطابق الرابع ، مجدع الجواهر 

، شارع محدد اليالجي املدينة 

الجديدة  - 30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69733

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 أكتوبر   25 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
)ة) محدد  زخنيني  تفويت الييد 

أصل  من  اأتداعية  حصة   1.000

)ة)  الييد  لفائدة   حصة   2.000
أكتوبر   25 بتاريخ  زخنيني  ايدان  

.2022

تفويت الييد )ة) عبدالحي  االزمي 

اأتداعية  حصة   2.000 االمري�سي 

500 حصة لفائدة  الييد  من أصل 
أكتوبر   25 زخنيني بتاريخ  ايدان   )ة) 

.2022

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون 7   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 80)2.

208I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

CONSTRUPRO
إعالن متعدم القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

CONSTRUPRO »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: رقم 31 

شارع باحنيني طريق عين اليدن - 

30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.35283
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بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في )2 أكتوبر 2022 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
الذي ينص عل2  قرار رقم امجل: 
مايلي: تعيين كابينة رامي خ 7ة مدثلة 
من طرف الييدة رامي هدى يحياجي 
اإلأتداعي  مقرها  خبي7ة  محاسبة 
شارع عالل بن عبد هللا فضاء رحاب 
فاس إقامة رقم م 56 مكتب رقم 30 
الجديدة   املدينة  الخامس  الطابق 
2022- ملدة ثالت سنوات هية سنة 

2023 ج 2022
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي  امجل:  رقم  بند 
مايلي: تعيين كابينة رامي خ 7ة مدثلة 
من طرف الييدة رامي هدى يحياجي 
اإلأتداعي  مقرها  خبي7ة  محاسبة 
شارع عالل بن عبد هللا فضاء رحاب 
فاس إقامة رقم م 56 مكتب رقم 30 
الجديدة   املدينة  الخامس  الطابق 
2022- ملدة ثالت سنوات هية سنة 

2023 ج 2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 56)2.

209I

SOUHAL CONSULTING

SPIKE STEEL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SPIKE STEEL شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
يوغوسالفيا 82 أ رقم 12 أليز 

مراكش - 20000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.97839

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2021 ف 7اير   1( في  املؤرخ 
املصامقة عل2 :

احدد  حين  )ة)  الييد  تفويت 
اأتداعية  حصة   333 احدد  احدد 
لفائدة   حصة   1.000 أصل  من 
الييد )ة) عبد العزيز مرعاجي بتاريخ 

15 ف 7اير 2021.
احدد  حين  )ة)  الييد  تفويت 
اأتداعية  حصة   333 احدد  احدد 
من أصل 1.000 حصة لفائدة  الييد 
الحيني  االمري�سي  العزيز  عبد  )ة) 

بتاريخ 15 ف 7اير 2021.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
)1 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم 120221.
210I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

JANA RENT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
JANA RENT  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 

38 فضاء الفضل املكتب رقم 16  
الطابق 3 شارع الجيش امللكي - 

30000 فاس املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58985

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2022 نون 7   08 املؤرخ في 

الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

ضرجش سارة  كديي7 جحيد

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4797.

211I

تايك تشيكن

تايك تشيكن
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ جقع بالجريدة 
الرسدية

تايك تشيكن
الشقة 2 الطابق 1 اقامة قامر مرس 
الخي7 ، 12050، الصخي7ات املغرب

تايك تشيكن شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

 جعنوان مقرها اإلأتداعي الشقة 
2 الطابق 1 اقامة قامر مرس الخي7  

عند مجمكوم بييت كونياي 12000 
تدارة املغرب.

بالجريدة  جقع  خطٍإ  إستدراك   
الرسدية عدم 22)5 بتاريخ 30 نون 7 

.2022
 : العنوان  تكدلة   -  : من  بدال 

الصخي7ات
- رمز ال 7يدي : 12050

- املدينة : الصخي7ات
عين  تجزئة   : الشريك  عنوان   -

العتاريس 
عين  تجزئة   : امليي7  عنوان   -

العتاريس
عند   : العنوان  تكدلة   -  : يقرأ 

مجمكوم بييت كونياي 
- رمز ال 7يدي : 12000

- املدينة : تدارة
عين  تجزئة   : الشريك  عنوان   -

العتاريس رقم 1)1
عين  تجزئة   : امليي7  عنوان   -

العتاريس رقم 1)1
الباقي بدجن تغيي7.

212I

ائتدانية بوعرفة

STE SOBADAMINE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

ائتدانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب
STE SOBADAMINE شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي جام 
الدهب بوعنان - 61152 بوعنان 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1119
في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOBADAMINE
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
أديع  بيع  ج  استخراج-نقل  املعامن 
البناء  املعدنية-اشغال  املنتوأات 
تجهيز  املختلفة-  االشغال  أديع  ج 

االستغالليات الفالحية.
جام  حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
بوعنان   61152  - بوعنان  الدهب 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عاشوري عبد العا ي :  200 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 200   : لفضيل  شدجمي  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 200   : محين  عدراجي  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد عدراني بالل :  200 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
 200   : الناجي  عدراجي  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
العا ي  عبد  عاشوري  الييد 
بوعنان  علي  اجالم  مجار  عنوانه)ا) 

61152 بوعنان املغرب.
الييد شدجمي لفضيل عنوانه)ا) 
بوعنان   61152 مجار بطن الجداري 

املغرب.



22703 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

الييد عدراجي محين عنوانه)ا) 
مركز بوعنان 61152 بوعنان املغرب.
الييد عدراني بالل عنوانه)ا) مجار 
بوعنان   61152 انباج  الشيخ  اجالم 

املغرب.
الييد عدراجي الناجي عنوانه)ا) 
 61152 انباج  الشيخ  اجالم  مجار 

بوعنان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
العا ي  عبد  عاشوري  الييد 
بوعنان  علي  اجالم  مجار  عنوانه)ا) 

61152 بوعنان املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

2022 تحت رقم 352.
213I

MOUSSAOUI HAJJI

MEDFLEX TRANS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
MEDFLEX TRANS شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 3 تجزئة 
فضيلة II طريق عين شقف شقة 
1 الطابق امر�سي، 30000 قطاع 
0110 فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(261(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MEDFLEX TRANS

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:

لجديع   ، أشكاله  بجديع  -النقل 

لصالحنا  جاملوام  جاليلع  املنتجات 

جنيابة عن الغي7 

 -خدمة إصالح الخراطيم

-مقاجل أعدال متنوعة

اإلنشائية:  املشاريع  -إنجاز 

التقييدات الفرعية ، جإنشاء املباني 

املتعلقة  امخرى  -امنشطة  جأديع 

بالقطاع

 : -التجارة.عنوان املقر االأتداعي 

3 تجزئة فضيلة II طريق عين شقف 

 30000 امر�سي،  الطابق   1 شقة 

فاس   30000  - فاس   0110 قطاع 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد محدد اسداعيلي :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد محدد اسداعيلي عنوانه)ا) 

تجزئة اممانة 02 م س 03 عدارة 10 

 20000 شقة 09 ليياسفة البيضاء 

الدارالبيضاء املدلكة املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد محدد اسداعيلي عنوانه)ا) 

تجزئة اممانة 02 م س 03 عدارة 10 

 20000 شقة 09 ليياسفة البيضاء 

الدارالبيضاء املدلكة املغربية

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 28)2.

212I

ائتدانية بوعرفة

 STE AMBLOZ DE
BARITHINE

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

ائتدانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

 STE AMBLOZ DE BARITHINE

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي بنت 

خطاب - 61152 بوعنان املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

111(

بدقت�سى  عقد حر مؤرخ في 20 نون 7 

2022 تم إعدام القانون امسا�سي 

لشركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AMBLOZ DE BARITHINE

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املعامن ج أديع االشغال ج الخدمات 

ج  املنجمي  باالستغالل  املرتبطة 

املختلفة  االشغال  أديع  املعدني- 

التجهيز  اشغال  البناء-  اشغال  ج 

للحياب  البضائع  الفالحي-نقل 

الخاص ج لحياب الغي7.

حي بنت   : عنوان املقر االأتداعي 

خطاب - 61152 بوعنان املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 200   : عباس  عدراجي  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 200   : امل 7جك  الييد احديدي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 200   : الييد نجمي عبد العزيز 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

: الرحدان  بنعبد  عدراني   الييد 
200 حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد رحاجي لعرج :  200 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد رحاجي لعرج عنوانه)ا) مجار 
بوعنان   61152 بوعنان  علي  اجالم 

املغرب.
الرحدان  بنعبد  عدراني  الييد 
بومنيب  املحددي  الحي  عنوانه)ا) 

60200 بومنيب املغرب.
الييد نجمي عبد العزيز عنوانه)ا) 
بوعنان   61152 الصغي7  اجالم  مجار 

املغرب.
امل 7جك  احديدي  الييد 
 61152 عنوانه)ا) مجار اجالم الصغي7 

بوعنان املغرب.
الييد عدراجي عباس عنوانه)ا) 

قصر انباج 61152 بوعنان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد رحاجي لعرج عنوانه)ا) مجار 
بوعنان   61152 بوعنان  علي  اجالم 

املغرب
الرحدان  بنعبد  عدراني  الييد 
بومنيب  املحددي  الحي  عنوانه)ا) 

60200 بومنيب املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

2022 تحت رقم 351.
215I

ائتدانية بوعرفة

STE LECAP AGRI
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

ائتدانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب
STE LECAP AGRI شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار فرجان 
- 61200 عين الشعي7 املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.639

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
رأسدالها  مبلغ    STE LECAP AGRI
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
اإلأتداعي مجار فرجان - 61200 عين 
استحالة   : نتيجة ل  املغرب  الشعي7 
االأتداعية  االهداف  تحقيق 
للتدويل  الولوج  صعوبة  للشركة- 

البنكي ج القرجض البنكية.
مجار  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
فرجان - 61200 عين الشعي7 املغرب. 

ج عين:
التيفوري ج  مصطفى   الييد)ة) 
 61200 عنوانه)ا) مركز عين الشعي7 
)ة)  كدصفي  املغرب  الشعي7  عين 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

2022 تحت رقم 350/2022.

216I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

NICE ALUM ED-
DHAHRAOUY

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 الطابق 2 مكتب 5 تجزئة أنة 
الزيتون 1 بنيومة فاس ، 30000، 

فاس املغرب
 NICE ALUM ED-DHAHRAOUY
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي محل رقم 

2 رقم )1 زنقة 11 مرأة زجاغة 
اليفل2 فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 NICE  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.ALUM ED-DHAHRAOUY

اعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االملنيوم.

محل   : االأتداعي  املقر  عنوان 

رقم 2 رقم )1 زنقة 11 مرأة زجاغة 

اليفل2 فاس - 30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييد فتاح الظهراجي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد فتاح الظهراجي عنوانه)ا) 

رقم 1222 زنقة )2 حي الجديد زجاغة 

العليا فاس 30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد فتاح الظهراجي عنوانه)ا) 

رقم 1222 زنقة )2 حي الجديد زجاغة 

العليا فاس 30000 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 22)2.

21(I

EXPERAMA

S-FASHION
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERAMA
3 زنقة اركشون شارع املقاجمة زاجية 
121 إقامة كنزة الطابق االجل -الدار 
البيضاء- ، 20500، الدار البيضاء 

املغرب
S-FASHION شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 61 شارع 
اللة الياقوت زاجية مصطفى املعاني 
الطابق امجل الرقم 56 -البيضاء- - 

20100 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562301

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.S-FASHION
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
جامحذية  الجاهزة  املالبس  تجارة 
جتصدير  جاستي7ام  جاإلكييوارات 
أصناف  أديع  جتصنيع  جتوزيع 
جامطفال  جالنياء  للرأال  املالبس 
جأديع العدليات أج امنشطة املداثلة 

أج ذات الصلة..
61 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
اللة الياقوت زاجية مصطفى املعاني 
 - -البيضاء-   56 الطابق امجل الرقم 

20100 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:

 100   : سدحي  سهام  الييدة 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سدحي  سهام  الييدة 
مرب امليت7 2 زنقة 12 رفم 16  20550 

الدر البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  سدحي  سهام  الييدة 
مرب امليت7 2 زنقة 12 رفم 16  20550 

الدر البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم -.

218I

CAB ASSISTANCE

CYBÈLE HH
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN (6
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

CYBÈLE HH شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي اقامة 
الشاجية شارع يوسف  ابن تاشفين 
حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم21 

- 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   20
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CYBÈLE HH
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجديل جتصفيف الشعر.
اقامة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
ابن تاشفين  الشاجية شارع يوسف  
حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم21 

- 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : حجي  حنان  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حجي  حنان  الييدة 
رضا  اقامة  مينانة  اليكني  املركب 
ب 1 الطابق 1 رقم 6 90000 طنجة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  حجي  حنان  الييدة 
رضا  اقامة  مينانة  اليكني  املركب 
ب 1 الطابق 1 رقم 6 90000 طنجة 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259512.
219I

MOORE CASABLANCA

روبيتكس
إعالن متعدم القرارات

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

رجبيتكس »شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: كم 
10.600 الطريق الياحلي 111  

املنطقة الصناعية سيدي برنو�سي - 
20600 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.49833
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
مال  لرأس  الكامل  بالتحرير  اإلقرار 

الشركة
عل2  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  مال  رأس  زيامة  مايلي: 
إ 2  مرهم   2500000.00 من 
5520200.00 مرهم عن طريق إمراج 

ميون حيابات الشركاء الحالية
عل2  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
الشركة  مال  رأس  تخفيض  مايلي: 
إ 2  مرهم   5520200.00 من 
الستيعاب   مرهم    2500000.00
خيائر تصل إ 2 3020200.00 مرهم.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 
املياهدات  بتقديم  الشركاء  يقوم 
الييدة سهام القامري   - جهي:    

ً
نقدا

الييدة   - مرهم   1021200.00
 469.600.00 الصويري  زينة 
الصويري  صوفيا  الييدة   - مرهم 
469600.00 مرهم - الييدة ياسدين 
الصويري 469600.00 مرهم - الييد 
 50000.00 الصويري  الحديد  عبد 

مرهم
بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 
مليوني  بدبلغ  املال  رأس  تحديد  تم 
 (2500000.00( ألف  جخديدائة 
جعشرين  خدية  إ 2  مقيدة  مرهم 
مائة  بقيدة  سهم   (25000( ألف 
مكتتب  لليهم،  مرهم   (100.00(
بدا  بالكامل جمخصصة للشركاء  بها 
الييدة   - مياهداتهم:  مع  يتناسب 
 - سهم   10212 القامري  سهام 
 4696 الصويري  ياسدين  الييدة 
الصويري  صوفيا  الييدة   - سهم 
4696 سهم - الييدة زينة الصويري 
الحديد  عبد  الييد   - سهم   4696

الصويري 500 سهم

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846491.
220I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE YOUNES ZROUAL
TRAVAUX SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، أرسيف 

املغرب
 STE YOUNES ZROUAL

TRAVAUX SARL AU  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

عبد املومن ابن علي ملك فريد 2 
11 أرسيف  - 35100 أرسيف 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1303

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   02 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
 STE YOUNES الوحيد  الشريك 
   ZROUAL TRAVAUX SARL AU
مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع عبد 
 11  2 فريد  ملك  علي  ابن  املومن 
أرسيف  - 35100 أرسيف املغرب 

نتيجة ل : عدم جأوم نشاط.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
عبد املومن ابن علي ملك فريد 2 11 
أرسيف  - 35100 أرسيف املغرب. 

ج عين:
ج  زرجال   يونس    الييد)ة) 
هوارة  كامبي7  حرشة  مجار  عنوانه)ا) 
املغرب  أرسيف   35100 أرسيف 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 15 نون 7 

2022 تحت رقم 1430/2022.
221I

FIDUNEL

 BIJOUTERIE HOUYAM
GOLD

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUNEL
)5 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6  الدار البيضاء ، 
20000، الدار البيضاء املغرب

 BIJOUTERIE HOUYAM GOLD
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي زاجية محج 
اللة الياقوت ج زنقة العرعار اقامة 
غاليس العدارة 9 الطابق 2 الشقة 
)1 - 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56253(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BIJOUTERIE HOUYAM GOLD
غرض الشركة بإيجاز : بيع جشراء 

جتصنيع املجوهرات.
زاجية   : االأتداعي  املقر  عنوان 
العرعار  زنقة  ج  الياقوت  اللة  محج 
 2 الطابق   9 العدارة  غاليس  اقامة 
البيضاء  الدار   20000  -  1( الشقة 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد عدام املالح :  1.000 حصة 
بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

حي  الييد عدام املالح عنوانه)ا) 
عدارة   01 فصيلة   06 شطر  الوالء 
 20202 1312 سيدي مومن  13 رقم 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
حي  الييد عدام املالح عنوانه)ا) 
عدارة   01 فصيلة   06 شطر  الوالء 
 20202 1312 سيدي مومن  13 رقم 

الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
222I

أيكو سي7فيس

AICHA EVENTS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

أيكو سي7فيس
محل رقم 10 اقامة البضر ج ه 9 

 Casablanca ،20250 ، عين اليبع
املغرب

AICHA EVENTS شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي : محل رقم 
10 اقامة البضر ج ه 9 عين اليبع  

- 20250 الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.299975

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2020 مأن 7   31 في  املؤرخ 
ذات  شركة   AICHA EVENTS حل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 
 100.000 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 
اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
 9 البضر ج ه  اقامة   10 محل رقم 

الدارالبيضاء   20250  - عين اليبع  
املغرب نتيجة لليس هناك موارم جال 

افاق.
ج عين:

يوسف   محدد  الييد)ة) 
اقامة  عنوانه)ا)   ج  ابوالفضل  
 20250 عين اليبع    9 البضر ج ه 
)ة)  كدصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
بتاريخ 31 مأن 7 2020 جفي  محل رقم 
10 اقامة البضر ج ه 9 عين اليبع - 

20250 الدارالبيضاء املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 815)3.

223I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

EL HANNOUDI CAR
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 6) زاجية شارع 
طانطان جشارع لبنان لطابق التاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
EL HANNOUDI CAR شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي برانص 
رقم 2 الحرية 3 شارع الريحان رقم 
20 طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13122(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   06
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 EL  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.HANNOUDI CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الييارات بدجن سائق.

عنوان املقر االأتداعي : حي برانص 

شارع الريحان رقم   3 الحرية   2 رقم 

20 طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد أسامة الحنومي  عنوانه)ا) 

 66 حي ال 7انص شارع الصنوبر رقم 

طنجة 90000  طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد أسامة الحنومي  عنوانه)ا) 

 66 حي ال 7انص شارع الصنوبر رقم 

طنجة 90000  طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   13 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 11356.

222I

CABINET HAMZAOUI

FIBRO CUIVRE
إعالن متعدم القرارات

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC

FIBRO CUIVRE »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: حي 

البوغاز زنقة ب رقم 22 - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.98173

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي:  
البنه  املرابط  يوسف  الييد  ت 7ع 
سهم بقيدة   100 املرابط     أحدد  

100.00 مرهم لليهم.
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

تغيي7 البند ) من القانون االسا�سي
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
قبول استقالة املييز القديم الييد 
يوسف املرابط ج اعطائه ابزاء الذمة 
عن مدة تييي7ه.تعيين مييي7 أديد 
املرابط الحامل ل ب  أحدد   الييد  
جذلك ملدة غي7   KB15327 ت ج رقم 

محدمة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 
عشرة  بدبلغ  املال  رأس  تحديد  تم 
مرهم)   10،000.00( مرهم  آالف 
سهم بقيدة   (100( مقيدة إ 2 مائة 
متحدة  مرهم)   100.00( مرهم  مائة 
التي  بامسهم  الت 7ع  بيد جاحدة بعد 
تدت في هذا اليوم ، عل2 النحو التا ي : 

الييد احدد املرابط 100 سهم.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   11 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 11210.
225I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

L H ETUDE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 Imm I N°07 ÉTAGE 1 PERLE
 DE L›ATLAS HIVERNAGE

 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

L H ETUDE شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي الشقة رقم 
1 الطابق امر�سي عدارة رقم 110 
ابواب مراكش مراكش - 20000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 



22707 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

130(5(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   26

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 L H  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ETUDE

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات ج اشغال البناء.

الشقة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
رقم  عدارة  امر�سي  الطابق   1 رقم 

110 ابواب مراكش مراكش - 20000 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

00) حصة    : الييد لقا ي حين 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

 300   : الييدة الكرجي خديجة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   حين  لقا ي  الييد 

ابواب مراكش منطقة 20 عدارة 110 

الشقة رقم 1 20000 مراكش املغرب.

خديجة  الكرجي  الييدة 

عنوانه)ا)  ابواب مراكش منطقة 20 

 20000  1 رقم  الشقة   110 عدارة 

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  حين  لقا ي  الييد 

ابواب مراكش منطقة 20 عدارة 110 

الشقة رقم 1 20000 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121512.

226I

Wood engineering

 Wood Engineering
/ هندسة الخشب

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Wood engineering
 Db Salem sidi zouine loudaya

 marrakech ، 40202، Marrakech
Maroc

Wood Engineering / هندسة 
الخشب شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مرب سالم 
سيد الزجين لوماية مراكش مراكش 

20202 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
121526

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   11
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 Wood : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

Engineering / هندسة الخشب.
النقش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ذات  آالت  بواسطة  الخشب  عل2 

تحكم رقمي.
مرب   : االأتداعي  املقر  عنوان 
مراكش  لوماية  الزجين  سيد  سالم 

مراكش 20202 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد احدد املجدج ي عنوانه)ا) 
لوماية  الزجين  سيد  سالم  مرب 

مراكش  20202 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد احدد املجدج ي عنوانه)ا) 
لوماية  الزجين  سيد  سالم  مرب 

مراكش 20202 مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 12311.
22(I

fidu_farabi

 SOCIETE LE MONDE
D›AUTO ECOLE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidu_farabi
رقم 9 زنقة سبع عيون شارع سوسة 
زهور 2 فاس ، 30000، فاس املغرب
 SOCIETE LE MONDE D›AUTO

ECOLE شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 22 بالم 
الدجيري سهب الورم - 30120 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE LE MONDE D’AUTO

.ECOLE
مؤسية   : غرض الشركة بإيجاز 

لتعليم اليياقة.
بالم   22  : عنوان املقر االأتداعي 
30120 فاس   - الدجيري سهب الورم 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 150.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 -

 : نجيم  الجليل  عبد  بن  الييد 

1500 بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

نجيم  الجليل  عبد  بن  الييد 

عنوانه)ا) شقة 2 تجزئة بنيس زجاغة 

30020 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

نجيم  الجليل  عبد  بن  الييد 

عنوانه)ا) شقة 2 تجزئة بنيس زجاغة 

30020 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6))2.

228I

الشركة املدنية املهنية للدحاماة »بكو�سي ج حب�سي»

 Innovation & Partnership
Hub

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشركة املدنية املهنية للدحاماة 

»بكو�سي ج حب�سي»

6 زنقة الفرابي، شارع الراشدي، 

إقامة توبقال، الطابق الثاني، 

 Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6 كوتيي

 Résidence Toubkal, 2ème étage،

20330، الدار البيضاء املغرب

 Innovation & Partnership Hub

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي )6، زنقة 

عزيز بالل، الطابق الثاني، رقم 3، 

املعاريف - 0)203 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

562281

 28 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  

القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.Innovation & Partnership Hub

ال 7مجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تكنولوأيا  جأنشطة  جاالستشارات 

املعلومات امخرى.

عنوان املقر االأتداعي : )6، زنقة 

 ،3 رقم  الثاني،  الطابق  بالل،  عزيز 

البيضاء  الدار   203(0  - املعاريف 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد خالد بن هجاج بن ناصر 

 100 بقيدة  حصة   500   : املطي7ي 

مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد خالد بن هجاج بن ناصر 

 11562 الرياض  عنوانه)ا)  املطي7ي 

الرياض املدلكة العربية اليعومية.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد خالد بن هجاج بن ناصر 

 11562 الرياض  عنوانه)ا)  املطي7ي 

الرياض املدلكة العربية اليعومية

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 2)8262.

229I

soconani

 CENTRE LA BANQUE DES
SCIENCES PRIVE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

soconani
 LOTS SALAM LOT N B 36 RTE

 DE SEFROU LOTS SALAM
 LOT N B 36 RTE DE SEFROU،

30000، fes maroc
 CENTRE LA BANQUE DES
SCIENCES PRIVE شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 21 بلوك 
2 حي نييم بنيومة - 30000 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5651(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2020 مأن 7   12 في  املؤرخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 
 CENTRE LA ذات الشريك الوحيد 
  BANQUE DES SCIENCES PRIVE
مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 
بلوك   21 اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
فاس   30000  - حي نييم بنيومة   2

املغرب نتيجة ل : ازمة اقتصامية.
ج حدم مقر التصفية ب 21 بلوك 
قاس   30000  - حي نييم بنيومة   2

املغرب. 
ج عين:

ج  مكاري  الدين   نور  الييد)ة) 
اقامة   9 رقم   21 عدارة  عنوانه)ا) 
فاس   30000 فاس  امليي7ة  االمان 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 21 بلوك 

2 حي نييم بنيومة 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 155/021.
230I

TGE FIDUS

FORAGE YOUSEF
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كدال بارك سانت7 

عدارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 
املحددية املغرب

FORAGE YOUSEF شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي اقامة 
الوازيس طابق اليفلي عدارة 

ب شقة 28 بني يخلف  - 2830 
املحددية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29517
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 29 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
  FORAGE YOUSEF الشريك الوحيد
مرهم   100.000,00 رأسدالها  مبلغ 
اقامة  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
الوازيس طابق اليفلي عدارة ب شقة 
املحددية   2830  - يخلف   بني   28
نشاط  توقيف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
الوازيس طابق اليفلي عدارة ب شقة 
املحددية   20830  - بني يخلف    28

املغرب. 
ج عين:

القاسمي  املصطفى    الييد)ة) 
طابق  الوازيس  اقامة  عنوانه)ا)  ج 
اليفلي عدارة ب شقة 28 بني يخلف  
كدصفي  املغرب  املحددية   20830

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحددية  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 3)22.

231I

expert comptable

 STE  RIF GRANIT     S.A.R.L
- A.U

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

expert comptable
nador ، 62000، nador maroc

 STE  RIF GRANIT     S.A.R.L - A.U
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي أفرا – 
بني بويفرجر – أزغنغان  - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 0
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
  STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.RIF GRANIT     S.A.R.L - A.U
شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

جبيع الرخام جالجرانيت.
- قطع جتشكيل الرخام جالجرانيت.

- استي7ام ج تصدير..
 – أفرا   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 62000  - أزغنغان    – بويفرجر  بني 

الناظور املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سبي7ا  بالل  الييد 
 –  10 رقم   – 31 زنقة   – حي اصبانا 

الناظور 62000 الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
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عنوانه)ا)  سبي7ا  بالل  الييد 
 –  10 رقم   – 31 زنقة   – حي اصبانا 

الناظور 62000 الناظور املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ )1 نون 7 

2022 تحت رقم 2802.
232I

SOCIETE MOUDNI METAL SARL AU

SOCIETE MOUDNI METAL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE MOUDNI METAL
SARL AU

 RDC AIT BRAHIM ROUTE
 MARRAKECH OULED MBAREK

 BENI MELLAL ، 23000، BENI
MELLAL MAROC

 SOCIETE MOUDNI METAL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي : مجار ايت 

ابراهيم اجالم امبارك  بني مالل ج 
الكائن بالطابق اليفلي    - 23000 

بني مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.11797

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   1( املؤرخ في 
SOCIETE MOUDNI METAL شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
 100.000 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 
مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار 
بني مالل  ايت ابراهيم اجالم امبارك  
ج الكائن بالطابق اليفلي    - 23000 
لصعوبات  نتيجة  املغرب  مالل  بني 

اقتصامية..ج عين:
ج  مومني  سدي7   الييد)ة) 
اجالم  ابراهيم  ايت  مجار  عنوانه)ا) 
بني مالل   23000 بني مالل   امبارك  

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
جفي مجار ايت   2022 نون 7   1( بتاريخ 
ج  مالل  بني  امبارك   اجالم  ابراهيم 

 23000  - الكائن بالطابق اليفلي    
بني مالل املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 1181.
233I

excofi

PERLA TRANSACTION
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

excofi
الشق 3 عدارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدج فاس ، 31000، فاس املغرب
PERLA TRANSACTION شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 880 
اليندس عدارة 3 تجزئة أبل تغات 

جام فاس - 30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5252(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   08 املؤرخ في 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
 PERLA الوحيد  الشريك  ذات 
رأسدالها  مبلغ    TRANSACTION
مقرها  جعنوان  مرهم   50.000
عدارة  اليندس   880 اإلأتداعي 
 - فاس  جام  تغات  أبل  تجزئة   3
30000 فاس املغرب نتيجة ل : أزمة 

اقتصامية / املنافية.
 880 ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
3 تجزئة أبل تغات  اليندس عدارة 

جام فاس - 30000 فاس املغرب. 
ج عين:

هداج ج  عبد الوهاب   الييد)ة) 
108 حي جام  رقم   33 زنقة  عنوانه)ا) 
فاس املغرب كدصفي   30000 فاس 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6269.

232I

LEADER FIDUCONSEIL

YAN OUEST TRANS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

LEADER FIDUCONSEIL

12 ، شارع ابن الصباضح ، اقامة 

ليالس ، الطابق اليفلي ، مكتب 8 ، 

20000، الدارالبيضاء املغرب

YAN OUEST TRANS شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي  62شارع 

الزركتوني ، الطابق الثاني ، الشقة 
رقم 6  - 20002 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 YAN  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OUEST TRANS

نقل   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع أج املؤأر أج الوكيل بالعدولة.

النقل هو جكيل  توفي7 خدمات   •

شحن ، جينظم النقل.

جبيع  جشراء  جتصدير  استي7ام   •

أديع  جتوزيع  جتيويق  جتدثيل 

املنتجات..

62شارع  عنوان املقر االأتداعي :  

الشقة   ، الطابق الثاني   ، الزركتوني 
رقم 6  - 20002 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 300   : ياسين  الزبي7ي  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 300   : عثدان  الياطع  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

نعدان  الصقلي  اركيك  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   200   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ياسين  الزبي7ي  الييد 
  30 رقم   19 زنقة  م  م  اليالم  حي 

20000 القصر الكبي7 املغرب.
الييد الياطع عثدان عنوانه)ا) 
  3 رقم   11 زنقة  م  م  اليالم  حي 

20000 القصر الكبي7 املغرب.
نعدان  الصقلي  اركيك  الييد 
زنقة  البلدية  مرب  عنوانه)ا) 
 20000  13 رقم  الناصري  احدد 

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  ياسين  الزبي7ي  الييد 
  30 رقم   19 زنقة  م  م  اليالم  حي 

20000 القصر الكبي7 املغرب
الييد الياطع عثدان عنوانه)ا) 
  3 رقم   11 زنقة  م  م  اليالم  حي 

20000 القصر الكبي7 املغرب
نعدان  الصقلي  اركيك  الييد 
زنقة  البلدية  مرب  عنوانه)ا) 
 20000  13 رقم  الناصري  احدد 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 012)82.
235I

FC PLUS

SANTE & CO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FC PLUS
 BOURGOGNE RUE RAGRAGA

 RES LA CORNICHE APPT
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 N°1 RDC IMM 2 ، 20100،

CASABLANCA MAROC

SANTE & CO شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي )) زنقة 

محدد سديحة الطابق 10 رقم )5 - 

20250 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   13

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 SANTE : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.& CO

نصائح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املقر  احت7افي.عنوان  تدريب  اإلمارة. 
زنقة محدد سديحة   ((  : االأتداعي 
الطابق 10 رقم )5 - 20250 البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الهاني  يوسف  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الهاني  يوسف  الييد 

محدد  شارع   01 أنديكو   12 فيال 

الصخي7ات  15املنزه  كلم  اليامس 

12020  تدارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد علي التهامي عنوانه)ا) 132 

  20130 املو  شارع امليي7ة الخضراء 

ميدلت املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 1)8266.

236I

شركة الحييدة لالستشارات ش.م.م

STE ORRICH CAR SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

شركة الحييدة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
STE ORRICH CAR SARL شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع ليبيا 
امزجرن  الحييدة 32000 الحييدة 

املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32(3

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم    2022 أكتوبر   0( في  املؤرخ 
الحا ي  االأتداعي  املقر  تحويل  
امزجرن   ليبيا  »شارع  من  للشركة 
الحييدة 32000 الحييدة املغرب» 
 118 رقم  انزران  بئ7  »شارع  إ 2 
امزجرن   الحييدة 32000 الحييدة  

املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحييدة  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 296.

23(I

JURISMAG SARL

AUTO OUTLET SARL
إعالن متعدم القرارات

JURISMAG SARL
5، زنقة بليام ، إقامة عدران، 

)مقابل املدرسة االبتدائية عبد 
املومن)، الشقة رقم 5 ، 20390، 

الدار البيضاء املغرب
AUTO OUTLET SARL »شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: 26، شارع 

مرس اليلطان ، الشقة  3، الطابق 

1  - 20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.374191

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 شتن 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

  : اأتداعية  حصة   1.000 تفويت 

30) للييد بشي7 بن سليدان   ج 0)2 

شركة   في  أبوسوف  مهدي   للييد 

لفائدة      AUTO OUTLET SARL

ج   WEB SQUARE SARL-AU شركة

شتن 7    12 الييد عيام كدال بتاريخ 

2022

عل2  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: قبول استقالة الييد بشي7 بن 

سليدان ج الييد مهدي أبوسوف من 

مناصبهم كديي7ين للشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

في منصب  تعيين الييد عيام كدال  

ميي7 للشركة ملدة غي7 محدجمة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  ينص  الذي  ج):   6 رقم  بند 

الجديد  التوزيع  اعتدام  مايلي: 

لرأسدال الشركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825112.

238I

JURISMAG SARL

JOLEEZ SARL
إعالن متعدم القرارات

JURISMAG SARL

5، زنقة بليام ، إقامة عدران، 

)مقابل املدرسة االبتدائية عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 20390، 

الدار البيضاء املغرب

JOLEEZ SARL »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: )، زنقة 

أصيلة ، الطابق 2،  املكتب رقم 11 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.326261

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في )2 أبريل 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

اأتداعية  حصة   1.000 تفويت 

ج  للييد بشي7 بن سليدان     500   :

 250 ج  حدجمج   ملياء  للييدة   250

E-MANAGEMENT SARL- للشركة

 WEB SQUARE لفائدة  شركة   AU

SARL-AU ج الييد عيام كدال بتاريخ 

)2 أبريل 2022

عل2  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

بشي7  الييد  استقالة  قبول  مايلي: 

بن سليدان جالييدة ملياء  حدجمج ج 

الييد أمين االمري�سي القيطوني من 

مناصبهم  كديي7ين للشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

في منصب  تعيين الييد عيام كدال  

ميي7 للشركة ملدة غي7 محدجمة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  ينص  الذي  ج):   6 رقم  بند 

الجديد  التوزيع  اعتدام  مايلي: 

لرأسدال الشركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 845329.

239I

JURISMAG SARL

B2IS SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

JURISMAG SARL

5، زنقة بليام ، إقامة عدران، 

)مقابل املدرسة االبتدائية عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 20390، 

الدار البيضاء املغرب
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B2IS SARL شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 26، زنقة 

طرابلس  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.179115

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 يوليوز 2022 تقرر حل 

 B2IS شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

SARL  مبلغ رأسدالها 300.000 مرهم 

زنقة   ،26 جعنوان مقرها اإلأتداعي 

البيضاء  الدار   20000  - طرابلس  

املغرب نتيجة ل : جقف النشاط..

ج حدم مقر التصفية ب 26، زنقة 

البيضاء  الدار   20000  - طرابلس  

املغرب. 

ج عين:

ج  ألون  بن  نـجـيـبــة   الييد)ة) 

عنوانه)ا) الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 822225.

220I

CSN MAROC

ADREED
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

ADREED شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مركز 
الزنيث لالعدال شارع ميلم تجزئة 

بوكار الطابق 3 الشقة 12 باب مكالة  
- 20030  مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ADREED
جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إمارة جتنشيط الشبكات   - االتصال 

االأتداعية.
الويب  مواقع  جتصديم  تطوير 

جتطبيقات الجوال.
في  الكدبيوتر  خدمات  توفي7 

الخارج.
مركز   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الزنيث لالعدال شارع ميلم تجزئة 
بوكار الطابق 3 الشقة 12 باب مكالة  

- 20030  مراكش  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 ADRIANA FONSECA الييدة 
 100 حصة بقيدة   SILVA  :  1.000

مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 ADRIANA FONSECA الييدة 
 19 رقم  الشقة  عنوانه)ا)    SILVA
 LA PERLE الطابق الرابع إقامة      ،
املنصور  موريطانيا,  شارع   ANGLE
الذهبي أليز  20000 مراكش  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

 ADRIANA FONSECA الييدة 
 19 رقم  الشقة  عنوانه)ا)    SILVA
 LA PERLE الطابق الرابع إقامة      ،
املنصور  موريطانيا,  شارع   ANGLE
الذهبي أليز  20000 مراكش  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121615.
221I

BRIF BUSINESS OFFICE

STE ZAIMA TRAVAUX
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

BRIF BUSINESS OFFICE
 AVENUE MOHAMED V N° 13
 APP 3 BEN GUÉRIR ، 43150،

BEN GUERIR MAROC
STE ZAIMA TRAVAUX شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي افريقيا 
زنقة 18 رقم 192 ابن أرير - 23150 

ابن أرير املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2895
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2018 يناير   02
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ZAIMA TRAVAUX
1/مقاجل   : غرض الشركة بإيجاز 
2/ تاأر  أعدال أج إنشاءات مختلفة 
3/ تأأي7 املعدات الصناعية جاآلالت.

حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
18 رقم 192 ابن أرير  افريقيا زنقة 

- 23150 ابن أرير املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : محدد  بلعوينة  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد بلعوينة فاتح :  500 حصة 
بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محدد  بلعوينة  الييد 
ابن   496 رقم   16 زنقة  افريقيا  حي 

أرير 23150 ابن أرير املغرب.
الييد بلعوينة فاتح عنوانه)ا) حي 
16 رقم 496 ابن أرير  افريقيا زنقة 

23150 ابن أرير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  محدد  بلعوينة  الييد 
ابن   496 رقم   16 زنقة  افريقيا  حي 

أرير 23150 ابن أرير املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  أرير   بابن  االبتدائية 

ف 7اير 2018 تحت رقم 351.
222I

FINANCES.NET

SMART FIRST SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

SMART FIRST SARL AU شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 12 اقامة 

رياض الفتح محل 39 ميي7ة سعقوب 
املنصور الرباط - 10000 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
162055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   26
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SMART FIRST SARL AU
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
,املعلوماتية  االلكت7جنية  االأهزة 
,االستي7ام  املرئية  اليدعية  ج 

جالتصدير.
عنوان املقر االأتداعي : 12 اقامة 
رياض الفتح محل 39 ميي7ة سعقوب 
الرباط   10000  - الرباط  املنصور 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد نعيمي عدر :  1.000 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عدر  نعيمي  الييد 
زنقة   5 شقة   5 عدارة   6 قطاع 
 10000 الريحان حي الرياض الرباط 

الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  عدر  نعيمي  الييد 
زنقة   5 شقة   5 عدارة   6 قطاع 
 10000 الريحان حي الرياض الرباط 

الرباط املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 130289.
223I

JURISMAG SARL

 FLO RETAIL & SHOES MA
SARL-AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
5، زنقة بليام ، إقامة عدران، 

)مقابل املدرسة االبتدائية عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 20390، 
الدار البيضاء املغرب

 FLO RETAIL & SHOES MA
SARL-AU شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي املحل  

L1-083  ، الطابق امر�سي ، املركز 
التجاري الدار البيضاء مارينا 

للتيوق ، أداعة سيدي بليوط - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.385223
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 18 أبريل 2022 تقرر إنشاء 
فرع  تابع للشركة  تحت التيدية - ج 
الكائن بالعنوان املحل رقم F ، الطابق 
امر�سي ، املركز التجاري مرأان الحي 
 20000  - الدار البيضاء    - الحيني 
من  امليي7  ج  املغرب  البيضاء  الدار 
 Keskin MUSTAFA (طرف الييد)ة

.ŞADAN
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825113.

222I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

 TEMARA STONE
CARRELAGE SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL
AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE BENACHER
 N°5, SALA AL JADIDA, SALE ،

11000، SALE MAROC
 TEMARA STONE CARRELAGE
SARL AU شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 25 شارع 

فرنيا رقم 8 اكدال الرباط - 11100 
الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

163965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   22

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 TEMARA STONE CARRELAGE

.SARL AU

اعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

25 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 

فرنيا رقم 8 اكدال الرباط - 11100 

الرباط املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 100   : شهدات  مهدي  الييد 

حصة بقيدة 1.000 مرهم للحصة. 

 100  : شهدات  مهدي  الييد 

بقيدة 1.000 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شهدات  مهدي  الييد 

شقة 8 عدارة 21 تجزئة النجاح عين 

عتيق تدارة 11100 تدارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  شهدات  مهدي  الييد 

شقة 8 عدارة 21 تجزئة النجاح عين 

عتيق تدارة 11100 تدارة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   11 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 8816.

225I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE MISS MAJORELLE SARL
AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui

SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،

32000، AL HOCEIMA MAROC

  STE MISS MAJORELLE SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 20 شارع 

عالل بن عبد هللا الحييدة - 

32000 الحييدة  املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   25

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MISS MAJORELLE SARL AU

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ميتحضرات التجديل.

20 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 

عالل بن عبد هللا الحييدة - 32000 

الحييدة  املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : ملعلم  الهام  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

الييدة الهام ملعلم : 1000 بقيدة 

100 مرهم.
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جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

 15 الييدة الهام ملعلم عنوانه)ا) 
الحييدة   هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

32000 الحييدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
 15 الييدة الهام ملعلم عنوانه)ا) 
الحييدة   هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

32000 الحييدة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالحييدة  

رقم -.

226I

مكتب التوثيق

LITTLE MAROC
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

مكتب التوثيق
تطوان طريق سبتة اقامة حدائق 

مرأان الطابق االر�سي شقة رقم 3، 
9300، تطوان املغرب

LITTLE MAROC  شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي تطوان 
)22 شارع الجيش امللكي مابين 

الطابقين شقة رقم ا 93000 تطوان 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23625
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2020 مارس   1( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
الدين  نور  )ة)  الييد  تفويت 
من  اأتداعية  حصة   100 اغزاف 
)ة)  الييد  200 حصة لفائدة   أصل 
محدد سعيد الشبتي بتاريخ )1 مارس 

.2020
الدين  نور  )ة)  الييد  تفويت 
من  اأتداعية  حصة   100 اغزاف 
الييد  لفائدة   حصة   200 أصل 
مارس   1( بتاريخ  الشبتي  هشام  )ة) 

.2020

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
22 يوليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2020 تحت رقم 1936.
22(I

SYNERG

UNITEX MAROC
إعالن متعدم القرارات

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
UNITEX MAROC »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: بالدار 
البيضاء 26، زنقة عباس محدوم 
العقام - 20026 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.32549

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 ف 7اير )201

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
-1 بدوأب عقد عرفي  محرر بالدار 
 ،28/02/2017 بتاريخ  البيضاء 
الذي ينهي عقد التييي7  الحر بتاريخ 
شركة:  بين  امل 7م   ،04/04/2013
 UNITEX« املغرب»   يونيتكس   «
امليؤجلية  ذات  –شركة   «MAROC
املدثلة من طرف   ،  SARL املحدجمة 
الييدة مليكة لحري�سي، مالكة املحل 
التجاري، املسجلة بالسجل التجاري 
 ،32549 تحت رقم:  بالدار البيضاء، 
زنقة   ،26 البيضاء  بالدار  الكائن 
ج امليتأأر  عباس محدوم العقام،  
 ،  FOLLY FASHION« - SA« شركة 
يدثلها الييد  شركة مجهولة االسم، 
كريم التازي املقيدة بالسجل التجاري 
 ،1261(5 تحت رقم  بالدار البيضاء 
 ،3( البيضاء  بالدار  الرئي�سي  مقرها 
جهدفها:  املعاريف،  امسواق  زنقة 
هذا  تم  املالبس.   منتجات  توزيع 
الفسخ جمًيا ليصبح سارًيا اعتباًرا من 

28 ف 7اير )201.

 2 - يتم إيداع جتسجيل هذا العقد 
املحكدة  لدى  التجاري  بالسجل 

التجارية بالدار البيضاء.
228I

centre d’affaires sicilia

شركة وكالة الفي�سي
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

centre d›affaires sicilia
vn safi ، 46000، safi maroc

شركة جكالة الفي�سي شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي عزيب 

الدرعي اسفي - 26000 اسفي 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   15
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
شركة   : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

جكالة الفي�سي.
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرقدية.
عنوان املقر االأتداعي : حي عزيب 
الدرعي اسفي - 26000 اسفي املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد أشرف الفي�سي  عنوانه)ا) 
أعزيب  حي  النييم  تجزئة   19 رقم 

مرعي 26000 أسفي املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الفي�سي عنوانه)ا)  الييد أشرف 
أعزيب  حي  النييم  تجزئة   19 رقم 

مرعي 26000 اسفي املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بآسفي  بتاريخ - تحت رقم -

249I

JURISMAG SARL

 FLO RETAIL & SHOES MA

SARL-AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

JURISMAG SARL

5، زنقة بليام ، إقامة عدران، 

)مقابل املدرسة االبتدائية عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 20390، 

الدار البيضاء املغرب

 FLO RETAIL & SHOES MA

SARL-AU شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي املحل 

L1-083 ، الطابق امر�سي ، املركز 

التجاري الدار البيضاء مارينا 

للتيوق ، أداعة سيدي بليوط 

- 20000 الدار البيضاء املغرب. - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.385223

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

 2022 أكتوبر   1( في  املؤرخ 

بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع  تم 

أي  مرهم»   54.980.200« قدره 

إ 2  مرهم»   37.559.200« من 

  : طريق  عن  مرهم»   92.539.400«

تقديم حصص نقدية أج عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825330.

250I
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comptacontrole

 PROMORIAD-RMILATE
SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
حل شركة

comptacontrole
مركز االعدال كاسطيا, شارع عبد 
الرحدان اليوسفي الطابق الثاني 
رقم 11 ج 12 ، 90000، طنجة 

املغرب
 PROMORIAD-RMILATE SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي زاجية 

موالي يوسف ج بيغوناس تعاجنية 
الفرمجس,الطابق االجل رقم 13 - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88549

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   02 املؤرخ في 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
  PROMORIAD-RMILATE SARL
مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 
زاجية  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
تعاجنية  بيغوناس  ج  يوسف  موالي 
 -  13 رقم  االجل  الفرمجس,الطابق 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000
التي  لالهداف  الشركة  تحقق  لم 

تاسيت من األها.
زاجية  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
تعاجنية  بيغوناس  ج  يوسف  موالي 
 13 رقم  االجل  الفرمجس,الطابق 

املغرب 90000 طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  طائع  الرا�سي   الييد)ة) 
تجزئة االمي7ة شارع عالل  عنوانه)ا) 
بن عبد هللا رقم )13 93102 فنيدق 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 3)132.

251I

MYSTIC FOOD

MYSTIC FOOD
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

MYSTIC FOOD

لطابق امر�سي إقامة ليزيريس زنقة 

مرجان عبد املالك حي امليتشفيات، 

20100، الدار البيضاء املغرب

MYSTIC FOOD شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي الطابق 

امر�سي إقامة ليزيريس زنقة مرجان 

عبد املالك حي امليتشفيات - 

20100 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563029

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MYSTIC FOOD

مطاعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جخدمة تقديم الطعام )بيتزيريا).

الطابق   : االأتداعي  املقر  عنوان 

مرجان  زنقة  ليزيريس  إقامة  امر�سي 

عبد املالك حي امليتشفيات - 20100 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 99.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد ياسين آيت البوها ي :  330 

حصة بقيدة 33.000 مرهم للحصة.

 330   : كازنايي  مرجان  الييد 

حصة بقيدة 33.000 مرهم للحصة.

: هويت  أوليان  أنتوني   الييد 

مرهم   33.000 بقيدة  حصة   330

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

البوها ي  آيت  ياسين  الييد 
عنوانه)ا) 68 شارع الياموري امريس 
بالعربي جأه عرجس 50000 مكناس 

املغرب.
عنوانه)ا)  كازنايي  مرجان  الييد 
131 بلوك 12 حي تغات 30050 فاس 

املغرب.
هويت  أوليان  أنتوني  الييد 
ستالينغرام  شارع   13( عنوانه)ا) 

94400 فيت7ي سور سين فرنيا.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
البوها ي  آيت  ياسين  الييد 
عنوانه)ا) 68 شارع الياموري امريس 
بالعربي جأه عرجس 50000 مكناس 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 38850.
252I

FIDUEXPRESS SARL

RS DRIOUICH SARL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC

RS DRIOUICH SARL شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي الحينية1 
شارع املقاجمة الزنقة )1الرقم1)2 - 

28810 املحددية املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   03
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 RS  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.DRIOUICH SARL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء جالتجهيز.

عنوان املقر االأتداعي : الحينية1 

)1الرقم1)2 -  شارع املقاجمة الزنقة 

28810 املحددية املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : مرجيش  أوام  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مرجيش  أوام  الييد 

 261(5 مجار الهواجرة سيدي رحال  

برشيد املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  مرجيش  أوام  الييد 

 261(5 رحال  سيدي  الهواجرة  مجار 

برشيد املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحددية  بتاريخ 09 نون 7 

2022 تحت رقم 2201.

253I

PROXY FINANCE

AYLAFE AUTO SERVICE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROXY FINANCE

زاجية شارع  سعقوب املنصور ج شارع 

عالل الفا�سي ، عدارة رقم  22 

)فضاء الصفوة) ، الطابق الثالث ، 

مكتب رقم 23 ، 20000، مراكش 

املغرب
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AYLAFE AUTO SERVICE شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار أيت 

ميعوم حربيل البور مراكش - 
20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   12
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AYLAFE AUTO SERVICE
صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الييارات ، املركبات جالعربات.
مجار   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 - أيت ميعوم حربيل البور مراكش 

20000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
 100   : الييدة أيت فراجي خولة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
خولة  فراجي  أيت  الييدة 
حربيل  ميعوم  أيت  مجار  عنوانه)ا) 
مراكش   20000 مراكش  البور 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
خولة  فراجي  أيت  الييدة 
حربيل  ميعوم  أيت  مجار  عنوانه)ا) 
البور مراكش 20000 مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
21 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم 120632.

252I

la marocaine des bilans

START AGENCY
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

la marocaine des bilans

محج 11 يناير مكتب رقم 8 عدارة 

أمرار حي الداخلة ، 80060، أكامير 

املغرب

START AGENCY شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي C/O بلوك 

أ2 رقم 85 حي القدس أكامير 80000 

أكامير املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   12

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 START : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.AGENCY

جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إعالنات.

 C/O  : االأتداعي  املقر  عنوان 
حي القدس أكامير   85 رقم  بلوك أ2 

80000 أكامير املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييد الرحيمي محدد  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد الرحيمي محدد  عنوانه)ا) 
الداخلة  حي   3( رقم  الفرابي  زنقة 

أكامير 80000 أكامير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد الرحيمي محدد  عنوانه)ا) 
الداخلة  حي   3( رقم  الفرابي  زنقة 

أكامير 80000 أكامير املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  باكامير   التجارية 

2022 تحت رقم 119375.
255I

DARAA AUDIT

PROJAB IMMOBILIER
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT
طريق بوسكورة كرين ججرك عدارة 
أ رقم ) ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
PROJAB IMMOBILIER شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

محدد الخامس رقم 3 إقامة نصر 
هللا 321 - 26100  برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(325
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   03
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PROJAB IMMOBILIER
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
محدد الخامس رقم 3 إقامة نصر هللا 

321 - 26100  برشيد املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد  عثدان أابر :  250 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
 250   : أابر  مصطفى  الييد  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد  براهيم أابر :  250 حصة 
بقيدة 100 مرهم للحصة.

حصة   250   : أابر  علي  الييد 
بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أابر  عثدان  الييد  
 9 شقة   9 سيرى  كاليفورنيا  أنان 
الدار   20000 شق  عين   1 الطابق 

البيضاء املغرب.
مصطفى أابر عنوانه)ا)  الييد  
 221 فيال  سيتي  ڭولف  بوسكورة 
الدار   20000 الخضراء  املدينة 

البيضاء املغرب.
 8 براهيم أابر عنوانه)ا)  الييد  
عدلية سيرى أنان كاليفورنيا طابق 
1 عدارة ب سيرى 9 عين شق 20000 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  أابر  علي  الييد 
 93 عدارة  سيتي  ڭولف  بوسكورة 
 20000 الخضراء  املدينة   06 شقة 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
 8 براهيم أابر عنوانه)ا)  الييد  
عدلية سيرى أنان كاليفورنيا طابق 
1 عدارة ب سيرى 9 عين شق 20000 

الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  أابر  علي  الييد 
 93 عدارة  سيتي  ڭولف  بوسكورة 
 20000 الخضراء  املدينة   06 شقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم )122.
256I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

VIKTORIA›S GALLERY
إعالن متعدم القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5 شارع موريتانيا صندجق ال 7يد 

2609 ، 20000، مراكش املغرب
VIKTORIA›S GALLERY »شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 
الشريك الوحيد»
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جعنوان مقرها االأتداعي: مركز 
زنيت بيزنيس زنقة ميلم تجزئة بوكار 

الطابق الثالث شقة رقم 12 باب 
مكالة - 20000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.127695
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 06 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
 : للشركة  االأتداعي  املقر  تحويل 
ميلم  زنقة  بيزنيس  زنيت  مركز  من 
تجزئة بوكار الطابق الثالث شقة رقم 
العنوان   : باب مكالة مراكش إ 2   12
زنقة موريتانيا صندجق   5( الجديد: 
مراكش الرئييية كليز   2609 ال 7يد 

مراكش.
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
جتيليم  بيع  الشركة:  نشاط  تغيي7 
امعدال الفنية جاملقتنيات ج استي7ام 
جاملقتنيات  الفنية  امعدال  جتصدير 
جأي منتجات جأغراض أخرى مشابهة 
لها أج مرتبطة بها بشكل مباشر أج غي7 

مباشر
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
ج   5  ,3 املوام  تعديل  عل2  املوافقة 

تحديث النظام االسا�سي للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121602.
25(I

SIDORIC

MOBILITY MAROC 22
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

SIDORIC
 Espace Porte d›Anfa, 3 rue

 Bab El Mansour Espace Porte
 d›Anfa, 3 rue Bab El Mansour،

20050، Casablanca MAROC
MOBILITY MAROC 22 شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي فضاء 
باب أنفا زنقة 3 باب املنصورعدارة 
C الطابق امجل مكتب رقم 3 الدار 

البيضاء 20050 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
561503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   12
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 22  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MOBILITY MAROC
ال 7مجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالنصائح جأنشطة الكدبيوتر امخرى.
فضاء   : االأتداعي  املقر  عنوان 
باب املنصورعدارة   3 باب أنفا زنقة 
الدار   3 الطابق امجل مكتب رقم   C
البيضاء  الدار   20050 البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 MOBILITY SAS  22 الشركة 
مرهم   100 بقيدة  حصة   :  998

للحصة.
حصة   1   : الييد شارل بوماريد 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
حصة   1   : بناني  سدي7  الييد 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 MOBILITY SAS  22 الشركة 
 Rue de Ponthieu  25 عنوانه)ا) 
Paris (5008 5008) باريس فرنيا.

عنوانه)ا)  بوماريد  شارل  الييد 
املحيطات  فضاأت  عدلية  ب   13
الدار   20250 ح  ح  أزمور  طريق 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  بناني  سدي7  الييد 

كازا كرين ثاججن بوزكورة   603 فيال 

182)2 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوماريد  شارل  الييد 

املحيطات  فضاأت  عدلية  ب   13

البيضاء  الدار   20250 أزمور  طريق 

املغرب

عنوانه)ا)  بناني  سدي7  الييد 

كازا كرين ثاججن بوزكورة   603 فيال 

182)2 الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم -.

258I

COMPTE A JOUR

HERMANOS  BOUAROURO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

 HERMANOS  BOUAROURO

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
املطار تجزئة 20 - 62000 الناظور 

املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21103

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )1 أكتوبر 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 

 62000  -  20 تجزئة  املطار  »تجزئة 

االمي7  »شارع  إ 2  املغرب»  الناظور 

 62000  -   101 رقم  محدد  سيدي 

الناظور  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 02 نون 7 

2022 تحت رقم 2682.

259I

COMPTE A JOUR

FIBRATEX
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

FIBRATEX شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأتداعي العدران 
رقم )66 بيس سلوان  - 62000 

الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23249

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تدت   2022 نون 7   03 في  املؤرخ 
نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
مقهى مطعم.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 12 نون 7 

2022 تحت رقم 62)2.
260I

FLASH ECONOMIE

 FOURNITURE GENERALE «
 EN CAOUTCHOUC
 POUR L’INDUSTRIE

 ET L’AGRICULTURE  «
F.O.G.E.C.A

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تحويل املقر االأتداعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 FOURNITURE GENERALE «
 EN CAOUTCHOUC

 POUR L’INDUSTRIE ET
 L’AGRICULTURE  « F.O.G.E.C.A

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 15 

زنقة باتينيول بلفيدير - 20000 
الدارالبيضاء املغرب.
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تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51131

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 03 غشت 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
»15 زنقة باتينيول بلفيدير - 20000 

شارع   (2« إ 2  املغرب»  الدارالبيضاء 

 - عبد هللا بن ياسين ج محدد خليش 

20000 الدار البيضاء  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826268.

261I

FLASH ECONOMIE

LUNA SKY  
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LUNA SKY SARL AU

بالدار  مؤرخ  عقد  بدوأب 

تم إنشاء   26/10/2022 في  البيضاء 

محدجمة  لشركة  امسا�سي  النظام 

جاحد  مياهم  ذات  امليؤجلية 

بالخصائص التالية:   

 LUNA SKY التجاري  االسم 

 (SARL AU

الصوت  تسجيل  الشركة:  غرض 

جنشر املوسيقى

املدة: 99 سنة

 31 يناير إ 2   1 : من  الينة املالية 

مأن 7 من كل عام 
زنقة الحرية   10 املقر االأتداعي: 

الطابق 3 رقم 5 الدار البيضاء 
من  مكون  املال  رأس  املال:  رأس 

 100 مقيدة إ 2    مرهم٬   100.000

للواحدة  مرهم   1000 من  حصة 

مدفوعة بالكامل جمقيدة عل2 نحو 

التا ي:  

 100 هندي  الزهرة  الييدة   -

حصة

قبل  من  الشركة  تدار  -اإلمارة:   

الييدة الزهرة هندي  

مخل  صافي  تخصيص  امرباح:   
الجرم  قائدة  في  املسجل  الشركة 
القانونية  الرسوم  بعد  الينوي٬ 

جالنظامية٬ للشركاء
املركز  في  اإليداع  تم  اإليداع: 
البيضاء  بالدار  لالستثدار  الجهوي 

تحت رقم 2510
 التسجيل: تم تسجيل الشركة في 
السجل التجاري بالدار البيضاء تحت 

رقم 21)562
262I

AUDINVEST SARL

COTIDIANO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINVEST SARL
 Nr 5 Immeuble Safwa avenue
 Hassan 1er ، 80000، AGADIR

MAROC
COTIDIANO شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 352 
بلوك اج حي الهدى أكامير - 80000 

أكامير املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.COTIDIANO
مقهى/  : بإيجاز  الشركة  غرض 

قاعة شاي.
عنوان املقر االأتداعي : رقم 352 
 80000  - بلوك اج حي الهدى أكامير 

أكامير املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد أمين بخات :  1.000 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بخات  أمين  الييد 
حي تال 7أت   29 زنقة احشاش رقم 

80000 أكامير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  بخات  أمين  الييد 
حي تال 7أت   29 زنقة احشاش رقم 

80000 أكامير املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  باكامير   التجارية 

2022 تحت رقم 119324.

263I

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET SERVICES DE

GESTION

BIGDECO
شركة التضامن

تعيين ميي7 أديد للشركة

 FIDUCIAIRE SUD COMPTA ET

SERVICES DE GESTION

العدارة رقم 31 الشقة رقم 1 

الطابق االجل  تجزئة  الحرية حي 

اليوسفية تزنيت ، 85000، تزنيت 

املغرب

BIGDECO  شركة التضامن

جعنوان مقرها اإلأتداعي 28 بلوك 

»K» ايراك تزنيت - 8500 تزنيت 

املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(((

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوبر 2021 تم تعيين 

ميي7 أديد للشركة الييد)ة) امتجار 

اسداعيل كديي7 جحيد

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
)0 شتن 7  بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

2022 تحت رقم 5)2.
262I

FIDACTIVE

ESPACE EVERY MATERIAL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

 ESPACE EVERY MATERIAL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي عند 

WEDOM  بلوك 25 شارع تطوان 
رقم 133 مكتب رقم 5 ج6 الطابق 

الثالث الحي املحددي اكامير - 
80000 اكامير املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ESPACE EVERY MATERIAL
غرض الشركة بإيجاز :  1) - إنتاج 
اليدجية   الحرف  منتجات  جتيويق 

جالفنون البصرية.
 2) -االستي7ام جالتصدير.

عند   : االأتداعي  املقر  عنوان 
تطوان  شارع   25 بلوك    WEDOM
الطابق  ج6   5 مكتب رقم   133 رقم 
 - اكامير  املحددي  الحي  الثالث 

80000 اكامير املغرب.
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أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : ابراهيم أالل   الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الييد ابراهيم أالل  
بوركون    55 رقم   01 لهجاأدة زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  الييد ابراهيم أالل  
بوركون   55 رقم   01 لهجاأدة زنقة 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  باكامير   التجارية 

2022 تحت رقم 119358.
265I

ste al moustakbal conseil

YALNIM SARL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc

YALNIM SARL شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة  جام 

فاس ,سوندجس 2  , اقامة ايدان 
2, عدارة 5 فاس تجزئة  جام فاس 

,سوندجس 2  , اقامة ايدان 2, عدارة 
5 فاس 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(262(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   11
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.YALNIM SARL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 / تصدير  ج  /استي7ام  االتصاال 

التداجل.

تجزئة    : االأتداعي  املقر  عنوان 

جام فاس ,سوندجس 2  , اقامة ايدان 

فاس  جام  تجزئة   فاس   5 عدارة   ,2

,سوندجس 2  , اقامة ايدان 2, عدارة 

5 فاس 30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : جهابي  حنان  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جهابي  حنان  الييدة 
تجزئة   12 زنقة   5 الشقة   12 عدارة 

جام فاس , فاس 30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  جهابي  حنان  الييدة 
تجزئة   12 زنقة   5 الشقة   12 عدارة 

جام فاس , فاس 30000 فاس  املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 8))2.

266I

SAGASUD

H.A.A TRADING SAHARA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمي7 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

 H.A.A TRADING SAHARA

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مشرجع 

مدينة الوفاق رقم م 1649 العيون - 

0000) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23(13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 H.A.A : اإلقتضاء بدختصر تيديتها 

.TRADING SAHARA

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجارة  يتعلق باشغال العامة جالبناء 

عامة، است7ام جتصدير.

مشرجع   : عنوان املقر االأتداعي 

مدينة الوفاق رقم م 1649 العيون - 

0000) العيون املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : حددجن  عزيز  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حددجن  عزيز  الييد 
العيون  امليتقبل  حي   560 رقم 

0000) العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  حددجن  عزيز  الييد 
العيون  امليتقبل  حي   560 رقم 

0000) العيون املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   11 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3283/2022.
26(I

CONSEIL ASSISTANCE PME

KHEIRALLAH NEGOCE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

CONSEIL ASSISTANCE PME
 3Rue sidi bennour résidance
 zahra Ain borja Casablanca

 Appt N° 15 3eme étage، 20550،
Casablanca Maroc

KHEIRALLAH NEGOCE شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : 25 زنقة 
عبد القامر مفتكر الطابق الثاني 

الشقة 2  - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2(623(
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   02 املؤرخ في 
شركة   KHEIRALLAH NEGOCE
مبلغ  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي 25 زنقة عبد القامر 
 -   2 الشقة  الثاني  الطابق  مفتكر 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

ل-عدم مزاجلة النشاط.
ج عين:

ج  هللا  خي7  زهرة   الييد)ة) 
 (6 رقم   1( عدارة  امزهر  عنوانه)ا) 
الدار   20600 شطر سفام ال 7نو�سي 
البيضاء املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
زنقة   25 جفي   2022 نون 7   02 بتاريخ 
الثاني  الطابق  مفتكر  القامر  عبد 
البيضاء  الدار   20000  -   2 الشقة 

املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826123.
268I
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samcompta sarl au

IBEN 3 Y GROUP
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

samcompta sarl au
 av mohamed hansali appt 1 6
 imm hazzaz fes ، 30000، fes

hglyvf
IBEN 3 Y GROUP  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عدارة بن مو�سى 
الكواش طابق 2 فاس - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(21((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   28
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 IBEN 3 : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.Y GROUP
غرض الشركة بإيجاز : التاسيس.

عنوان املقر االأتداعي : شارع عبد 
مو�سى  بن  عدارة  الخطابي  الكريم 
الكواش طابق 2 فاس - 30000 فاس 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الييد جمسع ابن يحيى  
رقم 6 زنقة االهرام شارع شالة طريق 

ايدوزار فاس 30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد جمسع ابن يحيى عنوانه)ا) 

رقم 6 زنقة االهرام شارع شالة طريق 

ايدوزار فاس 30000 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 5459.

269I

samcompta sarl au

SEDJENI CAR

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتداعي للشركة

samcompta sarl au

 av mohamed hansali appt 1 6

 imm hazzaz fes ، 30000، fes

hglyvf

SEDJENI CAR  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 30 تجزئة 

نامية 1 مكان  رقم 3 حي جام فاس 

بنيومة  فاس  - 30000 فاس 

املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.59589

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 أكتوبر 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 

3 حي  1 مكان  رقم  »30 تجزئة نامية 

 30000  - فاس   جام فاس بنيومة  

زينب  تجزئة   1« إ 2  املغرب»  فاس 

فاس    30000  - فاس   بنيومة   2

املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   20 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 5605.

2(0I

AUDEXPERT

 GREEN LOGISTICS
SOLUTIONS

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE EL
 ARAAR IMM 9- 4ème  ETAGE

 APPART 17 RESIDENCE GALIS
 CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc
  GREEN LOGISTICS SOLUTIONS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 12زنقة 
سارية بن زجنيم الطابق 3 الشقة 

3 النخيل  - 20320  الدار البيضاء  
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56128(

 18 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 GREEN : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.LOGISTICS SOLUTIONS
تاأر أج    : غرض الشركة بإيجاز 

جسيط استي7ام جتصدير.
12زنقة   : املقر االأتداعي  عنوان 
الشقة   3 الطابق  زجنيم  بن  سارية 
الدار البيضاء     20320  - النخيل    3

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عبد الهامي  زهاري :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

زهاري  الهامي   عبد  الييد 
أملاز أجالم   283 تجزئة رقم  عنوانه)ا) 
عزجز النواصر 223)2  الدار البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
زهاري  الهامي   عبد  الييد 
أملاز أجالم   283 تجزئة رقم  عنوانه)ا) 
عزجز النواصر 223)2  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم -.
2(1I

SACO CONSEIL

LAS PREMIUM  SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 LOT I-13 HOMMANE EL

 FATOUAKI APPARTEMENT N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
LAS PREMIUM  SARL AU شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مركز 
زينيت لالعدال زنقة ميلم تجزئة 
بوكار الطابق الثالث شقة 12 باب 
مكالة مراكش - 20000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1308(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   03
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 LAS  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PREMIUM  SARL AU
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال ، التصدير جاالستي7ام.
مركز   : االأتداعي  املقر  عنوان 
تجزئة  ميلم  زنقة  لالعدال  زينيت 
باب   12 شقة  الثالث  الطابق  بوكار 
مراكش   20000  - مراكش  مكالة 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 DAVID MICKAEL الييد 
بقيدة  حصة   CHETTRIT :  1.000

100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 DAVID MICKAEL الييد 
CHETTRIT عنوانه)ا) فيال 36 اقامة 
مراكش   20000 اكامير  نعدة فونتي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
 DAVID MICKAEL الييد 
CHETTRIT عنوانه)ا) فيال 36 اقامة 
مراكش   20000 اكامير  نعدة فونتي 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم -.

2(2I

CABINET RMILI&ASSOCIES

MAF CENTER
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،
40000، MARRAKECH MAROC

MAF CENTER  شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
عبد الكريم الخطابي زنقة حين 

بن مبارك اقامة الخطابية عدارة ب 
الطابق االجل رقم 3  أليز  20000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130(21
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 غشت   02
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 MAF  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.CENTER
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في أديع املناطق جفي   ، من الشركة 

أديع امماكن:
جاملشورة  امعدال  استشارات   •

اإلمارية امخرى ،
جالتنظيدية  اإلمارية  املياعدة   •
جالتيويقية جاملوارم البشرية جاإلمارة

 ، الت7بوي  )التدقيق  التدريب   •
الهندسة الت7بوية ، العدلية التدريبية 

، إلخ).
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
حين  زنقة  الخطابي  الكريم  عبد 
بن مبارك اقامة الخطابية عدارة ب 
 20000 أليز     3 الطابق االجل رقم 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
  FARQANE Abdelhay : الييد 
50 حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

  FARQANE Mohamed : الييد 
50 حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد فرقان عبد الحي عنوانه)ا) 

  Square Georges  78190 Sand,(

.Trappes France

عنوانه)ا)  محدد  فرقان  الييد 

    Rue jules de Saint Michel  ,13

.sur Seine  (8(10 Rosny France

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد فرقان عبد الحي عنوانه)ا) 

  Square Georges 78190 Sand,(

Trappes France

عنوانه)ا)  محدد  فرقان  الييد 

    Rue jules de Saint Michel  ,13

sur Sein (8(10 Rosny France

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121502.

2(3I

J2H INVEST SARL

J2H INVEST
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

J2H INVEST SARL

2, شارع موالي يوسف املدينة 

الجديدة مكناس، 50000، مكناس 

املغرب

J2H INVEST شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : 2، شارع 

موالي يوسف املدينة الجديدة - 

50000 مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5261(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 يناير   02 املؤرخ في 

J2H INVEST شركة ذات امليؤجلية 

 100.000 رأسدالها  مبلغ  املحدجمة 

 ،2 اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 

شارع موالي يوسف املدينة الجديدة 

نتيجة  املغرب  مكناس   50000  -

لعقبات تخص االستثدار.

ج عين:
ج  الشدس  أحدد   الييد)ة) 
شارع موالي العباس رقم  عنوانه)ا) 
تطوان املغرب   93000   3 الطابق   5

كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
جفي العنوان   2022 يناير   02 بتاريخ 
امتي : 2، شارع موالي يوسف املدينة 

الجديدة - 50000 مكناس املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 1183.
2(2I

NVV START

بالونس ستون ارت
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

NVV START
 HAY AGLA OUED AMLIL ،

35250، TAZA MAROC
بالونس ستون ارت شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار عين 
تومة غياثة الغربية - 35250 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(8(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   20
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضاء بدختصر تيديتها : بالونس 

ستون ارت.
أشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مختلفة أج البناء
- تجارة مختلفة

- االستي7ام ج التصدير.
عنوان املقر االأتداعي : مجار عين 
تازة   35250  - الغربية  غياثة  تومة 

املغرب.
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أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : محدد  فرطوط  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد لقييور ر�سى :  500 حصة 
بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييد فرطوط محدد عنوانه)ا) 
جام  ف  بلوك  العقاري  املجدع  حي 

امليل 35250 تازة املغرب.
عنوانه)ا)  ر�سى  لقييور  الييد 
مجار عين تومة غياثة الغربية 35250 

تازة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد فرطوط محدد عنوانه)ا) 
جام  ف  بلوك  العقاري  املجدع  حي 

امليل 35250 تازة املغرب
عنوانه)ا)  ر�سى  لقييور  الييد 
مجار عين تومة غياثة الغربية 35250 

تازة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 532.
2(5I

AITOUNA MOHAMED

سلمى أشغال
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

AITOUNA MOHAMED
 RUE ANTAKI N29 ، 90000،

TANGER MAROC
سلمى أشغال شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

موالي إسداعيل 12 رزيدنس موالي 
إسداعيل الطابق الثالث طنجة - 

90000 طنجة املدلكة املغربية
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132303

 12 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

سلمى   : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

أشغال.

أعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء متنوعة.

شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 

رزيدنس موالي   12 موالي إسداعيل 

 - طنجة  الثالث  الطابق  إسداعيل 

90000 طنجة املدلكة املغربية.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد سعيد كرجمي :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : صاميق   العربي  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كرجمي  سعيد  الييد 

النحل  احجر  أداعة  الدعيدعات 

املدلكة  طنجة   90000 طنجة 

املغربية.

عنوانه)ا)  صاميق  العربي  الييد 
طنجة   15 رقم   12( مبنى   1 مجدع 

90000 طنجة املدلكة املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  كرجمي  سعيد  الييد 

النحل  احجر  أداعة  الدعيدعات 

طنجة 90000 طنجة املدلكة املغربية

عنوانه)ا)  صاميق  العربي  الييد 
طنجة   15 رقم   12( مبنى   1 مجدع 

90000 طنجة املدلكة املغربية

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259628.

2(6I

soulinad.consult

 ELITE CONSOMMABLE
SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تعيين ميي7 أديد للشركة

soulinad.consult
الطابق اآلجل شارع االمام البصي7ي 

الزنقة 625 الرقم 2 مكرر ، 20000، 
البيضاء املغرب

   ELITE CONSOMMABLE SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

أ 7ان خليل أ 7ان تجزئة النخيل 
2 العدارة 12 املحل رقم 2 - 22000 

الجديدة املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(8(1

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2022 تم تعيين 
بن  الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

حدو  عدام كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 09 نون 7 

2022 تحت رقم 1050.
2((I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SOCIETE VIOU HAMID H
مجدوعة ذات النفع االقتصامي

حل شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فليطين ، 30000، 

فاس املغرب
  SOCIETE VIOU HAMID H

مجدوعة ذات النفع االقتصامي)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي  مجار اجالم 
بوصالح عين الشقف موالي سعقوب 

- 30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57399

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   02 املؤرخ في 
االقتصامي  النفع  ذات  مجدوعة 
SOCIETE VIOU HAMID H   مبلغ 
جعنوان  مرهم   52.500 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي  مجار اجالم بوصالح 
عين الشقف موالي سعقوب - 30000 

فاس املغرب نتيجة ل : ازمة مالية.
ج حدم مقر التصفية ب  مجار اجالم 
بوصالح عين الشقف موالي سعقوب 

- 30000 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  لكحل  حديد   الييد)ة) 
عين  بوصالح  اجالم  مجار  عنوانه)ا) 
الشقف موالي سعقوب فاس 30000 

فاس املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج  لكحل   رشيد   الييد)ة) 
عين  بوصالح  اجالم  مجار  عنوانه)ا) 
الشقف موالي سعقوب فاس 30000 

فاس املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4789.
2(8I

SCH CONSEIL SARLAU

AGHRAB PRINT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SCH CONSEIL SARLAU
 RUE GOULMIMA RESIDENCE

 LE LOUVRE N 653 4 EME
 ETAGE APPT 11 ، 20200،

CASABLANCA MAROC
AGHRAB PRINT شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة سبتة 
اإلقامة ) الطابق 2 املكتب 8  - 
20200 الدار البيضاء  املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.498535

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 

 AGHRAB الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 رأسدالها  مبلغ    PRINT

مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 

سبتة اإلقامة ) الطابق 2 املكتب 8  - 

20200 الدار البيضاء  املغرب  نتيجة 

تحقق  من  الشركة  تتدكن  لم   : ل 

الغرض الذي تأسيت من أأله.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

سبتة اإلقامة ) الطابق 2 املكتب 8  - 

20200 الدار البيضاء  املغرب. 

ج عين:

أيت املدن  عبد النبي    الييد)ة) 

الشقة  اممل  تجزئة    2 ج عنوانه)ا) 

5  22000 الجديدة  املغرب كدصفي 

)ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 845914.

279I

STE FICOPRO

MEKNES PRODUCTION
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOPRO

 N°01 RES.AL BOUSTANE E44

 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC

MEKNES PRODUCTION شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مراب 

املوأوم تحت مسجد اليالم مرأان 

2 توسيع  - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   0(

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MEKNES PRODUCTION

-صناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

املالبس

 -االستي7ام ج التصدير     .عنوان 

املقر االأتداعي : مراب املوأوم تحت 

 - توسيع    2 مسجد اليالم مرأان 

50000 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييد املكري�سي رشيد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد املكري�سي رشيد عنوانه)ا) 

 2 الصديقي  زنقة   23 رقم   1 شارع 

توالل  50000 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد املكري�سي رشيد عنوانه)ا) 

 2 الصديقي  زنقة   23 رقم   1 شارع 

توالل  50000 مكناس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   01 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 3985.

280I

ZHAR AHMED

RESTAURANT BIO POULET
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

ZHAR AHMED
 N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE

 AL MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
  RESTAURANT BIO POULET

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 828 
زنقة 32 تجزئة القرجيين طريق عين 

الشقف  - 30050 فاس املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.69121

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون 7   09 املؤرخ في 
الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 
العلوي الصو�سي عامل كديي7 جحيد

تبعا لقبول استقالة امليي7.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4802/2022.
281I

ZHAR AHMED

RESTAURANT BIO POULET
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

ZHAR AHMED
 N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE

 AL MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
 RESTAURANT BIO POULET
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 828 
زنقة 32 تجزئة القرجيين طريق عين 

الشقف - 30050 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.69121

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 نون 7   09 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

التجاني  )ة)  الييد  تفويت 
من  اأتداعية  حصة   250 ملييدي 
)ة)  الييد  أصل 900 حصة لفائدة  
 10 بتاريخ  الصو�سي  العلوي  عامل 

نون 7 2022.
التجاني  )ة)  الييد  تفويت 
من  اأتداعية  حصة   250 ملييدي 
)ة)  الييد  أصل 900 حصة لفائدة  
الصو�سي  العالجي  الرحدان  عبد 

بتاريخ 10 نون 7 2022.
تفويت الييد )ة) عدنان ملييدي 
 50 أصل  من  اأتداعية  حصة   50
عامل  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 
نون 7   10 بتاريخ  الصو�سي  العلوي 

.2022
معاذ ملييدي  )ة)  الييد  تفويت 
أصل  من  اأتداعية  حصة   50
عبد  )ة)  الييد  لفائدة   حصة   50
بتاريخ  الصو�سي  العالجي  الرحدان 

10 نون 7 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4802/2022.

282I

soulinad.consult

ELITE CONSOMMABLE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

soulinad.consult
الطابق اآلجل شارع االمام البصي7ي 

الزنقة 625 الرقم 2 مكرر ، 20000، 
البيضاء املغرب

ELITE CONSOMMABLE  شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
أ 7ان خليل أ 7ان تجزئة النخيل 

2 العدارة 12 املحل رقم 2  - 22000 
الجديدة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(8(1

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
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تفويت الييد )ة) اسامة  بنجلون  
500 حصة اأتداعية من أصل 500 
بن  عدام   )ة)  الييد  حصة لفائدة  

حدو  بتاريخ 22 أكتوبر 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 09 نون 7 

2022 تحت رقم 1050.
283I

ELJAMHARI CONSULTING

SEINTECHNO  سانتيكنو
إعالن متعدم القرارات

ELJAMHARI CONSULTING
 RESIDENCE ASMAA  DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA
MAROC

سانتيكنو  SEINTECHNO »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي:  25، 
تجزئة لعدي7ي، شارع محدد 

الخامس، برشيد. رقم )6، الطابق 
الثاني، شقة 3، زنقة عزيز بالل، 
املعاريف، الدار البيضاء. 26100 

برشيد. املدلكة املغربية..
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2835

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
محين  أمكري�سي  الييد  تفويت 
إ 2   (10.000( اإلأتداعية  حصصه 

الييد يوسف ملييح.
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
إ 2  شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

الشريك الوحيد.
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

تحيين القانون امسا�سي للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

الشريك الوحيد.

بند رقم 8: الذي ينص عل2 مايلي: 
 (20.000( اإلأتداعية  الحصص 

للييد يوسف ملييح.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1226.

282I

la marocaine des bilans

 QUICK SMART SERVICES
MOROCCO

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

la marocaine des bilans
محج 11 يناير مكتب رقم 8 عدارة 
أمرار حي الداخلة ، 80060، أكامير 

املغرب
 QUICK SMART SERVICES

MOROCCO شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي C/O بلوك 
أ2 رقم 85 حي القدس  - 80000 

أكامير املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5363(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 QUICK : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.SMART SERVICES MOROCCO
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

في مجال الفالحة.
 C/O  : االأتداعي  املقر  عنوان 
بلوك أ2 رقم 85 حي القدس  - 80000 

أكامير املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:

حصة   50   : ايبوح خالد  الييد 
بقيدة 100 مرهم للحصة.

حصة   50   : أمي7  برامي  الييد 
بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خالد  ايبوح  الييد 
150 تجزئة االخالص أيت ملول  رقم 

80000 أكامير املغرب.
حي  عنوانه)ا)  أمي7  برامي  الييد 
  23150 ابن أرير   2(8 الورمة رقم 

ابن أرير   املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  خالد  ايبوح  الييد 
150 تجزئة االخالص أيت ملول  رقم 

80000 أكامير املغرب
حي  عنوانه)ا)  أمي7  برامي  الييد 
  23150 ابن أرير   2(8 الورمة رقم 

ابن أرير املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  باكامير   التجارية 

2022 تحت رقم 119359.
285I

EURO ADVISORY

STE LIBRAIRIE MN ZAIO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

EURO ADVISORY
 Rue Général Ameziane Bur. ,82
 N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador

Maroc
STE LIBRAIRIE MN ZAIO شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي ج حدم مقر 
التصفية ب 82 شارع أن7ال أمزيان 
الشقة رقم 2  - 62000 الناظور  

املدلكة املغربية
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2285(
 19 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LIBRAIRIE MN ZAIO

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جمراكز  جالقرطاسية  املكتبات 

املدرسية  اللوازم  تاأر  الطباعة. 

جاملكتبية.

حدم  ج   : االأتداعي  املقر  عنوان 

أن7ال  شارع   82 ب  التصفية  مقر 

 62000  -   2 رقم  الشقة  أمزيان 

الناظور  املدلكة املغربية.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : الييدة نصي7ة بولجراف 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : الطاهري  محدد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

بولجراف  نصي7ة  الييدة 
عنوانه)ا) حي افراس زايو 62900 زايو 

الناظور املدلكة املغربية.

الييد محدد الطاهري عنوانه)ا) 
الحي   13 رقم  قيطنطينية  زنقة 
زايو   62900 الناظور  زايو  الجديد 

الناظور املدلكة املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

بولجراف  نصي7ة  الييدة 
عنوانه)ا) حي افراس زايو 62900 زايو 

الناظور املدلكة املغربية

الييد محدد الطاهري عنوانه)ا) 
الحي   13 رقم  قيطنطينية  زنقة 
زايو   62900 الناظور  زايو  الجديد 

الناظور املدلكة املغربية

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 08 نون 7 

2022 تحت رقم 22)2.

286I
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مكتب محاسبة

ASFAR ERRACHIDIA SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عدارة 21 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52002، 

الرشيدية املغرب
ASFAR ERRACHIDIA SARL شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي كراج رقم 

02 شارع ابن زيدجن الوام الحدر 
الراشيدية  - 52200 الراشيدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16263
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   06
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ASFAR : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.ERRACHIDIA SARL
جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسفار.
كراج   : االأتداعي  املقر  عنوان 
رقم 02 شارع ابن زيدجن الوام الحدر 
الراشيدية   52200  - الراشيدية  

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:
500 حصة    : الييد الغازي عدج 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
حصة   250   : الييد أدال عدج 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد رضوان عدج :  250 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عدج  الغازي  الييد 
العاطي  عين   1095 رقم   19 بلوك 
الراشيدية   52000 الراشيدية   01

املغرب.
عنوانه)ا)  عدج  أدال  الييد 
العاطي  عين   1095 رقم   19 بلوك 
الراشيدية   52000 الراشيدية   01

املغرب.
عنوانه)ا)  عدج  رضوان  الييد 
العاطي  عين   1095 رقم   19 بلوك 
الراشيدية   52000 الراشيدية   01

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  عدج  الغازي  الييد 
بلوك 19 رقم 1095 عين العاطي 01 
الراشيدية 52000 الراشيدية املغرب
عنوانه)ا)  عدج  أدال  الييد 
بلوك 19 رقم 1095 عين العاطي 01 
الراشيدية 52000 الراشيدية املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 15 نون 7 

2022 تحت رقم 1266.
28(I

CHETTIOUI AHMED

AL AMANA COTURE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي امليي7ة الخضراء,م/ا,شارع 

01,رقم 32 ، 92150، القصر الكبي7 
املغرب

AL AMANA COTURE  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي  

املطيدر مرب اليور , رقم 06 مكرر - 
92150 القصر الكبي7 املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
352(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   0(

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 AL  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AMANA COTURE
الخياطة                                                                                                                                            : غرض الشركة بإيجاز 

.                           
حي    : االأتداعي  املقر  عنوان 
املطيدر مرب اليور , رقم 06 مكرر - 

92150 القصر الكبي7 املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : الحجوي  مريم  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييدة مريم الحجوي عنوانه)ا) 
طريق محطة القطار, تجزئة بولعيش 
زنقة 3  رقم 51 92150 القصر الكبي7 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييدة مريم الحجوي عنوانه)ا) 
طريق محطة القطار, تجزئة بولعيش 
زنقة 3  رقم 51 92150 القصر الكبي7 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبي7  

نون 7 2022 تحت رقم 316.
288I

LA DILIGENCE COMPTABLE

TRADI CUIVRE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكتب رقم 12 فاس ، 30000، 

فاس املغرب

TRADI CUIVRE شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم )8 

تجزئة الحي الحرفيين عين نقبي 

فاس املدينة  - 30120 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   21

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 TRADI : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.CUIVRE

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج  تصدير   - النحاس  من  امشياء  

است7ام..
 8( رقم   : عنوان املقر االأتداعي 

تجزئة الحي الحرفيين عين نقبي فاس 

املدينة  - 30120 فاس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : عراقي  أحدد  الييد 

حصة بقيدة 100,00 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد أحدد عراقي عنوانه)ا) زنقة 
لوي  سان  شارع   2 الطابق  الجابري 

فاس 30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد أحدد عراقي عنوانه)ا) زنقة 
شارع سات لوي   2 الجابري الطابق 

فاس 30000 فاس املغرب
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6291.

289I

excofi

ECOLODGE BAB SEBOU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi

الشق 3 عدارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدج فاس ، 31000، فاس املغرب

ECOLODGE BAB SEBOU  شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار 

الكياير مالحة أداعة اجالم امكومج  

مائرة املنزل اقليم صفرج  - 31000 

صفرج  املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ECOLODGE BAB SEBOU

غرض الشركة بإيجاز : فندق.

مجار   : االأتداعي  املقر  عنوان 

الكياير مالحة أداعة اجالم امكومج  

 31000  - مائرة املنزل اقليم صفرج  

صفرج  املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييدة أ 7 مريم  :  1.000 حصة 
بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييدة أ 7 مريم  عنوانه)ا) الحي 
الجديد املنزل صفرج  31000 صفرج  

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييدة أ 7 مريم  عنوانه)ا) الحي 
الجديد املنزل صفرج  31000 صفرج  

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  االبتدائية بصفرج  

2022 تحت رقم )36.

290I

جير أب )ش.ذ.م.م)

WEAR APP
تأسيس شركة املياهدة

جير أب )ش.ذ.م.م)
شارع موالي إسداعيل 12 إقامة 

موالي إسداعيل الطابق الثالث رقم 
9 طنجة ، 90000، طنجة املغرب
WEAR APP »شركة املياهدة» 
جعنوان مقرها االأتداعي: شارع 

موالي إسداعيل 12 إقامة موالي 
إسداعيل الطابق الثالث رقم 9 
طنجة -، 90000 طنجة املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
املياهدة»

رقم التقييد في السجل التجاري 
.131533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   28
امسا�سي لشركة املياهدة باملديزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املياهدة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 WEAR : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.APP
غرض الشركة بإيجاز : البيع عل2 

امنت7نت
امنت7نت  عل2  فضاءات  توفي7 

لتبامل املنتوأات ج الخدمات.

شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 

موالي  إقامة   12 إسداعيل  موالي 

 9 رقم  الثالث  الطابق  إسداعيل 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 90.000 الشركة  رأسدال  جيبلغ 

مرهم،

مقيم كالتا ي:

الييد محدد سيف خالد :  250 

حصة بقيدة 25.000 مرهم للحصة.

الييد نور الدين اليعيدي :  250 

حصة بقيدة 25.000 مرهم للحصة.

مجلس  أعضاء  أج  املتصرفون   

الرقابة: 

خالد  سيف  محدد  الييد 

شارع  عنوانه)ا)  ميي7  بصفته)ا) 

موالي يوسف عدارة ياسدين 2 طابق 
1 رقم 2 90000 طنجة املغرب

اليعيدي  الدين  نور  الييد 

تجزئة  عنوانه)ا)  ميي7  بصفته)ا) 
طنجة   90000  522 رقم   1 الخي7 

املغرب

مراقب أج مراقبي الحيابات :

الييد - )ا)بصفته - عنوانه)ا) - 

امسا�سي  النظام  مقتضيات 

توزيع  ج  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

امرباح :

املرصومة   ، الشركة  مداخيل 

خصم  بعد   ، الينوي  الجرم  خالل 

جالنفقات  القيدة  انخفاضات 

العامة جالنفقات اإلأتداعية جأديع 

التجارية  املخاطر  مخصصات 

جالصناعية ، تشكل صافي امرباح.

يتم  الصافية  امرباح  هذه  من 

لتكوين   (5٪( باملائة  خدية  خصم 

االحتياطي القانوني طاملا أنه أقل من 

جاحد عل2 عشرين من رأس املال.

بعد   ، يخصص الرصيد لألسهم 

أج  أخرى  مرة  املرّحلة  املبالغ  خصم 

املخصصة مية أموال احتياطية بناًء 

عل2 قرار املياهدين..

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  امشخاص 

امسهم جتعيين أهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

.-

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 258623.

291I

YOUNESS BENMOUSSA

STE BADI SAM CAR
إعالن متعدم القرارات

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة 2 رقم 2) تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15200

STE BADI SAM CAR  »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: الشقة 

بالطابق الثاني بحي الرشام م 11 

رقم )111 تيفلت  - 15200 تيفلت 

املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1259

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

333 حصة اأتداعية من  بتفويت   •

حصة   333 ج  الورام  أيوب  الييد 

خويا   سدي7  الييد  من  اأتداعية 

لفائدة الييد حدزة بامي.

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

إقالة الييد أيوب الورام ج تعيين   •

الييد الياس التدمي7ي ميي7 الجديد 

للشركة مع أديع الصالحيات.

قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

من:   القانوني للشركة:  تغيي7 الشكل 

إ 2:  ذات ميؤجلية محدجمة   شركة  

محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  

بشريك جحيد
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قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
تعديل النظام  امسا�سي جمالئدته

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

عل2  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
ذات  الشكل القانوني شركة   مايلي: 

ميؤجلية محدجمة بشريك جحيد
بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 
يلي:  كدا  الشركة  مال  رأس  توزيع 
حصة   1000 حدزة  بامي  الييد 

اأتداعية
بند رقم 8: الذي ينص عل2 مايلي: 
الييد  الوحيد  الشريك  مياهدة 
بامي حدزة في رأس مال الشركة نقذا 

بدبلغ 100000 مرهم
عل2  ينص  الذي   :21 رقم  بند 
مايلي: إمارة الشركة من طرف الييد 

بامي حدزة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بتيفلت   االبتدائية 

2022 تحت رقم 532.
292I

GECAFISC

SAVE CONTROL S
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26

  QUORRI  ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC

SAVE CONTROL S شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 
بوركون زنقة ركراكة اقامة 

الكورنيش الشقة 1 الطابق االر�سي 
عدارة 2 - 20053 الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.283(2(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2022 ماي   22 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال 
»200.000 مرهم» أي من »100.000 

عن  مرهم»   300.000« إ 2  مرهم» 

إمماج احتياطي أج أرباح أج    : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2022 تحت رقم 825958.

293I

RHARS MAROUANE

3C LOG SOLAR

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسدال الشركة

RHARS MAROUANE

 SALMIA 2 JNANE JOULANE

 IMM K ETG 4 N°14

 CASABLANCA ، 20700،

CASABLANCA MAROC

3C LOG SOLAR شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار أجالم 

سيدي عزجز سيدي مو�سى بن 

علي املحددية - 28812  املحددية 

املغرب.

رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(203

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

 2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع  تم 

أي  مرهم»   6.000.000« قدره 

إ 2  مرهم»   10.000.000« من 

طريق  عن  مرهم»   16.000.000«

الشركة  ميون  مع  مقاصة  إأراء    :

املحدمة املقدار ج امليتحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحددية  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم )225.

294I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

HADER MAROC CAFES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
HADER MAROC CAFES  شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي إقامة 
سنت7ال بارك ، عدارة A ، الطابق 

اليامس رقم 23 املحددية - 28810 
املحددية املحددية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26835
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   21 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
 HADER MAROC الشريك الوحيد 
 100.000 رأسدالها  مبلغ     CAFES
اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
 ،  A عدارة   ، بارك  سنت7ال  إقامة 
املحددية   23 رقم  اليامس  الطابق 
املحددية املحددية نتيجة   28810  -
االتفاق مع مالك  أكتدال  عدم   : ل 
املقهى املزمع شرِاؤها ما أذى ا 2 فشل 

املشرجع.
إقامة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
الطابق   ،  A عدارة   ، بارك  سنت7ال 
اليامس رقم 23 املحددية - 28810 

املحددية املغرب. 
ج عين:

ج  حاضر  رشيد   الييد)ة) 
الخي7  طريق   ( زنقة   11 عنوانه)ا) 
الدار   22000 ال 7نو�سي  القدس 
البيضاء املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحددية  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 2581.

295I

Cabinet Comptable Marzofid

ABOULOUAH SANA SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 ABOULOUAH SANA SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي ريحانة 
M38 2 حي م 7جكة أليز  - 20000 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10586(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 ماي   25 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
كريم  محدد  )ة)  الييد  تفويت 
من  اأتداعية  حصة   500 املغاز ي 
)ة)   الييد  500 حصة لفائدة   أصل 

سناء  أبلواح بتاريخ 25 ماي 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
26 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم 120802.

296I

فيكاميد

BILEI VING
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق امجل رقم 1 

، 93000، تطوان املغرب
BILEI VING شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
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جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
محدد بركة القيدة رقم 6 بلوك 

أ الطابق امر�سي  - 93000 تطوان 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30089
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 19 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
مبلغ    BILEI VING الشريك الوحيد 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي شارع محدد بركة 
القيدة رقم 6 بلوك أ الطابق امر�سي  
 : تطوان املغرب نتيجة ل   93000  -

توقيف النشاط.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
بلوك   6 رقم  القيدة  بركة  محدد 
تطوان   93000  - أ الطابق امر�سي  

املغرب. 
ج عين:

ج  زينة  بن  عزيز    الييد)ة) 
عنوانه)ا) حارة البلد زنقة أحفي7 رقم 
2 93000 تطوان املغرب كدصفي )ة) 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 0)22.
297I

AM CONSULTING

I S A S SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
I S A S SARL AU شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : حي 
القدس تجزئة 31 زنقة 15 رقم 2 ج 
2 مكرر سيدي ال 7نو�سي - 20610 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.25223(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   10 في  املؤرخ 
شركة ذات   I S A S SARL AU حل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 
 100.000 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 
حي  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
ج   2 رقم   15 زنقة   31 القدس تجزئة 
 20610  - مكرر سيدي ال 7نو�سي   2
لغياب  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

أي نشاط تجاري.
ج عين:

ج  حفوض  فيصل   الييد)ة) 
2 عدارة  اقامة ليزجركيدي  عنوانه)ا) 
م الطابق 2 شقة 9 28800 املحددية 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
حي  جفي   2022 أكتوبر   10 بتاريخ 
ج   2 رقم   15 زنقة   31 القدس تجزئة 
 20610  - مكرر سيدي ال 7نو�سي   2

الدار البيضاء املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846793.
298I

ANNONCE B.O DCHEIRA

H B TOURS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANNONCE B.O DCHEIRA
رقم 26 عدارة 80 مشرجع الدشي7ة 
الجديدة الدشي7ة انزكان ، 86360، 

انزكان املغرب
H B TOURS شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 

25 قيارية انزي شارع بئ7 انزران 
الدشي7ة - 86360 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   11

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 H B  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TOURS

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الييارات بدجن سائق.

 25 رقم   : عنوان املقر االأتداعي 

قيارية انزي شارع بئ7 انزران الدشي7ة 

- 86360 انزكان املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : بغواب  حين  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بغواب  حين  الييد 

 86350 38 انزكان   2 فيال  حي الرمل 

انزكان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  بغواب  حين  الييد 

 86350 38 انزكان   2 فيال  حي الرمل 

انزكان املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 2300.

299I

ACT FINANCE

 Nord Sud de Transport et
Materiaux de construction

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACT FINANCE
 169BD  MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

 Nord Sud de Transport et
 Materiaux de construction

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 35 
شارع حين اليكتاني - 20200 

الدرالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2002 يونيو   21
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 Nord  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 
 Sud de Transport et Materiaux

.de construction
غرض الشركة بإيجاز : بيع جشراء 

موام البناء
سعدل في أديع الحرف

استي7ام ج تصدير.
 35  : االأتداعي  املقر  عنوان 
 20200  - اليكتاني  حين  شارع 

الدرالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييدة امال ريس :  1.000 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
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جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييدة امال ريس عنوانه)ا) شارع 
 20000 فاس   3 شقة   5 امام مالك 

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييدة امال ريس عنوانه)ا) شارع 
 20000 فاس   3 شقة   5 امام مالك 

فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

300I

مكتب املحاسبة

AL HAMD AQAR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

مكتب املحاسبة
9 عدارة قبيل شارع الجيش امللكي 
سيدي بنور، 22350، سيدي بنور 

املغرب
AL HAMD AQAR شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 94 
تجزئة غزالن سيدي بنور. 22350 

سيدي بنور املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.281(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 03 نون 7 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
تجزئة غزالن سيدي بنور.   94 »رقم 
إ 2  املغرب»  بنور  سيدي   22350
»الشقة رقم )2 الطابق الرابع عدارة 
سيدي  امللكي  الجيش  شارع  نصي7 

بنور. 22350 سيدي بنور  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بنور   بييدي  االبتدائية 

نون 7 2022 تحت رقم 223.

301I

Dropify

دروبيفاي
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Dropify
 VILLE 25 MARS BLOC X NR 101

 LAAYOUNE VILLE 25 MARS
 BLOC X NR 101 LAAYOUNE،

70010، LAAYOUNE Maroc
مرجبيفاي شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي مدينة 25 

مارس بلوك اكس الطابق الثالت 
رقم 2 العيون - 0010) العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23((1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

مرجبيفاي.
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
برمجة  ج  اإللكت7جنية  التجارة 
اإللكت7جني  جالتيويق  املعلوميات 
املغرب  في  اإلمارية  جاالستشارات 

جخارأه.
عنوان املقر االأتداعي : مدينة 25 
مارس بلوك اكس الطابق الثالت رقم 

2 العيون - 0010) العيون املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الداجمي  معام  الييد 
 285 رقم  ج  بلوك  الوحدة  تجزئة 

0000) العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  الداجمي  معام  الييد 
 285 رقم  ج  بلوك  الوحدة  تجزئة 

0000) العيون املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3325.
302I

ميوان الخدمات

STE M.Y.R SERVICE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ميوان الخدمات
شارع محدد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

STE M.Y.R SERVICE شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
جليلي رقم 255 - 16000 سيدي 

قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.M.Y.R SERVICE
حفر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االبار-اشغال مختلفة اج بنايات-بيع 

موام كيديائية.

تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
سيدي   16000  -  255 رقم  جليلي 

قاسم املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد مصطفى شوقي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد مصطفى شوقي عنوانه)ا) 
تجزئة جليلي رقم 255 16000 سيدي 

قاسم املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد مصطفى شوقي عنوانه)ا) 
تجزئة جليلي رقم 255 16000 سيدي 

قاسم املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  االبتدائية بييدي قاسم  

أكتوبر 2022 تحت رقم 493.
303I

fidcc

SALMANI CASH
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fidcc
 rue adjudant mohamed 94
 ouakili imm tachfine offices
 appt 10 etage 3 ain porja ،

20350، CASABLANCA MAROC
SALMANI CASH شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي مشرجع 
امندلس محل 1 ج ه 2  - 28820 

محددية  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29741

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   0( املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
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  SALMANI CASH الشريك الوحيد 
مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 
مشرجع  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
 28820  -   2 ج ه   1 امندلس محل 
محددية  املغرب نتيجة ل : توقف تام 

لنشاط الشركة.
ج حدم مقر التصفية ب مشرجع 
 28820  -   2 ج ه   1 امندلس محل 

محددية  املغرب. 
ج عين:

اليلداني   الدين   نور  الييد)ة) 
عدارة   3 الكوثر  إقامة  عنوانه)ا)  ج 
2 سيدي معرجف   20 طابق  ب شقة 
املغرب  البيضاء   الدار   20(000

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
: مشرجع  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

امندلس محل 1 ج ه 2 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحددية  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 8)22.
302I

Advance Center

 Bilbao architecture et
travaux SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
 Bilbao architecture et travaux
SARL AU شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي فيال 9ك2 

زنقة النجد حي الرياض - 10100 
الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
162105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   02

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 Bilbao : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.architecture et travaux SARL AU

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعدال متنوعة   - التصديم  خدمات 

 - عامة  أشغال   - مدنية  هندسة   -

جإمارة  تنييق   - املهن  تشييد أديع 

امعدال

فيال   : االأتداعي  املقر  .عنوان 
 - الرياض  حي  النجد  زنقة  9ك2 

10100 الرباط املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:

 POLENTZI BARCENA الييد 

 100 حصة بقيدة   GARCIA :  100

مرهم للحصة. 

 POLENTZI BARCENA الييد 

GARCIA : 100 بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 POLENTZI BARCENA الييد 

 BARRIO عنوانه)ا)   GARCIA

 MENTXAKAETAS 15A ,

 48111-LAUKIZ BIZKAIA –

ESPANA 08001 برشلونة اسبانية.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

 POLENTZI BARCENA الييد 

 BARRIO عنوانه)ا)   GARCIA

 MENTXAKAETAS 15A ,

 48111-LAUKIZ BIZKAIA –

ESPANA 08001 برشلونة اسبانية

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 130360.

305I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

IMP›EXPORT34
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محدد ، 15000، 

الخدييات املغرب

IMP›EXPORT34 شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي عدارة رقم 

30 شقة 8 حي موالي احدد الوكيلي 

حيان  - 10000 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

164099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   25

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.IMP’EXPORT34

التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

جاالستي7ام.

عنوان املقر االأتداعي : عدارة رقم 

8 حي موالي احدد الوكيلي  30 شقة 

حيان  - 10000 الرباط املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : انوار  املصبني  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  انوار  املصبني  الييد 
سليدان  بن  موالي  زنقة   10 رقم 
الخدييات   15000 الياسدين   حي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  انوار  املصبني  الييد 
سليدان  بن  موالي  زنقة   10 رقم 
الخدييات   15000 الياسدين   حي 

15000
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالخدييات   االبتدائية 

نون 7 2022 تحت رقم 8968.

306I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

L›ART DU CHOCOLAT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية اليعومية – رقم 

العدارة -20 الطابق امجل رقم 5 ، 
30000، فاس مغرب

L›ART DU CHOCOLAT  شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي محل رقم 
8 زنقة الينابل شارع موالي هشام 

فاس - 30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23221

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   0( املؤرخ في 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
 L’ART DU الوحيد  الشريك  ذات 
رأسدالها  مبلغ     CHOCOLAT
مقرها  جعنوان  مرهم   138.500
اإلأتداعي محل رقم 8 زنقة الينابل 
 30000  - فاس  هشام  موالي  شارع 
تأثي7 امزمة   -  : فاس املغرب نتيجة ل 

الصحية )كورجنا)
سنة   59 التقاعد  سن  اقت7اب   -

)الشريك امليي7 الوحيد)
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- صعوبة في التدوين جنزاع قانوني 

مع املدون الرئي�سي.

-  تعرض املحل التجاري لتيربات 

أييدة  خيائر  إ 2  أمى  مدا  مائية 

تتطلب إصالحات مهدة.

الرئي�سي  املدون  سيتجب  -لم 

مدا مفعنا   ، لشركتنا بشكل إيجابي 

أكث7 إ 2 حل الشركة جتصفيتها.

فقط  جاحد  موظف  بقي   -

الرسوم  من  املزيد  املتجرمع  في 

االأتداعية جبدجن مقابل ما ي.

ج حدم مقر التصفية ب محل رقم 
زنقة الينابل شارع موالي هشام   8

فاس - 30000 فاس املغرب. 

ج عين:
الغداري  لطيفة   الييد)ة) 

 13 فيال رقم  التلدياني ج عنوانه)ا) 

ايدوزار  طريق  هاشم  موالي  شارع 

فاس املغرب كدصفي   30000 فاس 

)ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : فيال رقم 

13 شارع موالي هاشم طريق ايدوزار 

فاس

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4795.

30(I

Valoris Partners

Loutz North Africa
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Valoris Partners

 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

Loutz North Africa شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق اليامس رقم 18  

- 20250  الدارالبيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   19
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 Loutz  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.North Africa
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املناجلة  معدات  أديع  جتأأي7  جبيع 
رافعات   ، الشوكية  )الرافعات 

املنصات ، شاحنات املناجلة) ؛
جتأأي7 أديع معدات  جبيع  شراء 
)منصات  العامة  جامشغال  البناء 
العدل الجوية ، الرافعات التليكوبية 
الحفارات   ، التفريغ  شاحنات   ،

الصغي7ة) ؛
أديع  غيار  قطع  جبيع  شراء 

املاركات. 
خدمة الصيانة جاإلصالح التقني.

أج  منتج  أي  جتصدير  استي7ام 
بضائع تتعلق بغرض الشركة.

العدليات  أديع   ، عام  جبشكل 
املنقولة أج غي7   ، املالية أج التجارية 
مباشر  بشكل  جاملتعلقة   ، املنقولة 
أج   ، الشركة  بغرض  مباشر  غي7  أج 
التي يحتدل أن تعزز أج تطور نشاط 

الشركة..
عنوان املقر االأتداعي : 59 شارع 
الزرقطوني الطابق اليامس رقم 18  

- 20250  الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:

الشركة CLH :  100 حصة بقيدة 
100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

زنقة   18 عنوانه)ا)   CLH الشركة 
 (6220 إزنارم    مينيل  فرنكڤيل 

رجان فرنيا.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
 Cédric Daniel Dimitri الييد 
أبي  شارع   10 عنوانه)ا)   LOUTZ

كومفرجي  6220)  بونيكور  فرنيا
 David Antoine الييد 
ماميل   52 عنوانه)ا)   FERNAND

امتدام جكام   12300 ماكار الينغال
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 847019.
308I

FINAUDIT

 REALISTA LIVING par
abréviation REALIV

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تحويل املقر االأتداعي للشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
 REALISTA LIVING par

abréviation REALIV شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 469، 
شارع اليفي7 بن عائشة، الطابق 

االجل مكتب رقم 2،رجش نوار الدار 
البيضاء   - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2281((

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 أكتوبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
عائشة،  بن  اليفي7  شارع   ،469«
2،رجش  رقم  مكتب  االجل  الطابق 
الدار   20000  - نوار الدار البيضاء   

 1( زنقة   9« إ 2  املغرب»  البيضاء 

 - البيضاء  بوسيجورالدار  الهنا  حي 

20000 الدار البيضاء  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 845895.

309I

BCF CONSEIL

بيطا اشرف ايموبيليي.            
BITA ACHRAF IMMOBILIER
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BCF CONSEIL

 AVENUE MOHAMED 202

 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

 BITA            .بيطا اشرف ايدوبيليي

ACHRAF IMMOBILIER شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 33 تجزئة 

صام الطابق االجل شارع عقبة ابن 

نافع رقم 2 الحي املحددي الدار 

البيضاء - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3865(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   2022 نون 7   08 املؤرخ في 

محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 

اشرف  بيطا  الوحيد  الشريك  ذات 

 BITA ACHRAF ايدوبيليي.            

رأسدالها  مبلغ    IMMOBILIER

مقرها  جعنوان  مرهم   200.000

الطابق  صام  تجزئة   33 اإلأتداعي 

االجل شارع عقبة ابن نافع رقم 2 الحي 

 20250  - البيضاء  الدار  املحددي 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

إمكانية الحصول عل2 مصامر تدويل 

املشاريع العقارية.
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ج حدم مقر التصفية ب 33 تجزئة 
صام الطابق االجل شارع عقبة ابن 
الدار  املحددي  الحي   2 رقم  نافع 
البيضاء  الدار   20250  - البيضاء 

املغرب. 
ج عين:

ج  عطاري  ابراهيم   الييد)ة) 
الطابق  صام  تجزئة   33 عنوانه)ا) 
 2 رقم  نافع  ابن  عقبة  شارع  االجل 
الحي املحددي الدار البيضاء 20250 
)ة)  املغرب كدصفي  البيضاء   الدار 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
ما   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

يتطلبه القانون
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826666.
310I

EURO ADVISORY

WEBITRAL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

EURO ADVISORY
 Rue Général Ameziane Bur. ,82
 N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador

Maroc
WEBITRAL شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي 82 شارع 

أن7ال أمزيان الشقة رقم 2  - 
62000 الناظور املدلكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.210((
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   01 املؤرخ في 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
 10.000 WEBITRAL  مبلغ رأسدالها 
 82 اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
 -   2 شارع أن7ال أمزيان الشقة رقم 
املغربية  املدلكة  الناظور   62000
نتيجة ل : قرار ناتج عن الجدع العام 

اإلستثنائي.

ج حدم مقر التصفية ب 82 شارع 

أن7ال أمزيان الشقة رقم 2  - 62000 

الناظور  املدلكة املغربية. 

ج عين:

الحرش  الدين    نصر  الييد)ة) 

  492 رقم  املدني  الحي  عنوانه)ا)  ج 

املغربية  املدلكة  الناظور   62000

كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ )1 نون 7 

2022 تحت رقم 4798.

311I

EURO ADVISORY

ECO CLUB CAFE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

EURO ADVISORY

 Rue Général Ameziane Bur. ,82

 N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador

Maroc

ECO CLUB CAFE شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 82 شارع 

أن7ال أمزيان الشقة رقم 2  - 

62000  الناظور  املدلكة املغربية

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22855

 19 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 ECO  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CLUB CAFE

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أديع املقاهي جغرف الشاي جمحالت 

جالوأبات  جالحلويات  املعجنات 

جمطاعم  جاليندجيشات  الخفيفة 

الكامل  جالتدوين  جاملطاعم  البيتزا 

جالجداعي بشكل عام ؛ تشغيل مراكز 

جمياحات جغرف للت7فيه جالتيلية ج 

الثقافة جخاصة املعاب.

82 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 

أن7ال أمزيان الشقة رقم 2  - 62000  

الناظور  املدلكة املغربية.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد حين بوبوح :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

بولجراف  كريم  محدد  الييد 

مرهم   100 بقيدة  حصة   500   :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد حين بوبوح عنوانه)ا) حي 

عدجيات  62900 زايو الناظور املدلكة 

املغربية.

بولجراف  كريم  محدد  الييد 

املجدوعة  املنصور  إقامة  عنوانه)ا) 

 62500   05 الشقة   16 اليكنية 

العرجي الناظور املدلكة املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد حين بوبوح عنوانه)ا) حي 

عدجيات  62900 زايو الناظور املدلكة 

املغربية

بولجراف  كريم  محدد  الييد 

املجدوعة  املنصور  إقامة  عنوانه)ا) 

 62500   05 الشقة   16 اليكنية 

العرجي الناظور املدلكة املغربية

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 08 نون 7 

2022 تحت رقم 23)2.

312I

CHETTIOUI AHMED

STE STORMI
إعالن متعدم القرارات

CHETTIOUI AHMED
حي امليي7ة الخضراء,م/ا,شارع 

01,رقم 32 ، 92150، القصر الكبي7 
املغرب

STE STORMI  »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: مجار 
العبيد,أداعة الزجامة, قيامة سيدي 

سالمة - 92150 القصر الكبي7 
املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2523
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 نون 7 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
 200 -تفويت الييدة ندى اليتوتي 
 500 أصل  من  اأتداعية  حصة 
الرمي�سي  حصة لفائدة الييد عدر  
اليتوتي  ندى  الييدة  تفويت   2-
أصل  من  اأتداعية  حصة   100
ايوب   الييد  لفائدة  حصة   500
حدزة  الييد  تفويت  الرمي�سي,-3 
حصة اأتداعية من   200 الرمي�سي 
أصل 500 حصة لفائدة الييد ايوب  

الرمي�سي
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
الرمي�سي من  الييد حدزة  استقالة 

التييي7.
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
ا 2  للشركة  الرئي�سي  النشاط  تغيي7 

نقل البضائع لحياب الغي7
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
غرض الشركة:نقل البضائع لحياب 

الغي7
بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 
أسدائهم  ذكر  اآلتي  الشركاء  قدم 
عدر  التالية:  النقدية  املياهدات 
الرمي�سي 20.000 مرهم,الييد حدزة 
الرمي�سي  مرهم30.000,الييد ايوب 

الرمي�سي 30.000مرهم.
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عل2  ينص  الذي   :( رقم  بند 
الشركة:  رأسدال  مبلغ  مايلي: 
100.000مرهم، مقيم كالتا ي:الييد 
بقيدة  حصة   200 الرمي�سي  عدر 
حدزة  للحصة,الييد  100مرهم 
الرمي�سي 300حصة بقيدة 100مرهم 
الرمي�سي  ايوب  للحصة,الييد 
300حصة بقيدة 100مرهم للحصة 

عل2  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
الييدة  تعيين  الشركاء  قرر  مايلي: 
ندى اليتوتي كديي7ة للشركة ملدة 

غي7 محدجمة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبي7  

نون 7 2022 تحت رقم 818.
313I

BCF CONSEIL

L2 PREFA          .ل2 بريفا
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

BCF CONSEIL
 AVENUE MOHAMED 202
 BOUZIANE SIDI OTHMAN

 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

ل2 بريفا.          L2 PREFA شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي تدنصورت 
سيكتور ) ماذرة البور أداعة 
حربيل - 20300 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11006
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   06 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
تفويت الييد )ة) لحين أ ج هدو 
500 حصة اأتداعية من أصل 500 
مصطفى  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 

نصر الدين بتاريخ 06 أكتوبر 2022.
ايت  أناس   )ة)  الييد  تفويت 
من  اأتداعية  حصة   122 العزيز 
الييد  لفائدة   حصة   122 أصل 
 06 مصطفى نصر الدين بتاريخ  )ة) 

أكتوبر 2022.

تفويت الييد )ة) ياسر ايت العزيز 

122 حصة اأتداعية من أصل 122 

مصطفى  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 

نصر الدين بتاريخ 06 أكتوبر 2022.

ايت  محدد  )ة)  الييد  تفويت 

العزيز 83 حصة اأتداعية من أصل 

83 حصة لفائدة  الييد )ة) مصطفى 

نصر الدين بتاريخ 06 أكتوبر 2022.

ايت  جصال  )ة)  الييد  تفويت 

العزيز 1) حصة اأتداعية من أصل 

1) حصة لفائدة  الييد )ة) مصطفى 

نصر الدين بتاريخ 06 أكتوبر 2022.
تفويت الييد )ة) زينب   بنيج  62 

حصة اأتداعية من أصل 62 حصة 

نصر  مصطفى  )ة)  الييد  لفائدة  

الدين بتاريخ 06 أكتوبر 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

18 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم 140489.

312I

C3F CONSULTING

C3F CONSULTING
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

C3F CONSULTING

15 زنقة لال أمينة الطابق 2 مكتب 

8 املدينة الجديدة ، 30000، فاس 

املغرب

C3F CONSULTING شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 15 زنقة 

لال أمينة الطابق 2 مكتب 8 - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   03

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 C3F  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING
 CONSEIL : غرض الشركة بإيجاز

.EN GESTION
زنقة   15  : عنوان املقر االأتداعي 
لال أمينة الطابق 2 مكتب 8 - 30000 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 80.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
 200   : بنجدعة   الييد هشام  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 200   : الوالغي  محدد   الييد  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد  هشام بنجدعة  عنوانه)ا) 
8 شارع عبد الرحيم اليقاط حي بدر  

30000 فاس املغرب.
الييد  محدد الوالغي  عنوانه)ا) 
635 تجزئة املنصور 50000 مكناس 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد  هشام بنجدعة عنوانه)ا) 
8 شارع عبد الرحيم اليقاط حي بدر  

30000 فاس املغرب
الييد  محدد الوالغي  عنوانه)ا) 
635 تجزئة املنصور 50000 مكناس 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4689.
315I

ميتأمنة فييكاكوم

FONARY
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

ميتأمنة فييكاكوم
رقم 25، زنقة امليتشفى، ، 25350، 

جامي زم املغرب
FONARY شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار اجالم 

علي بن الديك اجالم عييا مائرة 

جامي زم  - 25350 جامي زم  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.105(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 نون 7   0( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

الحبيب  )ة)  الييد  تفويت 

حصة اأتداعية من   500 الناصري 

)ة)  الييد  500 حصة لفائدة   أصل 

 0( بتاريخ  الناصري  العظيم  عبد 

نون 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بوامي زم  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 115/2022.
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ميتأمنة فييكاكوم

FONARY
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

ميتأمنة فييكاكوم

رقم 25، زنقة امليتشفى، ، 25350، 

جامي زم املغرب

FONARY  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار اجالم 

علي بن الديك اجالم عييا مائرة 

جامي زم  - 25350 جامي زم املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.105(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2022 نون 7   0( املؤرخ في 

الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

الناصري عبد العظيم كديي7 جحيد

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوامي زم  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 115/2022.
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ميتأمنة فييكاكوم

FONARY
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تغيي7 نشاط الشركة

ميتأمنة فييكاكوم
 ، امليتشفى،  زنقة   ،25 رقم 

25350، جامي زم املغرب
FONARY شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
مجار  االأتداعي  مقرها  جعنوان 
اجالم علي بن الديك اجالم عييا مائرة 

جامي زم - 25350 جامي زم املغرب.
تغيي7 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.105(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تغيي7   2022 نون 7   0( املؤرخ في 
نشاط الشركة من »ميتغل غابوي» 

إ 2 »ميتغل فالحي».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوامي زم  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 115/2022.
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DETROIT PLANCHER

DETROIT PLANCHER
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

DETROIT PLANCHER
 KM 18 ROUTE DE TETOUAN
 HAKKAMA ، 90070، TANGER

MAROC
DETROIT PLANCHER شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي طريق 
تطوان كلم 18 حكامة  - 90070 

طنجة املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.BIS 13931

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم    2022 أكتوبر   11 في  املؤرخ 
الحا ي  االأتداعي  املقر  تحويل  
 18 »طريق تطوان كلم  للشركة من 
املغرب»  طنجة   90070  - حكامة  
حكامة    18 كلم  تطوان  »طريق  إ 2 

العقار  رقم  نبيلة  امليدات   امللكية 

طنجة    90070  -  .13239/19

املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   31 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 258975.
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B.services

 INTERNATIONAL RETAIL
MOROCCO

إعالن متعدم القرارات

 INTERNATIONAL RETAIL

 MOROCCO

شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بشريك جاحد برأس مال قدره 

100,000.00 مرهم

الحصار االأتداعي: الدار البيضاء،  
رقم 6 شارع 38، حي الهنا

RC 243765; إذا 40430591

قرار العضو الوحيد

تعيين مدير مشارك أديد

االعت7اف باستقالة مدير مشارك

املياهم الوحيد اعتبارا من  

2020/02/20

-يقرر تعيين مدير مشارك لشركة 

التجزئة الدجلية املغرب ش.م.ل، ملدة 

الييد  اعتبارا من اليوم،   سنتين،  

الشدري محدد مثقال من الجنيية 

 1978 يونيو   06 في  جلد  اليعومية 

Sعوميت  ريوالعربية  امليالم  مكان 

.T939821 يحدل أواز سفر رقم

-يالحظ استقالة الييد مطر عبد 

الجنيية،  اليعومي  محدد،  هللا 

جاملقيم   1978 أكتوبر   30 املولوم في 

حامال رقم أواز اليفر   - في ريذعام 

كددير  مهامه  من   ،R901499

مشارك،

من  جاعتبارا  فصاعدا،  اآلن  من 

كل  الشركة  سيدير  اليوم،  هذا 

مثقل،  محدد  الشدري  الييد  من 

جالييد الوافعي عدران را�سي،

صحيح  بشكل  ملزمة  جستكون 

الشدري  للييد   املنفصل  بالتوقيع 

محدد مثقال جالييد الوافعي عدران 

را�سي،

-يقرر منح حامل نسخة من هذا 

للقيام  الصالحيات  أديع  املحضر 

باإلأراءات القانونية املنصوص عليها 

في هذه امليألة.

-تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

23058) تاريخ 13/08/2022.
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FLASH ECONOMIE

 BP REAL ESTATE

MANAGEMENT

تعيين مدير عام

 BP REAL ESTATE

MANAGEMENT

شركة مجهولة االسم ذات مجلس 

امارة رأسدالها 000 000 188 مرهم 

مقرها االأتداعي الدار البيضاء 9-9 

زنقة جهران - الطابق امر�سي - حي 

غوتيي 

السجل التجاري الدار البيضاء رقم 

36113

ان مجلس إمارة الشركة املنعقد 

اتخذ   2022 أكتوبر   25 بتاريخ 

القرارات التالية:    

مديرة  تعيين الييدة حكمي جفاء 

سنوات،  ثالث  ملدة  للشركة  عامة 

خلفا للييد زين محدد. - 

-إعطاء أديع الصالحيات إلنجاز 

اإلأراءات اإلمارية.

تم اإليداع القانوني لدى املحكدة 

 21 بتاريخ  البيضاء،  بالدار  التجارية 

نوفد 7 2022 تحت عدم 61)826. 

مقتطف من أأل االشهار. 
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FLASH ECONOMIE

URA EVENT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

URA EVENT

شركة ذات امليؤجلية املحدجمةـ  
رأسدالها 100.000،00 مرهم

مقرها الرئي�سي 10 زنقة الحرية 

الطابق 3 الشقة 5»  الدار البيضاء

تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بدوأب 
القانون  تحرير  تم    18/10/2022

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املواصفات  تحدل  التي  ج  املحدجمة  

التالية

  URA     = التيدية التجارية     

    EVENT

التصديم      = املوضوع االأتداعي 

ج  الحفالت  تنظيم  ج  التحضي7 

ج  الخاصة  الناضرات  ج  امللتقيات 

العدومية  

تحضي7 املعارض 
املقر االأتداعي =   10 زنقة الحرية 

الطابق 3 الشقة 5 الدار البيضاء

املدة القانونية = 99 سنة
مرهم   100.000،00 رأسدالها   

مقيدة كالتا ي

الييدة اللوزي بيدة 500 حصة

 500 كوثر   ابوالص 7  الييدة  

حصة

بقيدة   1000 حصة   ما مجدوعه 

100 مرهم لكل حصة 

من  ستيي7  الشركة   = التييي7 

طرف كل  من لييدة اللوزي بيدة ج  

مع التوقيع  ابوالص 7 كوثر   الييدة  

املشت7ك  في أديع الوثائق 

 31 : تبتدئ في  الينة االأتداعية 

مأن 7 من نفس   31 يناير ج تنتهي في 

الينة    

 /17/11 في  القانوني  الوضع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكدة   2022
رقم     846925 رقم  تحت  البيضاء  

السجل التجاري)56288.
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FLASH ECONOMIE

 RAJAOUI PARQUET

DESIGN
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

RAJAOUI  PARQUET DESIGN 

شركة ذات امليؤجلية املحدجمةـ  

رأسدالها 100.000،00 مرهم

مقرها الرئي�سي 10 زنقة الحرية 

الطابق 3 الشقة 5»  الدار البيضاء

تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بدوأب 

القانون  تحرير  تم    25/10/2022

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املواصفات  تحدل  التي  ج  املحدجمة  

التالية

التيدية التجارية = رأوي  باركي 

املوضوع االأتداعي =

باركي  الخشب    نجارة ج تركيب   

ج املطابخ 

املقر االأتداعي =   10 زنقة الحرية 

الطابق 3 الشقة 5 الدار البيضاء

املدة القانونية = 99 سنة

مرهم   100.000،00 رأسدالها   

مقيدة كالتا ي

 800 العزيز  عبد  رأاجي  الييد 

حصة

الييدة امليك جفاء 200 حصة

بقيدة   1000 حصة   ما مجدوعه 

100 مرهم لكل حصة 

من  ستيي7  الشركة   = التييي7 

طرف الييد رأاجي عبد العزيز ملدة 

غي7 محدجمة  

 31 : تبتدئ في  الينة االأتداعية 

مأن 7 من نفس   31 يناير ج تنتهي في 

الينة    

في  القانوني  الوضع  تم 

التجارية  17/11/2022باملحكدة 

 846924 تحت رقم  بالدار البيضاء  

رقم   السجل التجاري 562885.
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FLASH ECONOMIE

TRITIVA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

TRITIVA
 شركة ذات ميؤجلية محدجمة

زنقة زاجية   31  : مقرها اإلأتداعي 
عبد الرحدان الصحراجي ج زنقة جام 

زم -  الدار البيضاء
رأسدالها: 100000 مرهم

رقم التقييد في السجل التجاري : 
390027

املؤرخ في  بدقت�سى الجدع العام  
املوافقة عل2  تدت   2021 أبريل   16

حيابات التصفية النهائية
الييد   ، ذمة للدصفي  منح إبراء 
جالييدة  اليالم  عبد  العربي  بن 
إمارتهم  عل2   ، سلوى  الغري�سي 
إغالق  أعلن   ، لواليتهم  جتنفيذهم 

عدليات التصفية اعتباًرا 
من يوم الجدع املذكور

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 5531))
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FLASH ECONOMIE

LA RAISON
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

LA RAISON
شركة ذات امليؤجلية املحدجمةـ  

رأسدالها 1.000.000،00 مرهم
مقرها الرئي�سي حي اااللفا شارع جا 

مسبو   رقم 128 ج 130 الدارالبيضاء
العام  الجدع  محضر  بدوأب 
تم   04/11/2022 بتاريخ  اإلستثنائي 

تقرير ما يلي؛
من  الشركة  رأسدال  من  رفع 
 1.800.000 إ 2  مرهم   1.000.000
مرهم بتعويض من الحياب الجاري 

للدياهدين
تحيين النظام امسا�سي  

تعديل البندين 6 ج ) من القانون 
امسا�سي..

بتاريخ  القانوني   الوضع  تم 
باملحكدة التجارية     2022  /17/11
رق825886     تحت  بالدارالبيضاء 

السجل التجاري رقم 302681.
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FICOMPTA

HAYOUNI SERVICES
إعالن متعدم القرارات

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES MAROC

HAYOUNI SERVICES »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: الشقة 

رقم 1 بالطابق امجل العدارة الكائنة 
بتجزئة رياض الياسدين قطعة رقم  

25 طريق عين الشقف  - 30000 
فاس املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.68205
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 نون 7 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
ملدة  ميي7ين  ثالث  تعيين  تم  مايلي: 
غي7 محدجمة، الييدة جفاء الحيوني، 
الييد أوام االعرج جالييد عكاشة 
محد  املنفصل  التوقيع  مع  فدان 
بالنيبة  أعاله،  املذكورين  امليي7ين 
تجاه   ، بها  املتعلقة  امعدال  لجديع 

الغي7، جأي إمارة عامة أج خاصة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم  13: الذي ينص عل2 مايلي:  
تدار الشركة لفت7ة غي7 محدجمة من 
جالييد  الحيوني  جفاء  الييدة  قبل 

أوام االعرج جالييد عكاشة فدان
عل2  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
مايلي:  تلتزم الشركة قانوًنا، بالنيبة 
تجاه   ، بها  املتعلقة  امعدال  لجديع 
الغي7 جأي إمارة عامة أج خاصة جمي 
ميتند بنكي بالتوقيع املنفصل محد 
املامة  في  أعاله  املذكورين  امليي7ين 

.13

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6335.
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امستاذة أمينة ميدوني موثقة

»STE PORTAIL ESSAADA 7«
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

امستاذة أمينة ميدوني موثقة
شارع الزرقطوني عدارة اليعامة أ 

الطابق امجل شقة رقم 1 ، 60000، 
جأدة املغرب

 «STE PORTAIL ESSAADA 7«
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 18 شارع  
بور سعيد .18 زنقة بور سعيد 
الطابق الثاني الشقة رقم 6. - 

60000 جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

40199
في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   28
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE«  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.»PORTAIL ESSAADA (
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أرا�سي ج عقارات، بيعها، تقييدها ج 
تباملها، ج بوأه أعم أديع املعامالت 
املالية، التجارية، املنقولة أج العقارية 
املتعلقة بشكل مباشر أج غي7 مباشر 
في  تياهم  التي  ج  الشركة  بغرض 

تطويرها..
18 شارع   عنوان املقر االأتداعي : 
بور سعيد .18 زنقة بور سعيد الطابق 
الثاني الشقة رقم 6. - 60000 جأدة 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد لكناني رحال :  500 حصة 
بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد العامري بن احديدة :  500 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

500 بقيدة   : الييد لكناني رحال 
100 مرهم.

الييد العامري بن احديدة : 500 
بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رحال  لكناني  الييد 
  60000  18 رقم  سعيد  بور  زنقة 

جأدة   املغرب.
احديدة  بن  العامري  الييد 
ظبي  أبو  زنقة  امليي7ة  حي  عنوانه)ا) 

رقم 23 60000  جأدة   املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  رحال  لكناني  الييد 
  60000  18 رقم  سعيد  بور  زنقة 

جأدة  املغرب
احديدة  بن  العامري  الييد 
ظبي  أبو  زنقة  امليي7ة  حي  عنوانه)ا) 

رقم 23 60000  جأدة  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   08 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 52)1.
32(I

FIDUCIAIRE AMALOU

EXMOG
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMALOU
 HAY JAMILA 3 RUE 6 N 50

 C/J 1ér ETAGE ، 20400،
CASABLANCA MAROC

EXMOG شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 12 زنقة 
ص 7ي بوأدعة الطابق امجل الشقة 
رقم 6 - 20200 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

562583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.EXMOG

شراء   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

جامأهزة  جاليلع  املنتجات  أديع 

أج  عدولتها  أج  بيعها  أج  جاملوام 

استي7امها أج تصديرها أج االتجار بها 

بصفة عامة، أيا كانت طبيعتها 

أديع  في  التجارية  الوساطة   •

املجاالت

جتوزيع  جبيع  جاستي7ام  شراء   •

اليلع  أج  املوام  أج  املنتجات  أديع 

امخرى، أيا كان نوعها جأيا كان نوعها، 

مدا يتيح لها فرصة تحقيق أي فوائد 

أج منافع

مشاركة الشركة بشكل مباشر   •

العدليات  أديع  في  مباشر  غي7  أج 

التجارية التي قد تكون مرتبطة بأحد 

خالل  من  أعاله  املذكورة  امشياء 

هيئات  أج  منافذ  أج  شركات  إنشاء 

طريق  عن  أج  نوع  أي  من  أديدة 

شراء  أج  االكتتاب  أج  املياهدات 

امسهم أج حقوق الشركة أج االندماج 

أج الشراكة أج غي7 ذلك

أج  تشغيل  أج  اقتناء  أج  إنشاء   •

ذي  تجاري  مبنى  أي  إمارة  أج  تأأي7 
املذكور  املؤس�سي  بالغرض  صلة 

أعاله أج أي أنشطة أخرى مداثلة أج 

ذات صلة

أديع  فإن  أعم،  جبشكل   •

جالصناعية  التجارية  املعامالت 

جاملالية  جالعقارية  املالية  جامجراق 

التي تتم نيابة عن الشركة حصرًيا، 

مباشر  غي7  أج  مباشر  بشكل  ترتبط 

بدوضوع الشركة أج من املحتدل أن 

تعزز تنديتها.

زنقة   12  : عنوان املقر االأتداعي 
ص 7ي بوأدعة الطابق امجل الشقة 
رقم 6 - 20200 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : كدكوم   مجدد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
حصة   500   : كن7  طارق  الييد 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الييد مجدد كدكوم  
سيدي   28 رقم  م 7جكة  تجزئة 
الدارالبيضاء   20520 معرجف  

املغرب.
حي  عنوانه)ا)  كن7  طارق  الييد 
 5( 3 رقم  زنقة   3 اليدري مجدوعة 

00)20 الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  الييد مجدد كدكوم  
سيدي   28 رقم  م 7جكة  تجزئة 
الدارالبيضاء   20520 معرجف  

املغرب
حي  عنوانه)ا)  كن7  طارق  الييد 
 5( 3 رقم  زنقة   3 اليدري مجدوعة 

00)20 الدارالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825822.
328I

FIDUNA

زيدان ريال أسيتات سيرفيس
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،
CASABLANCA MAROC

زيدان ريال أسيتات سي7فيس 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي اقامة 
سيفاج شارع 30 الطابق 2 مرب 
فقارة - 20550 الدار البيضاء  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.266181

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   21 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد زيدان ريال أسيتات 
 50.000 رأسدالها  مبلغ  سي7فيس  
اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
اقامة سيفاج شارع 30 الطابق 2 مرب 
فقارة - 20550 الدار البيضاء  املغرب  

نتيجة ل : قفل جتصفية.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
سيفاج شارع 30 الطابق 2 مرب فقارة 

- 20550 الدار البيضاء  املغرب. 
ج عين:

زيدان   الييد)ة) فاطدة الزهراء   
ج عنوانه)ا) )21 شارع باء حي املسجد 
20550 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب  كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم )82668.
329I

samcompta sarl au

DALASSE PROMO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

samcompta sarl au
 av mohamed hansali appt 1 6
 imm hazzaz fes ، 30000، fes

hglyvf
DALASSE PROMO  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عدارة بن مو�سى 
الكواش طابق 2 فاس - 30000 
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فاس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74639
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.DALASSE PROMO
غرض الشركة بإيجاز : التأسيس.

عنوان املقر االأتداعي : شارع عبد 
مو�سى  بن  عدارة  الخطابي  الكريم 
الكواش طابق 2 فاس - 30000 فاس 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 99.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد مامي ابراهم :  110 حصة 

بقيدة 11.000 مرهم للحصة.
 110   : اسداعيل  مامي  الييد 
حصة بقيدة 11.000 مرهم للحصة.

الييد مامي محدد :  110 حصة 
بقيدة 11.000 مرهم للحصة.

 330   : الييد لبيض محدد رضا 
حصة بقيدة 33.000 مرهم للحصة.

 1(0   : الييد سرسوري امريس 
حصة بقيدة 000.)1 مرهم للحصة.

الييدة امري�سي منصوري فدجى 
مرهم   16.000 حصة بقيدة   160   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد مامي ابراهم عنوانه)ا) رقم 
تجزئة النخلة حي التازي املرأة   51

جام فاس 30000 فاس املغرب.
الييد مامي اسداعيل عنوانه)ا) 
شقرجن  بن  ملياء  تجزئة   179 رقم 

بنيومة فاس 30000 فاس املغرب.
الييد مامي محدد عنوانه)ا) 36 
 30000 فاس  املرأة  النخلة  تجزئة 

فاس املغرب.

رضا  محدد  لبيض  الييد 
نواكشط  شارع   15 رقم  عنوانه)ا) 

فاس   30000 فاس  ايدوزار  طريق 

املغرب.

امريس  سرسوري  الييد 

عنوانه)ا) 10 تجزئة الياسدين طريق 

ايدوزار فاس 30000 فاس املغرب.
الييدة امري�سي منصوري فدجى 

عنوانه)ا) 10 تجزئة الياسدين طريق 

ايدوزار فاس 30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  ابراهم  مامي  الييد 
التازي  حي  النخلة  تجزئة   51 رقم 

املرأة جام فاس 30000 فاس املغرب

رضا  محدد  لبيض  الييد 
نواكشط  شارع   15 رقم  عنوانه)ا) 

فاس   30000 فاس  ايدوزار  طريق 

املغرب

امريس  سرسوري  الييد 

عنوانه)ا) 10 تجزئة الياسدين طريق 

ايدوزار فاس 30000 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6312.

330I

ASM CONSEIL

ASM CONSEIL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASM CONSEIL

 Rue du Capitaine Bousserghine

 H.-ex Puissesseau angle bd de

 la Résistance 8 étage la Gironde

 CASABLANCA Rue du Capitaine

 Bousserghine H.-ex Puissesseau

 angle bd de la Résistance 8

 étage la Gironde CASABLANCA،

20500، CASA MAROC

ASM CONSEIL شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي  شارع 
كابتين بوسرغين ش اكس بوييييو 

زاجية شارع املقاجمة طابق 8  
الأرجند - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
528825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 يناير   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ASM  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.CONSEIL
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشورة جالدعم لألفرام جالشركات ،
املدارس جاملجتدعات الخاصة أج 
الخاصة  أج  العامة  جالهيئات  العامة 
 ، التنظيم   ، امخرى. في اإلست7اتيجية 

اإلمارة ، نظم املعلومات ، املوارم
 ، التيويق جاالتصال   ، اإلنيان 

القانوني ، من التصديم إ 2 التنفيذ.
التغيي7  إمارة  في  االستشارات 
جالتفاجض جالوساطة جحل النزاعات.

أج منهي  أج أداعي  تدريب فرمي   
بهدف بناء

للشركة  اإلست7اتيجية  الرؤية 
جللدياعدة في اتخاذ القرار جالنصائح 
خدمة   ، امعدال  إمارة  جتدريب 

التدريب. الشراكة بين املنظدات
محلي أج أأنبي مي خدمة تدريبية 

تتعلق بغرض الشركة.
جبيع جتكوين  خطة عدل جشراء   -

أي برنامج إمارة.
- توطين جإنشاء جتصفية الشركات 

جمركز أعدال جتوظيف.
شارع    : االأتداعي  املقر  عنوان 
كابتين بوسرغين ش اكس بوييييو 
زاجية شارع املقاجمة طابق 8  الأرجند 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

مو  سيدي  أيت  مليكة  الييدة 

مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

مو  سيدي  أيت  مليكة  الييدة 

 AL FJR IM 8 NR 6 GH F (عنوانه)ا

BERNOUSSI 20600 الدار البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

مو  سيدي  أيت  مليكة  الييدة 

 AL FJR IM 8 NR 6 GH F (عنوانه)ا

BERNOUSSI 20600 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 1881.

331I

CABINET BENISSA

Tanger balia market
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BENISSA

 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

Tanger balia market  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة كيوي 

 49A عدارة 49 الطابق امر�سي

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

13226(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   11

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 Tanger : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.balia market

أديع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استي7ام  جالشراء.  البيع  عدليات 

جتصدير أديع اليلع الغذائية جغي7 

الغذائية.

زنقة   : االأتداعي  املقر  عنوان 

 49A كيوي عدارة 49 الطابق امر�سي

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : عصام  الخراز  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عصام  الخراز  الييد 

 Rue Victor Rauter 28 2EET

 Anderlecht   1070 BRUXELLES

.BELGIQUE

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  عصام  الخراز  الييد 

 Rue Victor Rauter 28 2EET

 Anderlecht  1070 BRUXELLES

BELGIQUE

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13353.

332I

NADOFISC SARL

NORD VIP IMPORT-
EXPORT

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس زنقة قرطبة عدارة 
) شقة رقم 2 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب
 NORD VIP IMPORT-EXPORT

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 131 
حي حينية زايو الناظور - 62900 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2288(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   21
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 NORD : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.VIP IMPORT-EXPORT
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اممتعة لحياب الغي7. 
النقل الوطني جالدج ي للبضائع   -

لحياب الغي7.
- االستي7ام جالتصدير.

ميتحضرات  ج  موام  بيع   -
التجديل.

- أالعدال املختلفة للبناء..
عنوان املقر االأتداعي : رقم 131 
 62900  - الناظور  زايو  حينية  حي 

الناظور املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد حددي احدد :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد الرتبي حين :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احدد  حددي  الييد 
سلوان   1606 رقم  العدران  تجزئة 

02)62 الناظور املغرب.
الييد الرتبي حين عنوانه)ا) حي 

بام زايو 62900 الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  احدد  حددي  الييد 
سلوان   1606 رقم  العدران  تجزئة 

02)62 الناظور املغرب
الييد الرتبي حين عنوانه)ا) حي 

بام زايو 62900 الناظور املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 03 نون 7 

2022 تحت رقم 4698.
333I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE PARLASUD SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلديدة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلديدة اقليم 
الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب
STE PARLASUD SARL AU شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي قصر موي 
تامسغوست - 52250 كلديدة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   28
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PARLASUD SARL AU
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهندسة املدنية
التجارة.

عنوان املقر االأتداعي : قصر موي 
تامسغوست - 52250 كلديدة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد محدد بديعومي :  1.000 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

بديعومي  محدد  الييد 
تامسغوست  موي  قصر  عنوانه)ا) 

52250 كلديدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
بديعومي  محدد  الييد 
تامسغوست  موي  قصر  عنوانه)ا) 

52250 كلديدة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 12 نون 7 

2022 تحت رقم 1429.
332I

NJ BUSINESS

HUESOS ACEITUNA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 19 الطابق 
التالث شارع عبد الكريم بنجلون 

املدينة الجديدة فاس املغرب، 
30000، فاس املغرب

HUESOS ACEITUNA  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 20 
الطابق الخامس مكاتب االندلس 

زنقة اصيلة االطلس  - 30000 فاس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(265(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.HUESOS ACEITUNA

االستي7ام   : غرض الشركة بإيجاز 

جالتصدير.
 20 رقم   : عنوان املقر االأتداعي 

االندلس  مكاتب  الخامس  الطابق 
زنقة اصيلة االطلس  - 30000 فاس 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

  NECHITA IULIAN  : الييد 

مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

   NECHITA IULIAN الييد 

  CLUJ-NAPOCA عنوانه)ا) 

  4000001 CLUJ-NAPOCA

.ROUMANIE

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

 NECHITA IULIAN الييد 

 CLUJ-NAPOCA  400001 (عنوانه)ا

CLUJ-NAPOCA  ROUMANIE

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6349.

335I

JURIS

R.R.M.S. FOOD
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

JURIS
. ، 90000، طنجة مغرب

R.R.M.S. FOOD شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مركب 
ابن بطوطة طابق 3 رقم 62 طريق 

تطوان  - 90000 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1322(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   23
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.R.R.M.S. FOOD
انشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم الوأبات اليريعة..
مركب   : االأتداعي  املقر  عنوان 
طريق   62 رقم   3 ابن بطوطة طابق 

تطوان  - 90000 طنجة  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 ANTHONY MAZZONE الييد
 ALLEE DES TAMARES 3 (عنوانه)ا
 VILLA 3 31770 COLOMIERS

.FRANCE
الييد RACHID ADDI عنوانه)ا) 
 PLACE SULLY 38160 SAINT  9

.MARCELLIN FRANCE
 RAYAN AHMED الييد 
 RES MARJANE BAJJOU عنوانه)ا) 
 GH 6 IMM 1 APRT 41 90000

.TANGER MAROC

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد ريان احدد باأو عنوانه)ا) 
 1 عدارة   86 اقامة مرأان مجدوعة 

شقة 21 90000 طنجة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13363.
336I

LE LEGALISTE

I-BLUE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

I-BLUE شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 62 شارع 
عبد هللا املديوني، الطابق امجل، 
شقة 2 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562093
 02 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 شتن 7 
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.I-BLUE
غرض الشركة بإيجاز : ميتورم، 

بيع نصف أدلة
تاأر.

62 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
امجل،  الطابق  املديوني،  هللا  عبد 
البيضاء  الدار   20000  -  2 شقة 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 250   : بنجلون  محدد  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 250   : كوسكر  تونكاي  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

اليباحي  منصور  محدد  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   500   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنجلون  محدد  الييد 

.- - - -
الييد تونكاي كوسكر عنوانه)ا) 

.- - - -
اليباحي  منصور  محدد  الييد 

عنوانه)ا) - - - -.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  بنجلون  محدد  الييد 

- - - -
الييد تونكاي كوسكر عنوانه)ا) 

- - - -
اليباحي  منصور  محدد  الييد 

عنوانه)ا) - - - -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 3)8255.
33(I

MOUSSAOUI HAJJI

OBLINK
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
OBLINK شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

اللة ياقوت ج زنقة العرعار  عدارة 9 
إقامة أاليز الطابق الرابع شقة )1, 
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الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
559853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   06
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OBLINK
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:
جامنظدة  الحلول  جتركيب  بيع   -

التكنولوأية جتقنية املعلومات
أديع  جتيويق  جبيع  شراء   -

املنتجات جاليلع جاملوام ؛
- املعدات جالخدمات اممنية.

- معدات جخدمات تكييف الهواء.
التكنولوأيا  جخدمات  موام   -
جخدمات  معدات  جاملعلومات. 

االتصاالت ؛
- معدات جخدمات امتدتة.

أنظدة  جخدمات  معدات   -
االأتداعي  املقر  الكدبيوتر..عنوان 
العرعار   زنقة  ج  ياقوت  اللة  شارع   :
الرابع  الطابق  أاليز  إقامة   9 عدارة 
 20000  - الدارالبيضاء   ,1( شقة 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
حصة   100   : الييد عدر بشار 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
مرب  الييد عدر بشار عنوانه)ا) 
الدار  ق ج    20 رقم   8 الحجر زنقة 
الدارالبيضاء   20000 البيضاء 

املدلكة املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

مرب  الييد عدر بشار عنوانه)ا) 

الدار  ق ج    20 رقم   8 الحجر زنقة 

الدارالبيضاء   20000 البيضاء 

املدلكة املغربية

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

338I

 Cabinet de formation professionnelle et de

consulting

AQUASTORE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي7 تيدية الشركة

 Cabinet de formation

professionnelle et de consulting

 Boulvard pasteur Tanger ، 28

90000، Tanger Maroc

AQUASTORE  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

 Boutique جعنوان مقرها االأتداعي

 N°21 Etage 1 Résidence Aljisr

 Rue Pasteur N°48 Tanger -

.90000 TANGER  MAROC

تغيي7 تيدية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

89943

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى   

تم تغيي7   2022 أبريل   11 املؤرخ في 

 AQUASTORE« تيدية الشركة من

 CABINET DE FORMATION« 2 إ «

 PROFESSIONNELLE ET DE

.»CONSULTING

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 9526.

339I

SAGASUD

OULED FREJ POISSON
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمي7 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

OULED FREJ POISSON شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 198 
س تجزئة امليي7ة الخضراء الشطر 

الثالث املر�سى - 0000) العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   12
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OULED FREJ POISSON
الصيد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اليدك  ببيع  يتعلق  ما  كل  البحري 
جالنقل الطرقي  بالجدلة جالتقييط، 
للبضائع جالنقل لحياب الغي7، تجارة 
نشاط  كل  جتصدير  ،است7ام  عامة 

تجاري صناعي مالحي جخدماتي.
عنوان املقر االأتداعي : رقم 198 
الشطر  س تجزئة امليي7ة الخضراء 
العيون   (0000  - املر�سى  الثالث 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
: الجعدجمي  املصطفى   الييد 
250 حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 250   : الجعدجمي  رشيد  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 250   : الييد سعيد الجعدجمي 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 250   : لهشيمي  رشيد  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الجعدجمي  املصطفى  الييد 
حي الوحدة تجزئة امليي7ة  عنوانه)ا) 
 198 رقم  الثالث  الشطر  الخضراء 
العيون   (0000 العيون  املر�سى 

املغرب.
الييد رشيد الجعدجمي عنوانه)ا) 
مجار بوسلهام الشيخ الهراجيين الدار 
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.
الجعدجمي  سعيد  الييد 
عنوانه)ا) تجزئة الفضل زنقة 22 رقم 
البيضاء  الدار  رشيد  موالي  حي   18

20000 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  لهشيمي  رشيد  الييد 
حي الوحدة تجزئة امليي7ة الخضراء 
املر�سى   221 رقم  الثالث  الشطر 

العيون 0000) العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الجعدجمي  املصطفى  الييد 
حي الوحدة تجزئة امليي7ة  عنوانه)ا) 
 198 رقم  الثالث  الشطر  الخضراء 
العيون   (0000 العيون  املر�سى 

املغرب
الييد رشيد الجعدجمي عنوانه)ا) 
مجار بوسلهام الشيخ الهراجيين الدار 
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3313/2022.
320I

SAGASUD

FISH SALAMEH
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمي7 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب
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FISH SALAMEH شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 

الحيني زنقة معركة الدشي7ة رقم 
8 - 0000) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23(5(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   25
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 FISH  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.SALAMEH
الصيد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجدلة  اليدك  تجارة  البحري 
للبضائع  الطرقي  النقل  جالتقييط 
جتصدير  استي7ام  عامة  تجارة 
مالحي  صناعي  تجاري  نشاط  كل 

جخدماتي.
حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 8 الحيني زنقة معركة الدشي7ة رقم 

- 0000) العيون املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : املرابط  محدد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املرابط  محدد  الييد 
اكامير   80000 اجرير  تهوارين  حي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  املرابط  محدد  الييد 
اكامير   80000 اجرير  تهوارين  حي 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3312.

321I

SAGASUD

LAGHNIMI FISH
إعالن متعدم القرارات

SAGASUD
شارع االمي7 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

LAGHNIMI FISH »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: تجزئة 
مشرجع مدينة الوحدة الشطر الثاني 

رقم 2621 - - العيون املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.20513

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

تغيي7 شكل االمضاء للديي7ين
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
مايلي: تغيي7 شكل االمضاء للديي7ين 
ضرجرة  بوأوب  مزمجج  امضاء  ا 2 

حضورهدا معا
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3322.

322I

office 59

MEP CONNECT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

office 59
 59bd zerktouni 8em etg N° 24 ،

20360، casablanca maroc
MEP CONNECT شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق ) رقم 21 - 

20360 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

561489
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   19
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 MEP  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.CONNECT
غرض الشركة بإيجاز :  الت7كيبات 
املتوسط    الجهد  ذات  الكهربائية 
املباني  في  املنخفض  جالجهد 
الت7كيبات الكهرجضوئية   , جالصناعة 
جتركيب   ، الكهربائية  الطاقة  إلنتاج 
التدفئة جالتكييف جالتهوية جمعالجة 

الهواء.
عنوان املقر االأتداعي : 59 شارع 
 -  21 رقم   ( الطابق  الزرقطوني 

20360 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 250   : كيوس  محدد  الييد 
حصة بقيدة 25.000 مرهم للحصة.

 250   : الييد مصطفى كيوس 
حصة بقيدة 25.000 مرهم للحصة.

 500   : كيوس  مهدي  الييد 
حصة بقيدة 50.000 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد محدد كيوس عنوانه)ا) 
بوعزة  مار  النورس  تجزئة   12(

223)2 الدار البيضاء املغرب.
كيوس  مصطفى  الييد 
الوفاق  اقامة   20 قطاع  عنوانه)ا) 
 10100 2 حي الرياض  5 شقة  عدارة 

الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  كيوس  مهدي  الييد 
بوعزة  مار  النورس  تجزئة   12(

223)2 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد محدد كيوس عنوانه)ا) 
بوعزة  مار  النورس  تجزئة   12(

223)2 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  كيوس  مهدي  الييد 
بوعزة  مار  النورس  تجزئة   12(

223)2 الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
323I

FIDUCIAIRE BELVEDERE

ART CINEFEST
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BELVEDERE
 RUE DE VIMY  N°28

 BELVEDERE ، 20300،
CASABLANCA MAROC

ART CINEFEST شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 26 شارع 
مرس اليلطان الطابق 1 شقة 3 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56250(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ART  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CINEFEST
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: التصديم  غرض الشركة بإيجاز 
الفني جالديكور

اإلبداعات  مختلف  إنتاج 
جالعرجض الفنية جالثقافية.

26 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
 -  3 شقة   1 مرس اليلطان الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : الييد طهوري املصطفى 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
املصطفى  طهوري  الييد 
عنوانه)ا) بلوك الرياض زنقة 5 الرقم 
الدار   205(0 املحددي  الحي   222

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
املصطفى  طهوري  الييد 
عنوانه)ا) بلوك الرياض زنقة 5 الرقم 
الدار   205(0 املحددي  الحي   222

البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم )56250.
322I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»PANORAMA PARTS«
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
»PANORAMA PARTS» شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مرأب 
رقم 200، تجزئة مويلحة، زاجية 

زنقة املتنبه جشارع املختار اليو�سي 
مثلث، رقم الرسم العقاري 

89459/08، الجديدة - 22000 
الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2003(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.»PANORAMA PARTS«
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الجديدة  للييارات  الغيار  قطاع 
عجالت  جإصالح  بيع   - جامليتعدلة. 

الييارات.
مرأب   : االأتداعي  املقر  عنوان 
رقم 200، تجزئة مويلحة، زاجية زنقة 
املتنبه جشارع املختار اليو�سي مثلث، 
 ،08/89459 العقاري  الرسم  رقم 

الجديدة - 22000 الجديدة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : فرماني  اسامة  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فرماني  اسامة  الييد 
محراش،   تجزئة   ،2 تاشقة   ،3 رقم 

22000 الجديدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  فرماني  اسامة  الييد 
محراش،   تجزئة   ،2 تاشقة   ،3 رقم 

22000 الجديدة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم 29433.
325I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»BCN SPAIN«
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»BCN SPAIN» شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

العلويين، مركزالجديدة 1، إقامة 
زهرة، عدارة GHA10، مراب رقم 1،  

GHA10  - 24000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20035

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 BCN« : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.»SPAIN
غرض الشركة بإيجاز : - استخراج 
جسيط الخدمات   - طلبات التأشي7ة. 

اليياحية جاملناسبات..
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
إقامة   ،1 مركزالجديدة  العلويين، 
  ،1 زهرة، عدارة GHA10، مراب رقم 

GHA10  - 24000 الجديدة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الدهبي  الجليل  عبد  الييد 
 100 حصة بقيدة   1.000   : اليقلي 

مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الدهبي  الجليل  عبد  الييد 
زينب  زنقة   ،9 عنوانه)ا)  اليقلي 
النفزاجية، تجزئة فضل هللا،  22000 

الجديدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الدهبي  الجليل  عبد  الييد 
زينب  زنقة   ،9 عنوانه)ا)  اليقلي 
النفزاجية، تجزئة فضل هللا،  22000 

الجديدة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم 29432.
326I

 ART FOR JAMAL“    أرت فور أدال املدينة

“   ELMADINA

 أرت فور جمال املدينة 
 ART FOR JAMAL“

“ ELMADINA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ART FOR“    أرت فور أدال املدينة
“   JAMAL ELMADINA

حي الولجة، اليوسفية نحو جام 
عكراش الكلدت7 5.5 التجزئة 1 ، 

10190، الرباط املغرب
 ART FOR“ أرت فور أدال املدينة 
JAMAL ELMADINA “          شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 
الولجة، اليوسفية نحو جام عكراش 

الكلدت7 5.5 التجزئة 1 - 10190  
الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16212(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
أرت    : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 ART FOR“ املدينة  أدال  فور 

.        “ JAMAL ELMADINA
الطباعة   : غرض الشركة بإيجاز 

املتنوعة 
االعالنات 

جالتصديم.
حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
اليوسفية نحو جام عكراش  الولجة، 
  10190  -  1 التجزئة   5.5 الكلدت7 

الرباط املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 30.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عبدالرحدان أدال الدين 
مرهم   100 بقيدة  حصة   300   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد عبدالرحدان أدال الدين 
تجزئة عالبوش حي   3 رقم  عنوانه)ا) 

الغزا ي  12000 تدارة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد عبدالرحدان أدال الدين 
تجزئة عالبوش حي   3 رقم  عنوانه)ا) 

الغزا ي  12000 تدارة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 9029.

32(I

شركة أهام املحاسب

شركة سافي سكول 2 ش.م.م  
 SOCIETE SAFI     ش.و

SCHOOL 2 PRIVE  SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

شركة أهام املحاسب

الرقم 02 عدارة نياس شارع احدد 
الطيب بنهيدة املدينة الجديدة 
أسفي ، 26000، أسفي املغرب

شركة سافي سكول 2 ش.م.م  ش.ج     
  SOCIETE SAFI SCHOOL 2 PRIVE

SARL AU شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأتداعي بقعة 502 
حي أموني  أسفي - 26000 أسفي 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10081

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 11 نون 7 2022 تدت إضافة 
إ 2 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
النقل املدر�سي لحياب الغي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   21 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1035/2022.
328I

CABINET FC EXPERT

DIALYSAL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي7 تيدية الشركة

CABINET FC EXPERT
مكتب رقم 5 عدارة شب اليل شارع 

عدر ابن الخطاب ، 23000، بني 
مالل املغرب

DIALYSAL  شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأتداعي شارع 
الحين الثاني تجزئة الخي7 3 عدارة 

11  - 23550 سوق اليبت اجالم 
الندة  املغرب.

تغيي7 تيدية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3861
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم تغيي7   2022 يوليوز   21 املؤرخ في 
تيدية الشركة من »DIALYSAL » إ 2 
 CENTRE HEMODIALYSE SOUK«

.« SEBT

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

)1 غشت 2022 تحت رقم 206.
349I

شركة أهام املحاسب

شركة سافي سكول 2 ش.م.م  
ش.و

 SOCIETE SAFI SCHOOL 2   
PRIVE  SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين ميي7 أديد للشركة

شركة أهام املحاسب
الرقم 02 عدارة نياس شارع احدد 
الطيب بنهيدة املدينة الجديدة أسفي 

، 26000، أسفي املغرب
شركة سافي سكول 2 ش.م.م  ش.ج   
  SOCIETE SAFI SCHOOL 2 PRIVE
ميؤجلية  ذات  شركة    SARL AU

محدجمة ذات الشريك الوحيد
بقعة  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
502 حي أموني أسفي - 26000 أسفي 

املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.10081

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون 7   11 املؤرخ في 
ميي7 أديد للشركة الييد)ة) امشي7ا 

ميلومة كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1035/2022.
350I

AG.FIDUCIAIRE

6 دور -برو
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AG.FIDUCIAIRE
 BD ANOUAL RCE EL BARAKA
 5° ETG N°21 ، 60000، OUJDA

MAROC

6 مجر -برج شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزءة 
البيتان 2 زنقة جام املخازن 1 رقم 

26 - 60000 جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20225

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
مجر   6  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

-برج.
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصابون جمنتجات التنظيف.
تجزءة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
رقم   1 زنقة جام املخازن   2 البيتان 

26 - 60000 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عبد الرحيم بزازي :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
بزازي  الرحيم  عبد  الييد 
 2 اس  زنقة  الجوهرة  حي  عنوانه)ا) 

رقم ) 60000 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
بزازي  الرحيم  عبد  الييد 
 2 اس  زنقة  الجوهرة  حي  عنوانه)ا) 

رقم ) 60000 جأدة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1820.

351I
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Aïd comptable

STE EXTRA B.K
إعالن متعدم القرارات

Aïd comptable

 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc

STE EXTRA B.K  »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: مجار 

تغيالست تيزي جسلي تازة - 35000 

تازة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5597

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19 أكتوبر 2022 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

الذي ينص عل2  االجل:  قرار رقم  

الكريم  عبد  الييد  تفويت  مايلي: 

فيصل  أبار  الييد  ج  العجوري  

مرهم    100 بقيدة  1000حصة 

للحصة لفائدة الييدة علية حيددي  

قرار رقم  التاني : الذي ينص عل2 

للشركة  القانوني  شكل  تغيي7  مايلي: 

 SARL AU 2 ا SARL من

قرار رقم  التالت: الذي ينص عل2 

حيددي  علية  الييدة  تعيين  مايلي: 

ميي7الشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم  1: الذي ينص عل2 مايلي: 

تغيي7 شكل قانوني للشركة

بند رقم  6: الذي ينص عل2 مايلي: 

تفويت 1000 حصة  لفائدة الييدة 

علية حيددي 

عل2  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

حيددي  علية  الييدة  تعيين  مايلي: 

ميي7ة 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 588.

352I

Aïd comptable

STE JIBAL RIF
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
STE JIBAL RIF شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار 
املطاحن أداعة غياتة الغربية جام  

امليل تازة - 35000 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(2(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   26
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.JIBAL RIF
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزراعة - اشغال املختلفة.
مجار   : االأتداعي  املقر  عنوان 
جام   الغربية  غياتة  أداعة  املطاحن 

امليل تازة - 35000 تازة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد فيصل املت7كاتي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد فيصل املت7كاتي عنوانه)ا) 
تازة  الغربية  غياتة  املطاحن  مجار 

35000 تازة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد فيصل املت7كاتي عنوانه)ا) 
تازة  الغربية  غياتة  املطاحن  مجار 

35000 تازة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   22 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 494.
353I

HOUSE CARE

HOUSE CARE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HOUSE CARE
-Groupe Attakkaddoum GH2

 2ème étage, Sidi Bernoussi ، ,1(
20600، Casablanca Maroc
HOUSE CARE شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : مجدوعة 
التقدم، املجدوعة اليكنیة )1 

- 2، الطابق 2، سیدي ال 7نو�سي - 
20600 الدارالبیضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.490825
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 شتن 7   05 في  املؤرخ 
ذات  شركة   HOUSE CARE حل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 
الوحيد مبلغ رأسدالها 30.000 مرهم 
مجدوعة  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
 1( اليكنیة  املجدوعة  التقدم، 
 - سیدي ال 7نو�سي   ،2 الطابق   ،2  -
املغرب نتيجة  الدارالبیضاء   20600

ليكون نشاط الشركة.
ج عين:

ج  اندا  بوريلو  رجزا ي   الييد)ة) 
عنوانه)ا) اطیدونان كويزجن الفلیبين 
الفلیبين  كويزجن  اطیدونان   2331

كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
بتاريخ 21 أكتوبر 2022 جفي مجدوعة 
التقدم، املجدوعة اليكنیة )1 - 2، 

الطابق 2، سیدي ال 7نو�سي - 20600 
الدارالبیضاء املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825882.

352I

NT FINANCE

STARTCONSULTING
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NT FINANCE
 LOT 218 ZONE INDUSTRIELLE
 SUD-OUEST MOHAMMEDIA

 ، 28830، MOHAMMEDIA
MAROC

STARTCONSULTING شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

الرياض تجزئة امليي7ة تجزئة ف.ب 
10 الطابق التالث املكتب ) - 

28830 املحددية املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2021 يونيو   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.STARTCONSULTING
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امأهزة املعلوماتية.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الرياض تجزئة امليي7ة تجزئة ف.ب 
10 الطابق التالث املكتب ) - 28830 

املحددية املغرب.
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أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد فؤام نعيم :  1.000 حصة 
بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييد فؤام نعيم عنوانه)ا) إقامة 
الرحدة   82 الشقة   3 العدارة  رانية 
 20000 النواصر  بوعزة  مار   ،2

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد فؤام نعيم عنوانه)ا) إقامة 
الرحدة   82 الشقة   3 العدارة  رانية 
 20000 النواصر  بوعزة  مار   ،2

الدارالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحددية  بتاريخ 12 يونيو 

2021 تحت رقم 8)13.
355I

Ste AQUA SALZARO SARL

STE AQUA SALZARO SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي محدد بن عبدهللا زنقة املحددية 
رقم 02 اليدارة، 2000)، اليدارة 

املغرب
 STE AQUA SALZARO SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي اليالم 
2 بلوك مال رقم 96 اليدارة  - 

2000) اليدارة املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1539

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 شتن 7   28 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  مرهم»   2.900.000«
 3.000.000« إ 2  مرهم»   100.000«
تقديم حصص    : عن طريق  مرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  باليدارة   االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 330/2022.

356I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

 AL HOCEIMA BUSINESS

CENTER

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 ETUDE MAITRE AZZOUZ

BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE

 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 

)املغرب)

 AL HOCEIMA BUSINESS

CENTER شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي طنجة 

البالية املجدع اليكني املنظر 

الجديل اقامة هاأر 1 بلوك 5 

الطابق 2 رقم 9  - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.96729

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   2022 شتن 7   30 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

مرام املشوري  )ة)  تفويت الييد 

أصل  من  اأتداعية  حصة   1.000

)ة)  الييد  لفائدة   حصة   1.000

شتن 7   30 بتاريخ  املشوري  مرجان 

.2022

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون 7   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13315.

35(I

PUSH CENTER

UNIVERSAL EXPERT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
UNIVERSAL EXPERT  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي ) اقامة 

الرامي زنقة سبتة الطابق 2 املكتب 
8 الدار البيضاء   الدار البيضاء  
20000 الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

280299
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2013 مارس   12
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERSAL EXPERT
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعدال أج تشييد مختلفة.
اقامة   (  : عنوان املقر االأتداعي 
الرامي زنقة سبتة الطابق 2 املكتب 8 
الدار البيضاء   الدار البيضاء  20000 

الدار البيضاء  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
حصة   49   : الييد سفيان اجبال 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
 51   : الييد عبد اللطيف زيدان 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اجبال  سفيان  الييد 
 10 الرقم   50 الزنقة  بوشنتوف 

20000 الدار البيضاء  املغرب.

زيدان  اللطيف  عبد  الييد 

 52 الرقم  العالية  تجزىة  عنوانه)ا) 

تيط مليل 20000  تيط مليل املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  اجبال  سفيان  الييد 

 10 الرقم   50 الزنقة  بوشنتوف 

20000 الدار البيضاء  املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2013 تحت رقم 522658.

358I

ARSA CONSULTING

SPORJOUMA

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

ARSA CONSULTING

 bd MOUTANA BNOU 183

 HARITA BERNOUSSI

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

SPORJOUMA شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 92 زنقة 

الحاج عدار الريفي - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.25139

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   1998 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

»200.000 مرهم» أي من »200.000 

عن  مرهم»   800.000« إ 2  مرهم» 

إمماج احتياطي أج أرباح أج    : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 1998 تحت رقم 149476.

359I
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ARSA CONSULTING

SPORJOUMA
شركة املياهدة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ARSA CONSULTING
 bd MOUTANA BNOU 183

 HARITA BERNOUSSI
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

SPORJOUMA شركة املياهدة
ج عنوان مقرها االأتداعي 92 زنقة 
الحاج عدار الريفي - 20000 الدار 

البيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25139

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   1998 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
»شركة ذات  إ 2  املياهدة»  »شركة 

امليؤجلية املحدجمة».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 1998 تحت رقم 149476.
360I

INSTITUT PRIVE DE JSC

 INSTITUT PRIVE DE JSC  I P
J S C

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

INSTITUT PRIVE DE JSC
حي امليي7ة 1 شارع امريس 1 رقم 18 
الداخلة ، 3000)، الداخلة املغرب

 INSTITUT PRIVE DE JSC  I P J S C
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي امليي7ة 
1 شارع امريس 1 رقم 18 الداخلة 

الداخلة 3000) الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18(((
في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2021 يونيو   29
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
.INSTITUT PRIVE DE JSC  I P J S C
: بإيجاز  الشركة   غرض 

 EDUCATION ET
ENSEIGNEMENT

.PRIVE DE TOUT NIVEAU
حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 18 رقم   1 امريس  شارع   1 امليي7ة 
الداخلة   (3000 الداخلة  الداخلة 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
اعدار  سالم  محدد  الييد 
عنوانه)ا) حي االمل 1 بلوك 22 رقم 6 

3000) الداخلة املغرب.
عنوانه)ا)  القر�سي  محدد  الييد 
س  بلو   122 رقم  الوحدة  تجزئة 

0000) العيون  املغرب.
حي  الييد فاطدة بكار عنوانه)ا) 
الداخلة    (3000 58 02 رقم  القيم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
اعدار   سالم  محدد  الييد 
عنوانه)ا) حي االمل 1 بلوك 22 رقم 6  

3000) الداخلة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  

يونيو 2021 تحت رقم -.
361I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

MCH BUILD
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص
 ETUDE MAITRE AZZOUZ

BAZZAOUI
 AV SAYED KOTB ANGLE

 SHIKOVSKI RES JOUBA B
ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 

)املغرب)

MCH BUILD شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 3 شارع 
ابي الحين الشام ي شارع اليعامة 
سابقا القطعة رقم 3 الطابق 8 رقم 

19 - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.123205

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   12 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
مرام املشوري  )ة)  تفويت الييد 
 250 حصة اأتداعية من أصل   83
سدي7  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 

املشوري بتاريخ 12 أكتوبر 2022.
مرام املشوري  )ة)  تفويت الييد 
 250 حصة اأتداعية من أصل   83
طارق  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 

املشوري بتاريخ 12 أكتوبر 2022.
مرام املشوري  )ة)  تفويت الييد 
 250 حصة اأتداعية من أصل   82
محدد  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 

املشوري بتاريخ 12 أكتوبر 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم )1338.

362I

االعالنات االمارية للشركات املغربية

 KALAATE ALHADAYA WA 
ATOHAF

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

االعالنات االمارية للشركات املغربية
 AGADIR ،88000 ، املغرب

MAROC
 KALAATE ALHADAYA WA 

ATOHAF شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي النور 
رقم 30  - 23150  ابن أرير املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2021 شتن 7   22
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 KALAATE ALHADAYA WA   :

.ATOHAF
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التحف ج الهداية.
عنوان املقر االأتداعي : حي النور 

رقم 30  - 23150  ابن أرير املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 عاما  سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

10.000.000 مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كاتب  هشام  الييد 
ابن   23150   523 رقم  الفرح  الحي 

أرير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  كاتب  هشام  الييد 
ابن   23150   523 رقم  الفرح  الحي 

أرير املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن أرير  بتاريخ 21 نون 7 

2021 تحت رقم 232.
363I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

WORLD EMA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU
 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
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WORLD EMA شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
موالي يوسف عدارة املوساجي - 

35000 تازة املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5479

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون 7   09 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»200.000 مرهم» أي من »100.000 
عن  مرهم»   300.000« إ 2  مرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 520.
362I

ANEXIS CONSEIL

BATI PRO 2022
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANEXIS CONSEIL
12 زنقة ص 7ي بوأدعة الطابق 
االجل الشقة 6 الدار البيضاء، 
Casablanca ،20110 املغرب

BATI PRO 2022 شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 12, زنقة 
ص 7ي بوأدعة الطابق امجل شقة 

رقم 6 - 20110 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   22
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 BATI  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PRO 2022
أعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تشييد املباني.
12, زنقة   : عنوان املقر االأتداعي 
شقة  امجل  الطابق  بوأدعة  ص 7ي 
رقم 6 - 20110 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد الطاهر سوامين 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد الطاهر سوامين عنوانه)ا) 
املكانية  تجزئة   153 رقم   10 زنقة 
الدار البيضاء   2(182 بوسكورة    2

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد الطاهر سوامين عنوانه)ا) 
املكانية  تجزئة   153 رقم   10 زنقة 
الدار البيضاء   2(182 بوسكورة    2

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 845925.

365I

NJ BUSINESS

2B.B.M
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 19 الطابق 
التالث شارع عبد الكريم بنجلون 

املدينة الجديدة فاس املغرب، 
30000، فاس املغرب

2B.B.M شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي متجر, 
زنقة سيدي الهامي اقامة فرمجس 

رقم 1 زجاغة  - 30000 فاس  املغرب 
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2663
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   12
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.2B.B.M
مقاجلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
متجر,   : االأتداعي  املقر  عنوان 
فرمجس  اقامة  الهامي  سيدي  زنقة 
رقم 1 زجاغة  - 30000 فاس  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : بوعزاتن   محدد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 500   : الييد محدد بن احدش  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد محدد بوعزاتن  عنوانه)ا) 
 1 املدائن  زهرة  تجزئة  ب   28 رقم 
فاس    30000  1 الشقة   1 الطابق 

املغرب.
احدش   بن  محدد  الييد 
شارع املنامة زنقة الهدهد  عنوانه)ا) 
فاس    30000  1 الزهور   10 رقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد محدد بوعزاتن  عنوانه)ا) 
 1 املدائن  زهرة  تجزئة  ب   28 رقم 
فاس    30000  1 الشقة   1 الطابق 

املغرب 

احدش   بن  محدد  الييد 
شارع املنامة زنقة الهدهد  عنوانه)ا) 
فاس   30000  1 الزهور   10 رقم 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6356.
366I

  Sté LA HOLLANDAISE IMPORT EXPORT شركة

ش.م.م بشريك جحيد

 Sté NECOCOS TRAVAUX
DIVERS SARL - AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 Sté NECOCOS TRAVAUX شركة
DIVERS  ش.م.م بشريك جحيد

رقم 268، متجر 1، تجزئة القرجيين، 
طريق عين الشقف - فاس ، 

30020، فاس املغرب
 Sté NECOCOS TRAVAUX

DIVERS SARL - AU شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 268، 
متجر 1، تجزئة القرجيين، طريق عين 

الشقف - فاس املغرب -.30020 
فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44159
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   10 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
 Sté NECOCOS الوحيد  الشريك 
  TRAVAUX DIVERS SARL - AU
مبلغ رأسدالها 50.000 مرهم جعنوان 
مقرها اإلأتداعي رقم 268، متجر 1، 
تجزئة القرجيين، طريق عين الشقف 
- فاس املغرب -.30020 فاس املغرب 

نتيجة ل : تصفية ميبقة.
ج حدم مقر التصفية ب رقم 268، 
متجر 1، تجزئة القرجيين، طريق عين 
 30020  - املغرب  فاس   - الشقف 

فاس  املغرب. 
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ج عين:
ج  ماموني  محدد   الييد)ة)  
عنوانه)ا) رقم 220 ب، تجزئة رياض 
الليدون، تغات - فاس 30090 فاس 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : ال حدجم 

مفرجضة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4772/022.
36(I

  Sté LA HOLLANDAISE IMPORT EXPORT شركة

ش.م.م بشريك جحيد

 Sté LA HOLLANDAISE
IMPORT EXPORT SARL - AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Sté LA HOLLANDAISE شركة
IMPORT EXPORT  ش.م.م بشريك 

جحيد
رقم 22 ، زنقة رابن حجر، تشارع 
املوحدين - فاس ، 30000، فاس 

املغرب
 Sté LA HOLLANDAISE IMPORT
EXPORT SARL - AU شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 22 ، 
زنقة رابن حجر، تشارع املوحدين - 

فاس - 30000  فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38919

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   1( املؤرخ في 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
 Sté LA الوحيد  الشريك  ذات 
 HOLLANDAISE IMPORT
EXPORT SARL - AU  مبلغ رأسدالها 
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
اإلأتداعي رقم 22 ، زنقة رابن حجر، 

  30000  - فاس   - املوحدين  تشارع 
تصفية   : ل  نتيجة  املغرب  فاس 

ميبقة.
ج حدم مقر التصفية ب رقم 22 ، 
 - تشارع املوحدين  زنقة رابن حجر، 

فاس - 30000 فاس املغرب. 
ج عين:

الفلوس ج  نورالدين    الييد)ة) 
5 ، شارع اإلمام علي،  عنوانه)ا) رقم 
فاس  ـ  م.ج   ،2 الطابق   ،6 الشقة 
)ة)  كدصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : ال حدجم 

مفرجضة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4823/022.

368I

conseils sarl

BINAYAT AL MISK
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
BINAYAT AL MISK شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 12 زنفة 

خالد  ابن الوليد الطابق الثالث رقم 
8 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132305

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BINAYAT AL MISK

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

زنفة   12  : عنوان املقر االأتداعي 

خالد  ابن الوليد الطابق الثالث رقم 

8 - 90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

50 حصة    : الييد انور العدراني 

بقيدة 1.000 مرهم للحصة.

العلمي   الرحدوني  محدد  الييد 

مرهم   1.000 بقيدة  حصة   50   :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العدراني  انور  الييد 

تجزئة املضيق الجديد شارع مو�سى 

ابن نصي7 رقم 266 بلوك 02 الطابق 

2 الشقة 61  93200 املضيق املغرب.

العلمي   الرحدوني  محدد  الييد 

كاطوليكوس  رييس  كايي  عنوانه)ا) 

سبتة   51001  05 بييو   (6 رقم 

سبتة.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  العدراني  انور  الييد 

تجزئة املضيق الجديد شارع مو�سى 

ابن نصي7 رقم 266 بلوك 02 الطابق 

2 الشقة 61  93200 املضيق املغرب

العلمي   الرحدوني  محدد  الييد 

كاطوليكوس  رييس  كايي  عنوانه)ا) 

سبتة   51001   05 بييو   (6 رقم 

سبتة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259629.

369I

UNION BEST SOLUTIONS

SERVICE BOUJJA

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

SERVICE BOUJJA شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

مراكش حي ايزجران  - 21050 

ايدنتانوت املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 39.

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 يوليوز   12 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

بوأة  عدر   )ة)  الييد  تفويت 

125 حصة اأتداعية من أصل 250 

حصة لفائدة  الييد )ة) نبيل  بوأة 

بتاريخ 02 أكتوبر 2020.

بوأة  عدر  )ة)  الييد  تفويت 

125 حصة اأتداعية من أصل 250 

حصة لفائدة  الييد )ة) أدال بوأة 

بتاريخ 02 أكتوبر 2020.

بوأة  ناصر  )ة)  الييد  تفويت 

125 حصة اأتداعية من أصل 250 

حصة لفائدة  الييد )ة) نبيل بوأة 

بتاريخ 12 نون 7 2021.

بوأة  ناصر  )ة)  الييد  تفويت 

125 حصة اأتداعية من أصل 250 

حصة لفائدة  الييد )ة) أدال بوأة 

بتاريخ 12 نون 7 2021.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 13 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 633/2022.

3(0I
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sofoget

CEREALES EL OUARDI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
CEREALES EL OUARDI شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي   القنيطرة 
59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 

موالي عبد العزيز رقم 2 - 12000  
القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55825
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 05 يوليوز 2022 تقرر حل 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
 CEREALES EL الوحيد  الشريك 
 100.000 مبلغ رأسدالها    OUARDI
اإلأتداعي    مقرها  جعنوان  مرهم 
القنيطرة 59 إقامة موالي عبد العزيز 
 -  2 رقم  العزيز  عبد  موالي  شارع 
  : 12000  القنيطرة املغرب نتيجة ل 

زيامة خيائر الشركة.
ج حدم مقر التصفية ب   القنيطرة 
شارع  العزيز  عبد  موالي  إقامة   59
   12000  -  2 العزيز رقم  موالي عبد 

القنيطرة  املغرب. 
ج عين:

ج  الورمي  هشام   الييد)ة)  
   12000 القنيطرة  عنوانه)ا)   
)ة)  كدصفي  املغرب  القنيطرة 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ )1 نون 7 

2022 تحت رقم 93.
3(1I

MOUHIDI MOHAMED

 SOCIETE   SOLUTION
     PROVIDER EDUCATION

S.P.E
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ جقع بالجريدة 
الرسدية

MOUHIDI MOHAMED
 IMM KANDOUCI IMPASS 12

 APPT N°4(V.N( MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

 SOCIETE   SOLUTION
 PROVIDER EDUCATION     S.P.E
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
  IM°2 جعنوان مقرها اإلأتداعي 
  APT 16  ETG 3 LOT SALAM
 MARJAN  MEKNES - 50000

مكناس املغرب.
بالجريدة  جقع  خطٍإ  إستدراك   
الرسدية عدم 23)5 بتاريخ 23 نون 7 

.2022
: رقم التقييد في السجل  بدال من 

التجاري : 57589
السجل  في  التقييد  رقم   : يقرأ 

التجاري :)58)5
الباقي بدجن تغيي7.

3(2I

audicof

LA PERLE ELECTRONIQUE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

audicof
 BD GHANDI CASABLANCA 236

 ، 30000، CASABLANCA
MAROC

 LA PERLE ELECTRONIQUE
»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: زنقة آ بن 
لكنان، عدارة أ زاجية زنقة أيال ي 
غافر، عين اليبع الدار البيضاء 

املغرب 30000 الدار البيضاء 
املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8(233
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 18 يوليوز 2022
امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيات القانون: 
- تحيين البنوم رقم 6، ) ج15 من 

القانون امسا�سي للشركة 
23 من القانون  - إلغاء البند رقم 

امسا�سي للشركة
 25  ،22 البنوم  أرقام  -مراأعة 

ج26 تبعا إللغاء البند 23
 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن 7 2022 تحت رقم 29660.
3(3I

STE FIDU-LIDOU SARL

PAPETRIE AMINE FATIMA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة 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
 PAPETRIE AMINE FATIMA

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 183 
ل شارع سوسة  تجزئة هاأر 

مونفلوري - 30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28215

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2022 تقرر حل  )2 شتن 7  املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
 PAPETRIE AMINE الشريك الوحيد
 15.000 رأسدالها  مبلغ    FATIMA
اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
تجزئة هاأر  ل شارع سوسة    183

املغرب  فاس   30000  - مونفلوري 
غياب الدعم املا ي بعد   -  : نتيجة ل 

أائحة كورجنا.
ل   183 ج حدم مقر التصفية ب 
شارع سوسة  تجزئة هاأر مونفلوري 

- 30000 فاس املغرب. 
ج عين:

الييد)ة) فاطدة  أمين  ج عنوانه)ا) 
رقم 1195 بلوك أ 5 عوينات الحجاج  
)ة)  كدصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 2668.
3(2I

COMPTA PLUS

GRAND CHEMIN
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

COMPTA PLUS
 BD MOHAMED V 2° ETAGE 319
، 23000، BENI MELLAL MAROC

GRAND CHEMIN شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي سابك فوم 
العنصر بني مالل - 23000 بني مالل 

املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2397

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون 7   08 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  مرهم»   1.790.000«
 1.800.000« إ 2  مرهم»   10.000«
تقديم حصص    : عن طريق  مرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 15 نون 7 

2022 تحت رقم 1166.
3(5I



22749 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

موثقة

ملكنا اكس انوار
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

موثقة
26 شارع محدد الخامس الطابق 

االجل  برشيد 26 شارع محدد 
الخامس الطابق االجل برشيد، 

26100، برشيد املغرب
ملكنا اكس انوار  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 38 زنقة 

أون أوريس  الطابق الرابع  
الدارالبيضاء 0)203 الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.512(23

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 شتن 7   12 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  مرهم»   10.000.000«
 10.010.000« إ 2  مرهم»   10.000«
تقديم حصص    : عن طريق  مرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 845319.
3(6I

HOUSEKEEPING

HOUSEKEEPING
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HOUSEKEEPING
-Groupe Attakkaddoum GH2

 2ème étage, Sidi Bernoussi ، ,1(
20600، Casablanca Maroc

HOUSEKEEPING شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي : مجدوعة 

التقدم، املجدوعة اليكنیة )1 
- 2، الطابق 2، سیدي ال 7نو�سي - 

20600 الدارالبیضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.490823
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 شتن 7   05 في  املؤرخ 
شركة ذات   HOUSEKEEPING حل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 
الوحيد مبلغ رأسدالها 30.000 مرهم 
مجدوعة  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
 1( اليكنیة  املجدوعة  التقدم، 
 - سیدي ال 7نو�سي   ،2 الطابق   ،2  -
املغرب نتيجة  الدارالبیضاء   20600

ليكون نشاط الشركة.
ج عين:

سایكون الوبر ج  امیل   الييد)ة) 
عنوانه)ا) بایس سیتي الفلیبين 6206 
)ة)  كدصفي  الفلیبين  سیتي  بایس 

للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
بتاريخ 21 أكتوبر 2022 جفي مجدوعة 
التقدم، املجدوعة اليكنیة )1 - 2، 
الطابق 2، سیدي ال 7نو�سي - 20600 

الدارالبیضاء املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825883.
3((I

STE IBERKAL

« STE IBERKAL  SARL au
إعالن متعدم القرارات

STE IBERKAL
فاس fes، 30000، فاس املغرب

STE IBERKAL  SARL au » »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: تجزئة 
مليلة مجدوعة الضح2 عدارة 

20 شقة رقم )   صندجق ال 7يد        
10100  زجاغة العليا  فاس - 

30030 فاس املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.36809

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 18 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي:  

مليلة  تجزئة  من:  الشركة  مقر  نقل 

مجدوعة الضح2 عدارة 20 شقة رقم    

صندجق ال 7يد 10100  زجاغة العليا  

 13 رقم  التا ي   العنوان  ا 2  فاس 

الطابق االجل  زنقة عباس امليعدي  

املدينة الجديدة 30000 فاس.

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي:  

:رفع راسدال  الشركة  من 100.000 

مرهم اي بزيامة   500.000 مرهم ا 2 

حياب  بواسطة  مرهم   200.000

الشركة  راسدال  ليصبح  املياهدين 

في 500.000 مرهم مقيدة ا 2 5000 

لصالح  كلها  مرهم   100 من  حصة 

الييد مصطفى فلوس.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

مليلة  تجزئة  من:  الشركة  مقر  نقل 

مجدوعة الضح2 عدارة 20 شقة رقم    

صندجق ال 7يد 10100  زجاغة العليا  

 13 رقم  التا ي   العنوان  ا 2  فاس 

الطابق االجل  زنقة عباس امليعدي  

املدينة الجديدة 30000 فاس.

بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 

 100.000 رفع راسدال  الشركة  من 

مرهم اي بزيامة   500.000 مرهم ا 2 

حياب  بواسطة  مرهم   200.000

الشركة  راسدال  ليصبح  املياهدين 

في 500.000 مرهم مقيدة ا 2 5000 

لصالح  كلها  مرهم   100 من  حصة 

الييد مصطفى فلوس.

بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 

تحديد حصص املياهدين

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6223.

3(8I

FLASH ECONOMIE

SAW-AUTOMATION
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SAW-AUTOMATION شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي عدارة )2 

عبد هللا بن ياسين الطابق 2 مكتب 

29  - 20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.522231

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   03 في  املؤرخ 

محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 

SAW- الوحيد  الشريك  ذات 

رأسدالها  مبلغ    AUTOMATION

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000

بن  هللا  عبد   2( عدارة  اإلأتداعي 

ياسين الطابق 2 مكتب 29  - 20000 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

جأوم اي نشاط تجاري.

ج حدم مقر التصفية ب عدارة )2 

مكتب   2 عبد هللا بن ياسين الطابق 

29  - 20000 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

   AYAOVI الييد)ة) 

  LOME عنوانه)ا)  ج   SEMEGNON

LOME  TOGO 99345 كدصفي )ة) 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم )10)3.

379I
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FLASH ECONOMIE

SILK PLASTER MAROC
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SILK PLASTER MAROC شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : 325 

شارع 10 مارس الطابق االر�سي 

م 7جكة - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32(22(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 أبريل   16 املؤرخ في 

شركة   SILK PLASTER MAROC

ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

 100.000 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 

 325 مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي 

االر�سي  الطابق  مارس   10 شارع 

البيضاء  الدار   20000  - م 7جكة 

املغرب نتيجة لعدم جأوم اي نشاط 

تجاري.

ج عين:

ج  العربي  بن  محدد    الييد)ة) 
امليتشفيات  زنقة   22 عنوانه)ا) 

الطابق 1 الشقة 11 حي امليتشفيات  

املغرب  البيضاء  الدار   20000

كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

بتاريخ 16 أبريل 2021 جفي 325 شارع 

 - مارس الطابق االر�سي م 7جكة   10

20000 الدار البيضاء املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 5530)).

380I

FLASH ECONOMIE

YAMAMA PLASTER
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

YAMAMA PLASTER شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 12 زنقة 

خالد ابن جليد الطابق 3 الشقة رقم 
6  - 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10633
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 03 يوليوز 2020 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
الطابق  جليد  ابن  خالد  زنقة   12«
طنجة   90000  -   6 رقم  الشقة   3
»قيامة العامر مجار اجالم  إ 2  املغرب» 
النقطة   1 الوطنية  الطريق  مو�سى 
 20160  - بوكدرة   589 الكيلومت7ية 

اسفي  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   03 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2020 تحت رقم 1614/889.
381I

االعالنات االمارية للشركات املغربية

WIN TRANSIT
إعالن متعدم القرارات

ش م م » WIN TRANSIT  » شركة
رقم السجل التجاري : 26251

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 
 27/10/2022 في  املؤرخ  االستثنائي 

قرر ما يلي:
- فسخ ميبق للشركة؛

- تعيين الييد ساليمي زين الدين 
كدصفي للشركة؛

- تحديد مقر التصفية في العنوان 
التا ي:   مجدع اج 11 ، الزنقة رقم 02 
، رقم 15 مكرر ، حي الداخلة اكامير.

تم االيداع القانوني لدى املحكدة 
 21/11/2022 في  بأكامير  التجارية 

تحت رقم 2685.
382I

شركة أهام املحاسب

شركة عبدة بيست تكنولوجي 
ش.م.م

 Société ABDA BEST     
TECHNOLOGIE  S.A.R.L
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

شركة أهام املحاسب
الرقم 02 عدارة نياس شارع احدد 

الطيب بنهيدة املدينة الجديدة 
أسفي ، 26000، أسفي املغرب
شركة عبدة بييت تكنولوجي 

 Société ABDA BEST     ش.م.م
TECHNOLOGIE  S.A.R.L شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي الرقم )0 

زنقة م تجزئة الصويرة حي أناس 
أسفي - 26000 أسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1022(
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 
حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
تكنولوجي  بييت  عبدة  شركة 
 Société ABDA BEST ش.م.م     
مبلغ    TECHNOLOGIE  S.A.R.L
جعنوان  مرهم   80.000 رأسدالها 
م  زنقة   0( الرقم  اإلأتداعي  مقرها 
 - أسفي  أناس  حي  الصويرة  تجزئة 
26000 أسفي املغرب نتيجة ل : عدم 

بلوغ هدف الشركة.
الرقم  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
)0 زنقة م تجزئة الصويرة حي أناس 

أسفي - 26000 أسفي املغرب. 
ج عين:

ج  العوفي  سعيد   الييد)ة) 
تجزئة  م  زنقة   0( الرقم  عنوانه)ا) 
 26000 أسفي  أناس  حي  الصويرة 

أسفي املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
املخابرة ج محل تبليغ العقوم ج الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : الرقم )0 زنقة م 

تجزئة الصويرة حي أناس أسفي
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1037/2022.

383I

مكتب محاسبة

L›ARBRE DE VIE SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عدارة 21 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52002، 

الرشيدية املغرب
L›ARBRE DE VIE SARL شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي   قصر 

ال 7اني مدغرة الرشيدية  - 52000 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
162(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.L’ARBRE DE VIE SARL
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقوم 
مأجى

منظم الحفالت.
قصر     : عنوان املقر االأتداعي 
 52000  - ال 7اني مدغرة الرشيدية  

الرشيدية املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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الشركة:   رأسدال  مبلغ 
100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:

500 حصة    : الييدة جحلي نجاة 
بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : املصطفى  بنان  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نجاة  جحلي  الييدة 
قصر ايت خرج النزالة الريش 52200 

الريش املغرب.
عنوانه)ا)  املصطفى  بنان  الييد 
الريش  كراندج  قصر  منيا  قصبة 

52200 الريش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  نجاة  جحلي  الييدة 
قصر ايت خرج النزالة الريش 52200 

الريش املغرب
عنوانه)ا)  املصطفى  بنان  الييد 
الريش  كراندج  قصر  منيا  قصبة 

52200 الريش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم 0)12.

382I

STE FIDLAMIAE SARL

 NEW CONCEPT DENTAL
LAB

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
رفع رأسدال الشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،
RABAT MAROC

 NEW CONCEPT DENTAL LAB
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي الطابق 2 
رقم 20 عدارة 32 زاجية شارع عدر 

إبن الخطاب ج شارع امبطال أكدال  
- 10000 الرباط املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.119393

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون 7   02 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  مرهم»   1.200.000«
 1.500.000« إ 2  مرهم»   100.000«
مقاصة  إأراء    : طريق  عن  مرهم» 
مع ميون الشركة املحدمة املقدار ج 

امليتحقة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   10 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 130165.
385I

FIECO SARL

AZZ-GESTION
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FIECO SARL
 RUE AL KASSAR MAARIF 12

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

AZZ-GESTION شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 26  شارع 
الزرقطوني الدجر الثاني شقة 6  - 

************ الدارالبيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55((2(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 يونيو   28
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
AZZ-  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.GESTION
تشغيل    : غرض الشركة بإيجاز 
املشرجبات  لبيع  تجاري  عدل  أي 
الكحولية ،  جمطعم - بار ، جالنوامي 

الليلية.
مؤسية  أي  عل2  االستحواذ 
للدشرجبات الكحولية أج تأأي7ها أج 

إمارتها.

الفلكلورية  العرجض  تنظيم 
الرقص  جأمييات  جالكالسيكية 
الفعاليات  جأديع  جالخاصة  العامة 

الفنية جغي7ها.
جبشكل أكث7 تحديًدا شراء جإنشاء 
جتشغيل أج االستحواذ عل2 مصلحة 
أديع  في  امشكال  من  شكل  بأي 
أج  ال�سيء  نفس  لها  التي  الشركات 

ال�سيء ذي الصلة.
.عنوان املقر االأتداعي : 26  شارع 
  -   6 شقة  الثاني  الدجر  الزرقطوني 

الدارالبيضاء  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
 66   : بوشعيب  رضوان   الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 32   : عزالدين   رضوان  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
بوشعيب  رضوان   الييد 
عنوانه)ا)   حي الرحدة زنقة 2 رقم 52 

الدارالبيضاء  الدارالبيضاء  املغرب.
الييد رضوان عزالدين  عنوانه)ا)   
الطابق   2( رقم  التوفيق   إقامة 
الدارالبيضاء   البيضاء   9 شقة   2

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد رضوان عزالدين  عنوانه)ا)  
 2 الطابق   2( رقم  التوفيق   إقامة 
شقة 9 البيضاء الدارالبيضاء  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 8)8205.
386I

موثقة

FAIRVIEW  فيرفيو
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

موثقة
26 شارع محدد الخامس الطابق 

االجل  برشيد 26 شارع محدد 

الخامس الطابق االجل برشيد، 
26100، برشيد املغرب

FAIRVIEW  في7فيو شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 38  زنقة 
أون أوريس  الطابق 2 املعاريف  

0)203 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.256309

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 شتن 7   09 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
رجزلين   است7  )ة)   الييد  تفويت 
حصة اأتداعية من أصل   1 املالح  
1.000 حصة لفائدة  الييد )ة)  اري 

اسولين  بتاريخ 09 شتن 7 2022.
رجزلين   است7  )ة)   الييد  تفويت 
حصة اأتداعية من أصل   1 املالح  
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   1.000
شتن 7   09 بتاريخ  اسولين   ميكايل  

.2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825320.

38(I

marrakech finance

SADPROMA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،
Marrakech maroc

SADPROMA شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي الطابق 
االر�سي تجزئة امليار رقم 499 طريق 

اسفي - 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13081(
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بدقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 
01 نون 7 2022 تم إعدام القانون 
امسا�سي لشركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SADPROMA
جرشة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقطيع اللحوم.
الطابق   : االأتداعي  املقر  عنوان 
االر�سي تجزئة امليار رقم 499 طريق 

اسفي - 20000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 90.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
 900   : يونس  تعيطي7ة  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يونس  تعيطي7ة  الييد 
طريق اسفي   499 تجزئة امليار رقم 

20000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  يونس  تعيطي7ة  الييد 
طريق اسفي   499 تجزئة امليار رقم 

20000 مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 0)1215.
388I

AIT TAQI MOULAY SAID

دار البركة للثراث والفلكلور
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT TAQI MOULAY SAID
 AV TARIK IBN ZIAD N°37

 ETAGE 2 ، 92000، TANGER
MAROC

مار ال 7كة للث7اث جالفلكلور شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

موالي اسداعيل اقامة جليلي بلوك 
س الطابق االجل رقم 53 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
مار   : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

ال 7كة للث7اث جالفلكلور.
االنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الفني جامليرحي جاليينيدائي ج تنظيم 
املغرب  جاملهرأانات ماخل  الحفالت 

جخارأه..
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
بلوك  جليلي  اقامة  اسداعيل  موالي 
 90000  -  53 س الطابق االجل رقم 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد محدد الدغوغي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد محدد الدغوغي عنوانه)ا) 
 92000 حي املنزه الطو راميو رقم 09 

العرائش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد محدد الدغوغي عنوانه)ا) 
 92000 حي املنزه الطو راميو رقم 09 

العرائش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   0( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259250.
389I

ARSA CONSULTING

SPORJOUMA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

ARSA CONSULTING
 bd MOUTANA BNOU 183

 HARITA BERNOUSSI
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

SPORJOUMA شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 92 زنقة 
الحاج عدار الريفي - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25139

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2002 أبريل   21 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»320.000 مرهم» أي من »800.000 
عن  مرهم»   1.120.000« إ 2  مرهم» 
إمماج احتياطي أج أرباح أج    : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2002 تحت رقم 250220.
390I

tachfine compta

SATYA PISO SL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tachfine compta
 imm 579 2eme etage n°6 hay

 charaf marrakech ، 40000،
marrakech maroc

SATYA PISO SL شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 363 

تجزئة امليار الطابق اليفلي  - 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   18

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 SATYA : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.PISO SL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متعدمة اج  البناء.

 363  : االأتداعي  املقر  عنوان 

 - اليفلي   الطابق  امليار  تجزئة 

20000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد الناصر الحدداجي :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الحدداجي  الناصر  الييد 

ملقا   28029 اسبانيا  عنوانه)ا) 

اسبانيا.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الحدداجي  الناصر  الييد 

ملقا   28029 اسبانيا  عنوانه)ا) 

اسبانيا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

22 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم 120628.

391I
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YOUNESS BENMOUSSA

YELLOW TRAV
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 2) تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15200
YELLOW TRAV  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي  زاجية 
زنقة محدد القري جزنقة انوال 

إقامة املنار عدارة ب املكتب رقم 2  
القنيطرة 12000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   2(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.YELLOW TRAV
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
التجارة   / املختلفة اج البناء / مطعم 

في الشكوالطة.
عنوان املقر االأتداعي :  زاجية زنقة 
محدد القري جزنقة انوال إقامة املنار 
القنيطرة    2 رقم  املكتب  ب  عدارة 

12000 القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد املصاطفي صالح :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد املصاطفي صالح عنوانه)ا) 
مجار لكرارمة لشهب بني جكيل الفقيه 
بن  الفقيه   23203 الصالح  بن 

الصالح املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد املصاطفي صالح عنوانه)ا) 
مجار لكرارمة لشهب بني جكيل الفقيه 
بن  الفقيه   23203 الصالح  بن 

الصالح املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 2683.
392I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

CBN DÉVELOPPEMENT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

CBN DÉVELOPPEMENT   شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم: 2, 
زنقة عنابية، قطاع 1 ، حي الرياض 
– الرباط - - 10000 الرباط املغرب 

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
162121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   03
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 CBN  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. DÉVELOPPEMENT
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات جالتييي7.
 ,2 رقم:   : عنوان املقر االأتداعي 
حي الرياض   ،  1 قطاع  زنقة عنابية، 

– الرباط - - 10000 الرباط املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : حدام  بن  محدد  الييد 
حصة بقيدة 50.000 مرهم للحصة.

 500   : شوقي   سدي7ة  الييدة 
حصة بقيدة 50.000 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد محدد بن حدام عنوانه)ا) 
حي الوفاء العدارة رقم ) مطار الرباط  

10000 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  الييدة سدي7ة شوقي  
حي الوفاء العدارة رقم ) مطار الرباط  

10000 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد محدد بن حدام عنوانه)ا) 
حي الوفاء العدارة رقم ) مطار الرباط  

10000 الرباط املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

.D1303(2 2022 تحت رقم
393I

sofoget

SORAYA BOULANGERIE
فسخ عقد تييي7 حر مصل تجاري 

)امشخاص الطبيعيون)
فسخ عقد تييي7 حر مصل تجاري

SORAYA BOULANGERIE
بدقت�سى عقد موثق مؤرخ في )1 
تم فسخ عقد التييي7    2022 نون 7 
الييد)ة)  طرف  من  املوقع  الحر 
اعبومجا امال  ج معاني رشيد اعبومجا 
)بصفته)ا)  رشيد  معاني  ج   امال  
مالك)ة) لألصل التجاري) الحامل)ة) 
رقم   للتعريف  الوطنية  للبطاقة 
BE440636   C170846  القاطن)ة) 
احدد  شارع   9 القنيطرة  بالعنوان  
شوقي عدارة مونية محل 2 - 12000  
جالييد)ة)   املغرب  القنيطرة  
العيري   ابورك )بصفته)ا) ميي7)ة) 
حرا )ة))  الحامل)ة) للبطاقة الوطنية 
للتعريف رقم  A604599 القاطن)ة) 

تدينة     ----  - تدينة  بالعنوان  
التجاري  بالسجل  جاملسجل  املغرب 
باملحكدة االبتدائية بالقنيطرة تحت  

عدم -----.

394I

comptacontrole

 ZIATEN ALUMINIUM SARL
AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

comptacontrole
مركز االعدال كاسطيا, شارع عبد 
الرحدان اليوسفي الطابق الثاني 
رقم 11 ج 12 ، 90000، طنجة 

املغرب
 ZIATEN ALUMINIUM SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي : الجي7اري 

1 شارع 12 رقم 08 بني مكامة - 
90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2888(
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   02 املؤرخ في 
 ZIATEN ALUMINIUM SARL
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسدالها 
مقرها  جعنوان  مرهم   10.000
رقم   12 1 شارع  اإلأتداعي الجي7اري 
08 بني مكامة - 90000 طنجة املغرب 
الشركة لالهداف  للم تحقق  نتيجة 

التي تاسيت من األها.
ج عين:

ج  مصباحي  محدد   الييد)ة) 
رقم   0( شارع  البويار  حي  عنوانه)ا) 
طنجة املغرب   90000 بن ميبان   13

كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
بتاريخ 02 نون 7 2022 جفي الجي7اري 1 
شارع 12 رقم 08 بني مكامة - 90000 

طنجة املغرب.
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13521.
395I

cafge

SOCIETE MAHA BUILDING
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

cafge
 Mustapha el maani، 232
20130، casablanca maroc

 SOCIETE MAHA BUILDING
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي إقامة 
رياض الحديقة 5 عدارة 1 الطابق 

اليفلي سيدي مومن - 20600 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536941

 22 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 ف 7اير 
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE MAHA BUILDING
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 أعدال أج إنشاءات مختلفة بناء  

ميي7 أعدال البناء.

إقامة   : االأتداعي  املقر  .عنوان 
الطابق   1 عدارة   5 الحديقة  رياض 
اليفلي سيدي مومن - 20600 الدار 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

500.000.) مرهم، مقيم كالتا ي:
الييدة حليدة  بنعثدان :  2.250 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

 (2.550  : الييدة نعيدة الميمي 
بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

بنعثدان  حليدة   الييدة 
مجدوعة  القدس  حي  عنوانه)ا) 
الدار   20600 ال 7نو�سي    352 زناتة 

البيضاء  املغرب.
عنوانه)ا)  الميمي  نعيدة  الييدة 
 352 زناتة  مجدوعة  القدس  حي 
البيضاء   الدار   20600 ال 7نو�سي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
بنعثدان  حليدة   الييدة 
مجدوعة  القدس  حي  عنوانه)ا) 
الدار   20600 ال 7نو�سي    352 زناتة 

البيضاء  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2022 تحت رقم )81820.
396I

cafge

STE SEL ET POIVRE
شركة املياهدة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

cafge
 Mustapha el maani، 232
20130، casablanca maroc

STE SEL ET POIVRE  »شركة 
املياهدة»

جعنوان مقرها االأتداعي: )18 
املصطفى املعاني  - 20000 الدار 

البياء املغرب.
»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5221(
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 ماي 2022
امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
للشركة مع مقتضيات القانون: قرار 

بوفاة املياهم الييد املي7 مصطفى.
ملصامقة عل2 نقل ملكية امسهم

االستقالة من مجلس اإلمارة.
تعيين مجلس إمارة أديد.

كامل  مع  اإلمارة  مجلس  سلطة 
صالحية التوقيع.

التوزيع الجديد لرأس املال.
نقل  إلتدام  دنح 

ُ
ت التي  اليلطة 

امسهم.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 826889.

397I

fiduciairelaperformance

ESPA DAGRI
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes maroc
ESPA DAGRI شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 3)2 

تجزئة الفتح 2 توالل مكناس - 
51000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 يونيو   06
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ESPA  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.DAGRI
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الفالحي
االستي7ام جالتصدير.

رقم   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 - 2 توالل مكناس  3)2 تجزئة الفتح 

51000 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : معنون  يوسف  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : معنون  محدد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد يوسف معنون عنوانه)ا) 

توالل   2 الفتح  تجزئة   2(3 رقم 

مكناس 51000 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  معنون  محدد  الييد 

توالل   2 الفتح  تجزئة   301 رقم 

مكناس 51000 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  معنون  محدد  الييد 

توالل   2 الفتح  تجزئة   301 رقم 

مكناس 51000 مكناس املغرب

الييد يوسف معنون عنوانه)ا) 

توالل   2 الفتح  تجزئة   2(3 رقم 

مكناس 51000 مكناس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   05 بتاريخ  التجارية بدكناس  

2022 تحت رقم 2885.

398I

COFISCOM

STATION KANTARI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

STATION KANTARI شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي طريق 

اليعيدية كلم 1.5 زكزل - 63300 

بركان املغرب.

رفع رأسدال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.5225

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

رفع  تم   2022 ماي   30 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال 

من  أي  مرهم»   1.800.000«

»1.600.000 مرهم» إ 2 »3.200.000 

مقاصة  إأراء    : طريق  عن  مرهم» 

مع ميون الشركة املحدمة املقدار ج 

امليتحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 379.

399I

COFISCOM

AGRO CITRUS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

AGRO CITRUS شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مشرجع 

81385 أداعة العثامنة  - 63300 

بركان املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5019

العام  الجدع  بدقت�سى 

 2022 ماي   30 اإلستثنائي املؤرخ في 

بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع  تم 

من  أي  مرهم»   600.000« قدره 

»1.600.000 مرهم» إ 2 »2.200.000 

مقاصة  إأراء    : طريق  عن  مرهم» 

مع ميون الشركة املحدمة املقدار ج 

امليتحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 8)3.

200I

COFISCOM

CITRUNORD
إعالن متعدم القرارات

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

CITRUNORD »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: مشرجع 

081332 مجار بني عتيق زكزل ص.ب 

974  - 63300 بركان املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1(6(

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 يوليوز 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

ا 2  محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

بيع  بعد  جذلك  الوحيد   الشريك 

مجدوع حصص الييد محدد ملريني 

طرف  من  شراءها  ج  العلني  باملزام 

 GREEN شركة  الوحيد  الشريك 

 HOLD INVEST

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

االستثنائي  العام  الجدع  بدقت�سى 
تقرر   2022 يوليوز   20 في  املؤرخ 

شركة  من  القانوني  الشكل  تحويل 

شركة  ا 2  محدجمة  ميؤجلية  ذات 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد 

بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

تيدية الشركة: شركة citrunord هي 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 

هولد  »كرين  شركة  املياهدات:  

انفيت»  196.205 حصة اأتداعية 

بقيدة 100 مرهم للحصة

بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 
 19.620.500 رأسدال الشركة هو:  
حصة   196.205 ا 2  مقيدة  مرهم 

بقيدة 100 مرهم للحصة
عل2  ينص  الذي   :10 رقم  بند 
مايلي: الحصص االأتداعية: في حالة 
االأتداعية  الحصص  في  التصرف 
ذات  شركة  أصبحت  فالشركة 
في  ميؤجلية محدجمة كدا هو مبين 

القانون االسا�سي
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   09 بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 443/2022.

201I

cafge

AQUAMAN BAT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cafge
 Mustapha el maani، 232
20130، casablanca maroc

AQUAMAN BAT  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 

سارية بن  زنيم رقم 12 طابق 3شقة 
3 بالمي  - 20000 الدار البيضاء  

املغرب 
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
555791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AQUAMAN BAT

غرض الشركة بإيجاز : - أعدال أج 
تشييد متنوعة

- نقل البضائع.
زنقة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
سارية بن  زنيم رقم 12 طابق 3شقة 
البيضاء   الدار   20000  - بالمي    3

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
حصة   500   : الييدة هند باري 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
 500   : حديدج  هشام  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 5 عنوانه)ا)  باري  هند  الييدة 
زنقة مونت مارتر اقامة  مالك طابق 
1 شقة 2000 الدار البيضاء  املغرب.

عنوانه)ا)  حديدج  هشام  الييد 
اقامة االناقة عدارة08 رقم 02 ع س 

20500 الدار البيضاء  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
 5 عنوانه)ا)  باري  هند  الييدة 
زنقة مونت مارتر اقامة  مالك طابق 1 
شقة 2 20000 الدار البيضاء  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن 7 2022 تحت رقم )83816.
202I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

JAD TRAVEL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

JAD TRAVEL شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم  11ب 
بلوك ب مركب التیفو ي شارع 

20 غشت اكامير - 80000 أكامير 
املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10225
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 غشت 2022 تقرر إنشاء 
فرع  تابع للشركة  تحت التيدية - ج 
الكائن بالعنوان  رقم 33 شارع حين 
الصغي7 الدار البيضاء - 20000 الدار 
طرف  من  امليي7  ج  املغرب  البيضاء 

الييد)ة) اركي عبد الرحدان.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   11 بتاريخ  التجارية باكامير  

2022 تحت رقم 60)118.
203I

موثق

 SOCIETE RACHIDIENNE « -
 DE TRAVAUX ET DE

»CONSTRUCTION
إعالن متعدم القرارات

موثق
1 زاجية زنقة محدد املكنا�سي جشارع 

الحين الثاني م.ج. ، 50000، 
مكناس املغرب

 SOCIETE RACHIDIENNE « -
 DE TRAVAUX ET DE

CONSTRUCTION» »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: رقم 98، 
الحي الصناعي، سيدي بوزكري - 

50000 مكناس املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.18889

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 21 شتن 7  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 00000000: الذي ينص 
العرب  عـز  امستاذ  مايلي:       عل2 
بنشقـرجن كريدـي  موثــق زاجية زنقة 
سابقا)  غانا  )زنقة  املكنا�سي  محدد 
جشارع الحين الثاني املدينة الجديدة 

05.35.52.50.95الهاتف  مكنــاس   
 SOCIETE ش.م.م.»   :
 RACHIDIENNE DE TRAVAUX ET
DE CONSTRUCTION »     ش.م.م.» 
SORTRAC »   - رفع رأسدال الشـــركة 
- صياغة القانون امسا�سي              1/   
من  مؤرخ  توثيقي،  عقد  بدقت�سى 
بنشقرجن  العرب  عز  امستاذ  طرف 
املنعقد  بدكناس،  موثق  كريمي، 
فإن  ج21/09/2022،   24/08 بتاريخ 
أعاله،  املذكورة  الشركة  في  شركاء 
مرهم،   5.000.000,00 رأسدالها 
 ،98 ـ  بدكناس  االأتداعي  مقرها 
؛  بوزكري  سيدي  الصناعي،  الحي 
-رفع رأسدال الشركة      : قد قررجا 
مرهم،   5.000.000,00 قدره  بدا 
إ 2   5.000.000,00 من  لرفعه 
بخلق  10.000.000,00مرهم، 
100 مرهم ،  50.000 حصة من فئة 
مقيدة كدا يلي :  - الييد عبد الغني 

عزجزي 22.250 حصة.
- الييدة فاطدة بنشيخ  16.500 
 8.500 حصة  - الييد زكرياء طريبة 
حصة. - الييدة مريم عبد االله 550 

حصة.
ج    6 الفصل  تعديل  تم  جبالتا ي 
الـدتعلق  االسا�سي،  القانون  من   (
أصبح  جالذي  الشركة،  برأسدال 
ا 2  مقيم  مرهم   10.000.000,00
100.000 حصة من فئة 100 مرهم، 
ينقيم كدا يل2 :  - الييد عبد الغني 

عزجزي 48.900 حصة.
الشيخ  بن  فاطدة  الييدة   -
زكرياء  الييد   - حصة    33.000
الييدة   - حصة.   1(.000 اطريبة 

مريدة عبد االله1.000 حصة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
00000000: الذي ينص  بند رقم 
صياغىة  اعـامة    /2 مايلي:    عل2 
طبقا  للـشركة  امسا�سي  القـانون 

للقـانون الـدعدل لقانون الشركات. 
ميي7ة  الشركة  أصبحت  جبالتا ي 
لـددة غي7 مـحدمة من طرف اليامة 
عبد الغني عزجزي ج زكرياء طريبة، مع 
توقيعهم الغي7 املشت7ك.                  تم 

الضبط  بكتابة  القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بـدكناس،  التجارية  باملحكدة 
التجاري  السجل   ،06/10/2022

عدم : 18889 للـخالصة جاإلشهار
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
06 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بدكناس  

2022 تحت رقم 00000000.
202I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

شركة اغرو حمدان
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ANOUAR
BERAHHOU

 AV ALLAL EL FASSI IMM26 4EM
 ERTAGE APP 29 PRES D›HOTEL

 MAJOREL MARRAKECH ،
40000، marrakech maroc

شركة اغرج حددان شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
الحين 2 عدارة اليزبيت رقم 9 غليز 

مراكش - 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129645
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   12
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
شركة   : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

اغرج حددان.
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

فالحي.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
2 عدارة اليزبيت رقم 9 غليز  الحين 

مراكش - 20000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد احدد مو�سى :  500 حصة 
بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : الييد احدد الشويركي  
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييد احدد مو�سى عنوانه)ا) حي 
 20000 135 شيشاجة  املحددي رقم 

مراكش املغرب.
الييد احدد الشويركي عنوانه)ا) 
تاركة   1032 رقم   2 النخيل  تجزئة 

مراكش 20000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد احدد مو�سى عنوانه)ا) حي 
 20000 135 شيشاجة  املحددي رقم 

مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
12 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم )12022.
205I

FLIGHT BIKE

EC PARTNERS
إعالن متعدم القرارات

EC PARTNERS
 Complexe ALBATROS Bloc B, 1
 er étage, App N° 28 Val Fleuri ،

90000، TANGER MAROC
EC PARTNERS »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: مجدع 

الباترجس بلوك ب ، الطابق امجل ، 
شقة رقم 28 فال فلوري - 90000 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(582(

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 12 شتن 7  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي:  
تغيي7 املقراالأتداعي الذي أصبح في: 
الطابق  العاص  بن  عدرج  شارع   29
جالتعديل  املغرب,  26,طنجة,  رقم   3
املقابل للدامة 2 من النظام امسا�سي
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قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
استقالة املديرة الحالية الييدة امال 

الورطا�سي
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
تعيين املديرة الجديدة الييدة لبنى 

الورطا�سي جتغيي7 توقيع الشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

تحديد املقر اإلأتداعي للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   31 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 12359.

206I

COFISCOM

AGRO CITRUS
إعالن متعدم القرارات

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

AGRO CITRUS »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: مشرجع 
81385 أداعة العثامنة  - 63300 

بركان املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5019

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 يوليوز 2022.

 قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
قرر الجدع العام االستثنائي خفض 
بتخفيض  جذلك  الشركة  رأسدال 
بدبلغ  االأتداعية  الحصص  عدم 
خفض  أي  مرهم   600.000 قدره 
 2.200.000 من  الشركة   رأسدال 

مرهم ا 2 1.600.000 مرهم  
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 
هولد  أرين  شركة  املياهدات: 
شركة  مرهم،   1.056.000 انفيت 

ميفلوبدون تريفة 522.000 مرهم 

بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 

 1.600.000 هو:  الشركة  رأسدال 

حصة   16.000 ا 2  مقيدة  مرهم 

100 مرهم للحصة  اأتداعية بقيدة 

كالتا ي:شركة  الشركاء  بين  مقيدة 

حصة   10.560 أرين هولد أنفيت 

اأتداعية ، شركة ميفلوبدون تريفة 

5.220  حصة اأتداعية   

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 461/2022.

20(I

COFISCOM

STATION KANTARI

إعالن متعدم القرارات

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

STATION KANTARI »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: طريق 

اليعيدية كلم 1.5 زكزل  - 63300 

بركان املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5225

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

2022 تم اتخاذ  املؤرخ في 29 يوليوز 

القرارات التالية: 

عل2  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

خفض  الوحيد  الشريك  قرر  مايلي: 

رأسدال الشركة جذلك بخفض عدم 

قدره  بدبلغ  االأتداعية   الحصص 

1.000.000 مرهم اي خفض رأسدال 

ا 2  مرهم   3.200.000 من  الشركة 

2.200.000 مرهم 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 
هولد  أرين  شركة  املياهدات: 

أنفيت :22.000 حصة اأتداعية
بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 
 2.200.000 هو:  الشركة  رأسدال 
مرهم   22.000 ا 2  مقيدة  مرهم 
يدلكها  للحصة،  مرهم   100 بقيدة 
الشريك الوحيد شركة أرين هولد 

أنفيت
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 462/2022.
208I

مجال بركان

مجال بركان
تأسيس شركة املياهدة

مجال بركان
شارع محدد الخامس، إقامة 

بوبشر، الطابق الثالث، رقم 18 
بركان ، 63300، بركان املغرب

مجال بركان »شركة املياهدة» 
جعنوان مقرها االأتداعي: شارع 
محدد الخامس، إقامة بوبشر، 
الطابق الثالث، رقم 18 بركان -، 

63300 بركان املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املياهدة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8663
في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى 
القانون  إعدام  تم   2022 يونيو   18
امسا�سي لشركة املياهدة باملديزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املياهدة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
مجال   : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

بركان.
ينحصر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جاستغالل  تدبي7  في  الشركة  غرض 
جامنشطة  جالتجهيزات  املرافق 

التالية:
- الرقدنة جالذكاء االصطناعي

جامشغال التهيئة  الخدمات،   - 
العدومية

- االستثدار جاالبتكار جالتطوير

- التواصل جالتيويق الت7ابي
البحث عن التدويالت جمواكبة   -
تحصبل  في  الت7ابية  الجداعات 

جتحيين موارمها جتدبي7 اقت7اضاتها
مدتلكات  جتثدنين  أرم   -

الجداعات الت7ابية
إنجاز املشاريع املتعلقة باإلنارة   -

العدومية جاملياحات الخضراء
حاضنات  جمواكبة  إنشاء   -

املقاجالت الناشئة
جالتكوين  التفكي7  مراكز  إنشاء   -
لفائدة  املجالية  التندية  مجال  في 
جالفاعلين  الت7ابية  الجداعات 

املحليين.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
بوبشر،  إقامة  الخامس،  محدد 
 - بركان   18 رقم  الثالث،  الطابق 

63300 بركان املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 300.000 جيبلغ رأسدال الشركة 

مرهم،
مقيم كالتا ي :-

 : بركان  أداعة  رئيس  الييد 
1079 سهم بقيدة 107.900 مرهم.

االقليمي  املجلس  رئيس  الييد 
 12.000 بقيدة  سهم   120  : ل 7كان 

مرهم.
سيدي  أداعة  رئيس  الييد 
بقيدة  سهم   120  : سليدان شراعة 

12.000 مرهم.
 120  : الييد رئيس أداعة مداغ 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.
الييد رئيس أداعة رسالن : 120 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.
الييد رئيس أداعة عين الركامة : 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.
 : الييد رئيس أداعة الشويحية 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.
 : الييد رئيس أداعة اليعيدية 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.
الييد رئيس أداعة اغبال : 120 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.
الييد رئيس أداعة أحفي7 : 120 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022)الجريدة الرسمية   22758

 120  : الييد رئيس أداعة زكزل 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.

 : لعثامنة  أداعة  رئيس  الييد 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.

 : الييد رئيس أداعة تافوغالت 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.

سيدي  أداعة  رئيس  الييد 

 12.000 سهم بقيدة   120  : بوهرية 

مرهم.

الييد رئيس أداعة فزجان : 120 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.

 : بوغريبة  أداعة  رئيس  الييد 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.

الييد رئيس أداعة اكليم : 120 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.

مجلس  أعضاء  أج  املتصرفون 

الرقابة: 

بركان  إقليم  عامل  الييد 

اإلماري  املجلس  رئيس  بصفته)ا) 

عنوانه)ا) بركان 63300 بركان املغرب

مراقب أج مراقبي الحيابات :

)ا)بصفته  الييد حيان الجعا ي 

بركان  عنوانه)ا)  الحيابات  مراقب 

63300 بركان املغرب

امسا�سي  النظام  مقتضيات 

توزيع  ج  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

امرباح :

يتم اقتطاع نيبة 5 %من امرباح 

لتكوين  تخصص  للينة  الصافية 

صندجق االحتياطي القانوني..

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  امشخاص 

امسهم جتعيين أهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   15 بتاريخ  ب 7كان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 252.

409I

حياة بركان

حياة بركان
تأسيس شركة املياهدة

حياة بركان
إقامة  الخامس،  محدد  شارع 
 18 رقم  الثالث،  الطابق  بوبشر، 
إقامة  بركان شارع محدد الخامس، 
 18 رقم  الثالث،  الطابق  بوبشر، 

بركان، 63300، بركان املغرب
حياة بركان »شركة املياهدة» 

مجازر  جعنوان مقرها االأتداعي: 
 63300  ،- بركان طريق مداغ بركان 

بركان املغرب
شركة   « تأسيس  عن  إعالن 

املياهدة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8665
في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى 
القانون  إعدام  تم   2022 يونيو   18
امسا�سي لشركة املياهدة باملديزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املياهدة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
حياة   : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

بركان.
ينحصر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جاستغالل  تدبي7  في  الشركة  غرض 
جامنشطة  جالتجهيزات  املرافق 

التالية:
سوق الجدلة جأسواق القرب؛

للقرب  التجارية  الفضاءات 
جفضاءات الصناعة التقليدية؛

جأسواق  الجداعية  امسواق 
البهائم؛

التجارة  مجال  في  شراكات  خلق 
جالتيويق؛

تأهيل التجارة جالتجار؛
املجازر جتثدين جنقل اللحوم؛

إعامة تأهيل نقاط بيع اللحوم؛
أسواق بيع اليدك؛

تدبي7 الشاطئ جالتنشيط اليياحي 
جالثقافي جالفني جالريا�سي؛

املراكز  جمختلف  القرب  مالعب 
الرياضية؛

اللوحات اإلشهارية.

مجازر   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 63300  - بركان  مداغ  طريق  بركان 

بركان املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 300.000 جيبلغ رأسدال الشركة 

مرهم،
مقيم كالتا ي:

 : بركان  أداعة  رئيس  الييد   -
1079 سهم بقيدة 107.900 مرهم.

االقليمي  املجلس  رئيس  الييد 
 12.000 بقيدة  سهم   120  : ل 7كان 

مرهم.
سيدي  أداعة  رئيس  الييد 
بقيدة  سهم   120  : سليدان شراعة 

12.000 مرهم.
 120  : الييد رئيس أداعة مداغ 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.
الييد رئيس أداعة رسالن : 120 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.
الييد رئيس أداعة عين الركامة : 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.
 : الييد رئيس أداعة الشويحية 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.
 : الييد رئيس أداعة اليعيدية 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.
الييد رئيس أداعة اغبال : 120 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.
الييد رئيس أداعة أحفي7 : 120 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.
 120  : الييد رئيس أداعة زكزل 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.
 : لعثامنة  أداعة  رئيس  الييد 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.
 : الييد رئيس أداعة تافوغالت 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.
سيدي  أداعة  رئيس  الييد 
 12.000 سهم بقيدة   120  : بوهرية 

مرهم.
الييد رئيس أداعة فزجان : 120 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.
 : بوغريبة  أداعة  رئيس  الييد 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.
الييد رئيس أداعة اكليم : 120 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.

مجلس  أعضاء  أج  املتصرفون 
الرقابة: 

حبوها  عا ي  محدد  الييد 
اإلماري  املجلس  رئيس  بصفته)ا) 
عنوانه)ا) بركان 63300 بركان املغرب
بصفته)ا)  ألول  محدد  الييد 
 63300 بركان  عنوانه)ا)  متصرف 

بركان املغرب
الييد محدد ابراهيمي بصفته)ا) 
 63300 بركان  عنوانه)ا)  متصرف 

بركان املغرب
بوقو  الواحد  عبد  الييد 
بركان  متصرف عنوانه)ا)  بصفته)ا) 

63300 بركان املغرب
الييد حيان بن مومن بصفته)ا) 
 63300 بركان  عنوانه)ا)  متصرف 

بركان املغرب
مراقب أج مراقبي الحيابات :

)ا)بصفته  الييد حيان الجعا ي 
بركان  عنوانه)ا)  الحيابات  مراقب 

63300 بركان املغرب
امسا�سي  النظام  مقتضيات 
توزيع  ج  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

امرباح :
يتم اقتطاع نيبة 5 %من امرباح 
لتكوين  تخصص  للينة  الصافية 

صندجق االحتياطي القانوني.
املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  امشخاص 
امسهم جتعيين أهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   -
غشت   15 بتاريخ  ب 7كان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 253.
210I

حركية بركان

حركية بركان
تأسيس شركة املياهدة

حركية بركان
شارع محدد الخامس، إقامة 

بوبشر، الطابق الثالث، رقم 18 
بركان شارع محدد الخامس، إقامة 

بوبشر، الطابق الثالث، رقم 18 
بركان، 63300، بركان املغرب
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حركية بركان »شركة املياهدة» 

جعنوان مقرها االأتداعي: شارع 

محدد الخامس، إقامة بوبشر، 

الطابق الثالث، رقم 18 بركان -، 

63300 بركان املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املياهدة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.862(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى 
القانون  إعدام  تم   2022 يونيو   18

امسا�سي لشركة املياهدة باملديزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة املياهدة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

اإلقتضاء بدختصر تيديتها : حركية 

بركان.

ينحصر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاستغالل  تدبي7  في  الشركة  غرض 

املرافق التالية:

النقل العدومي الحضري.

النقل املدر�سي.

جقوف العربات جالدراأات.

امليتومع الجداعي جاملحجز.

سيارات اإلسعاف..

شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 

بوبشر،  إقامة  الخامس،  محدد 
 - بركان   18 رقم  الثالث،  الطابق 

63300 بركان املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 300.000 جيبلغ رأسدال الشركة 

مرهم،

مقيم كالتا ي:

 : بركان  أداعة  رئيس  الييد   -

1079 سهم بقيدة 107.900 مرهم.

االقليمي  املجلس  رئيس  الييد 

 12.000 بقيدة  سهم   120  : ل 7كان 

مرهم.

سيدي  أداعة  رئيس  الييد 

بقيدة  سهم   120  : سليدان شراعة 

12.000 مرهم.

 120  : الييد رئيس أداعة مداغ 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.

الييد رئيس أداعة رسالن : 120 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.

الييد رئيس أداعة عين الركامة : 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.

 : الييد رئيس أداعة الشويحية 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.

 : الييد رئيس أداعة اليعيدية 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.

الييد رئيس أداعة اغبال : 120 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.

الييد رئيس أداعة أحفي7 : 120 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.

 120  : الييد رئيس أداعة زكزل 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.

 : لعثامنة  أداعة  رئيس  الييد 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.

 : الييد رئيس أداعة تافوغالت 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.

سيدي  أداعة  رئيس  الييد 

 12.000 سهم بقيدة   120  : بوهرية 

مرهم.

الييد رئيس أداعة فزجان : 120 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.

 : بوغريبة  أداعة  رئيس  الييد 

120 سهم بقيدة 12.000 مرهم.

الييد رئيس أداعة اكليم : 120 

سهم بقيدة 12.000 مرهم.

مجلس  أعضاء  أج  املتصرفون 

الرقابة: 

حبوها  عا ي  محدد  الييد 
اإلماري  املجلس  رئيس  بصفته)ا) 

عنوانه)ا) بركان 63300 بركان املغرب

بصفته)ا)  ألول  محدد  الييد 

 63300 بركان  عنوانه)ا)  متصرف 

بركان املغرب

الييد محدد ابراهيمي بصفته)ا) 

 63300 بركان  عنوانه)ا)  متصرف 

بركان املغرب

بوقو  الواحد  عبد  الييد 

بركان  متصرف عنوانه)ا)  بصفته)ا) 

63300 بركان املغرب

الييد حيان بن مومن بصفته)ا) 

 63300 بركان  عنوانه)ا)  متصرف 

بركان املغرب

مراقب أج مراقبي الحيابات :
)ا)بصفته  أعا ي  حيان  الييد 
بركان  عنوانه)ا)  الحيابات  مراقب 

63300 بركان املغرب
امسا�سي  النظام  مقتضيات 
توزيع  ج  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

امرباح :
يتم اقتطاع نيبة 5 %من امرباح 

الصافية للينة تخصص 
االحتياطي  صندجق  لتكوين 

القانوني..
املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
بقبول  متعلقة  مقتضيات   -
تفويت  لهم  املخول  امشخاص 
امسهم جتعيين أهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   -
غشت   02 بتاريخ  ب 7كان  االبتدائية 

2022 تحت رقم )23.
211I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

ب.س.ي.ب
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC

ب.س.ي.ب شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 

16 سوق الثالثاء الرا�سي أداعة 
امكراض تدنار الصزيرة - 22000 

الصزيرة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   12
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

ب.س.ي.ب.
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
رقم   : االأتداعي  املقر  عنوان 
أداعة  الرا�سي  الثالثاء  سوق   16
 22000  - الصزيرة  تدنار  امكراض 

الصزيرة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : سعيدة  برايم  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سعيدة  برايم  الييدة 

انزكان 80000 انزكان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  سعيدة  برايم  الييدة 

انزكان 80000 انزكان املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 09 نون 7 

2022 تحت رقم 222.
212I

la sincérité إنتدائية 

 SOCIETE PHARMACIE
NOURCINE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
la sincérité إنتدائية

زنقة بئ7 أنزران عدارة ٣ الشقة 
١٣ شارع محدد الخامس فاس ، 

30000، فاس املغرب
 SOCIETE PHARMACIE

NOURCINE شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 61 
رقم 1 حي الحيني 3 طريق عين 
الشقف - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2281
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   19

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE PHARMACIE  :

.NOURCINE

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو مهنة الصيد ي

بالجدلة  جاممجية  املنتجات  بيع 

جالتجزئة

جالجراحية  الطبية  املوام  بيع 

للدنتجات شبه الدجائية

تنفيذ الوصفات الطبية

تحضي7 اممجية.
زنقة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
3 طريق عين  1 حي الحيني  رقم   61

الشقف - 30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

1.200.000 مرهم، مقيم كالتا ي:

 12.000   : بشرى  بقا ي  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بشرى  بقا ي  الييدة 
س  نرأس   1 رقم  املهراز  جام  زنقة 

30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  بشرى  بقا ي  الييدة 
س  نرأس   1 رقم  املهراز  جام  زنقة 

30000 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 2)23.

213I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

OPTIM ‹AGRI

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE

 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT

N°3 ، 50010، MEKNES MAROC

OPTIM ‹AGRI شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : سورايا 2 

رقم 909 طريق الحاج قدجر مكناس  

- 50000 مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33109

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 يونيو   30 املؤرخ في 

OPTIM ’AGRI شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  مرهم   500.000 رأسدالها 

مقرها اإلأتداعي سورايا 2 رقم 909 

طريق الحاج قدجر مكناس  - 50000 

مكناس املغرب نتيجة لعجز الشركة.

ج عين:

الييد)ة) محدد نجيب  صرغيني 

شارع   8 حي النصر فيال  ج عنوانه)ا) 

10  50000 مكناس املغرب  كدصفي 

)ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

بتاريخ 30 يونيو 2022 جفي سورايا 2 

رقم 909 طريق الحاج قدجر مكناس  

- 50000 مكناس املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   10 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 1133.

212I

CAUDIFISC SARL

BALTONE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

CAUDIFISC SARL
23 زنقة في�سي خليفة الدار 

البيضاء ، 20000، الدار البيضاء 
املغرب

BALTONE شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
أرفوم حي امليتقبل الرقم 69 عين 

الشق  - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2318(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2019 مارس   19
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BALTONE
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
عين   69 الرقم  امليتقبل  حي  أرفوم 
البيضاء  الدار   20000  - الشق  

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : بلعيد   امعباس  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد امعباس اسداعيل  :  500 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الييد امعباس بلعيد  
تجزئة املنظر الجديل زنقة 2 رقم 11 
البيضاء  الدار   20000 كاليفورني  

املغرب.

اسداعيل   امعباس  الييد 

عنوانه)ا) تجزئة املنظر الجديل زنقة 

الدار   20000 كاليفورني    11 رقم   2

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  الييد امعباس بلعيد  

تجزئة املنظر الجديل زنقة 2 رقم 11 

البيضاء  الدار   20000 كاليفورني  

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2019 تحت رقم 700409.

215I

CAUDIFISC SARL

BALTONE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

CAUDIFISC SARL

23 زنقة في�سي خليفة الدار 

البيضاء ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

BALTONE شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

أرفوم حي امليتقبل الرقم 69 عين 

الشق  - 20000 الدار البيضاء   

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2318(5

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 ف 7اير   28 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

تفويت الييد )ة)  بلعيد  امعباس  

500 حصة اأتداعية من أصل 500 

اسداعيل  )ة)  الييد  حصة لفائدة  

امعباس  بتاريخ 28 ف 7اير 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2022 تحت رقم 5)8238.

216I
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مامي جاصل

HOCEIMA CARBURANTS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مامي جاصل

شارع اليلطان موالي يوسف 
رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 

الحييدة املغرب

 HOCEIMA CARBURANTS

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي الشقة_

الطابق امجل-حي بوأيبار - 32000 

الحييدة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   22

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.HOCEIMA CARBURANTS

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات )الوقوم).

الشقة_  : عنوان املقر االأتداعي 

 32000  - الطابق امجل-حي بوأيبار 

الحييدة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

: الوا ي  عبد  اليقا ي   الييد 

مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الوا ي  عبد  اليقا ي  الييد 
عنوانه)ا) 30 زنقة الجديدة  32000 

الحييدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الوا ي  عبد  اليقا ي  الييد 
 32000 زنقة الجديدة   30 عنوانه)ا) 

الحييدة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحييدة  بتاريخ 02 نون 7 

2022 تحت رقم 925.
21(I

 شيشا سعيد محاسب معتدد بالرشيدية

SONDATECH
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شيشا سعيد محاسب معتدد 
بالرشيدية

)5 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الوام لحدر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية
SONDATECH شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي قصر 
اسرير أداعة مدغرة الرشيدية  - 

52000 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1623(

 25 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SONDATECH
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحياب الغي7

- حفر االبار بالصوندا

- استغالل الفالحي.

قصر   : االأتداعي  املقر  عنوان 

 - الرشيدية   مدغرة  أداعة  اسرير 

52000 الرشيدية املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد ايت عي�سى محدد :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

محدد  عي�سى  ايت  الييد 

عنوانه)ا) قصر اسرير أداعة مدغرة 

الرشيدية  52000 الرشيدية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

محدد  عي�سى  ايت  الييد 

عنوانه)ا) قصر اسرير أداعة مدغرة 

الرشيدية  52000 الرشيدية املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

بدركز   251 رقم  تحت   2022 نون 7 

االستثدار بالرشيدية.

218I

 شيشا سعيد محاسب معتدد بالرشيدية

GITE  TADARTE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

شيشا سعيد محاسب معتدد 

بالرشيدية

)5 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الوام لحدر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية

GITE  TADARTE  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : قصر 

البالغدة اجفوس الريشدية قصر 

البالغدة اجفوس الريشدية 52053 

الرشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11263

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 شتن 7   12 في  املؤرخ 

شركة ذات    GITE  TADARTE حل 

رأسدالها  مبلغ  املحدجمة  امليؤجلية 

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000

اجفوس  البالغدة  قصر  اإلأتداعي 

اجفوس  البالغدة  قصر  الريشدية 

الرشيدية املغرب   52053 الريشدية 

التدويل  البنك  لرفض  نتيجة 

للدشرجع اليياحي 

في  الت7خيص  ميطرة  تعقيد 

املجال اليياحي القرجي.

ج عين:

ج  اجالدسش  خديجة    الييد)ة) 

اجفوس  البالغدة  قصر  عنوانه)ا) 

52053 الرشيدية  املغرب  الريشدية 

كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

قصر  جفي   2022 شتن 7   12 بتاريخ 

قصر  الريشدية  اجفوس  البالغدة 

 52053 الريشدية  اجفوس  البالغدة 

الرشيدية املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ )0 نون 7 

2022 تحت رقم 898.

419I

شركة تديلي

 OZDHM SERVICES
SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE OZDHM  SARL AU

 N°15 LOT NABAOUIA 1 TIFLET

TIFLET ،15100 ، املغرب

 OZDHM SERVICES SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 15 

تجزئة نبوية 1  - 15100 تيفلت 

املغرب
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تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

138(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعدام القانون   2022 يوليوز   29

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OZDHM SERVICES SARL AU

ال 7مجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

- تكوين- استشارة-اعدال الكدبيوتر- 

تفوض -تصدير جاستي7ام.

 15 رقم   : عنوان املقر االأتداعي 

تيفلت   15100  -   1 نبوية  تجزئة 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:

 10   : بنشويخ  أميدة  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييدة اميدة بنشويخ عنوانه)ا) 

  94 حي الفرح زنقة الخدييات رقم 

15100 تيفلت املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييدة أميدة بنشويخ عنوانه)ا) 

  94 حي الفرح زنقة الخدييات رقم 

15100 تيفلت املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

28 أكتوبر  االبتدائية بتيفلت  بتاريخ 

2022 تحت رقم 489.

220I

malartci

STE TARAWEH SARL AU
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

STE TARAWEH SARL AU شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي الرقم 22 

بلوك 20 امليي7ة 2 الطابق الثاني بني 

مالل - 23000 بني مالل املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50(3

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 نون 7   0( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

تفويت الييد )ة) املحجوب حديد 

200 حصة اأتداعية من أصل 200 

حصة لفائدة  الييد )ة) حامد اجزال 

بتاريخ )0 نون 7 2022.

تفويت الييد )ة) الشرقي شكوري 

200 حصة اأتداعية من أصل 200 

حصة لفائدة  الييد )ة) حامد اجزال 

بتاريخ )0 نون 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 11 نون 7 

2022 تحت رقم 1155.

221I

 شيشا سعيد محاسب معتدد بالرشيدية

CONCASSE VALLEE ZIZ
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

شيشا سعيد محاسب معتدد 

بالرشيدية

)5 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الوام لحدر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية

CONCASSE VALLEE ZIZ   شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي قصر 
كراندج أداعة كرس تعاللين الريش 

ميدلت  - 52200 الريش ميدلت.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2135

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
عز  ايت رهو   )ة)  تفويت الييد 
من  اأتداعية  حصة   300 الدين 
الييد  لفائدة   حصة   100 أصل 
أكتوبر   28 موح2 اجمسش بتاريخ  )ة)  

.2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   08 بتاريخ  االبتدائية بديدلت  

2022 تحت رقم 265.

222I

cafge

RESNAC
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام امسا�سي للشركة

cafge
 Mustapha el maani، 232
20130، casablanca maroc

RESNAC »شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: 232 

املصطفى املعاني - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

..311863
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   0( في  املؤرخ 
مالءمة النظام امسا�سي للشركة مع 
املصامقة  تدت  القانون:  مقتضيات 
حصة   1000 الحصة  تفويت  عل2 
من الييد نشيط أوام ا 2 الييدة 
لوزة50)حصة  الزهراء  فاطدة 

جالييد هشام املغيب 250 حصة 
تعيين هشام املغيب كديي7 جحيد 

للشركة.

فقط  التوقيع  سلطة  منح  يتم 
للييد أوام نشيط

تعيين املدير اإلماري جاملا ي الييد 
أوام نشيط

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم )82220.
223I

 شيشا سعيد محاسب معتدد بالرشيدية

CONCASSE VALLEE ZIZ
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

شيشا سعيد محاسب معتدد 
بالرشيدية

)5 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الوام لحدر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية
CONCASSE VALLEE ZIZ    شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي قصر اكلي 
أداعة ملعب تنجدام الرشيدية - 

52200 الريش املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2135

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تم تعيين 
الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 
له  البائع  موح2 بدال من  اجمسش    
أديع حصصه )ايت ارهو عز الدين) 

كديي7 آخر
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   08 بتاريخ  االبتدائية بديدلت  

2022 تحت رقم 265.
222I

GOLDEN

AAIUN MEDIA AGENCY
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GOLDEN
شارع الفرسان العيون، 0000)، 

العيون املغرب
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AAIUN MEDIA AGENCY شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
الوفاق بلوك Bرقم 8)2 - 0000) 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23155

 28 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 شتن 7 

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 AAIUN : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.MEDIA AGENCY

نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيندائي جتلفزيوني.....

تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 (0000  -  2(8 Bرقم  بلوك  الوفاق 

العيون املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نزهة  حيدري  الييدة 
12 حي االماري العيون  10 رقم  زنقة 

0000) العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  نزهة  حيدري  الييدة 
12 حي االماري العيون  10 رقم  زنقة 

0000) العيون املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

28 شتن 7  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2022 تحت رقم 2886.

225I

GALAXYCOMPT

 MY LANGUAGES SPACE

PRIVE  SARL A.U
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

GALAXYCOMPT

 Av. Mohamed Ben El Hasan Al

 Ouazzani  Résidence Nabil n°3

Tétouan ، 93000، تطوان املغرب

  MY LANGUAGES SPACE PRIVE

SARL A.U شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

محدد عبدج الحي االماري شفشاجن  

شفشاجن  9000 شفشاجن  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1221

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر   2022 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

  MY LANGUAGES SPACE PRIVE

SARL A.U  مبلغ رأسدالها 300.000 

مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

محدد عبدج الحي االماري شفشاجن  

املغرب   شفشاجن    9000 شفشاجن  

.CRISE DE SECTEURS : نتيجة ل

شارع  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

محدد عبدج الحي االماري شفشاجن  

- 91000 شفشاجن  املغرب. 

ج عين:

ج  بومنديل  سناء   الييد)ة) 

تطوان    93000 تطوان   عنوانه)ا) 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشفشاجن  بتاريخ )1 نون 7 

2022 تحت رقم 2520.

226I

شركة الحييدة لالستشارات ش.م.م

 STE AFRAH IMRAN
SERVICE SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

شركة الحييدة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE AFRAH IMRAN SERVICE

SARL شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مركز 
سيدي بوعفيف ايت يوسف ج 

علي  الحييدة الحييدة 32000 
الحييدة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   29
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AFRAH IMRAN SERVICE SARL
-مدون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت
-مطعدة
-التجرة.

مركز   : االأتداعي  املقر  عنوان 
ج  يوسف  ايت  بوعفيف  سيدي 
 32000 الحييدة  الحييدة  علي  

الحييدة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 2022 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 STE AFRAH IMRAN الشركة 
حصة   SERVICE SARL :  1.000

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

 : الييد عبد الحكيم امليعومي 
500 بقيدة 100 مرهم.

500 بقيدة   : الييد مرام اهباض 
100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

امليعومي  الحكيم  عبد  الييد 
عنوانه)ا) مجار امجوظن ايت يوسف 
الحييدة   32000 الحييدة.  جعلي 

املغرب.
عنوانه)ا)  اهباض  مرام  الييد 
علي  ج  يوسف  ايت  الشطاري 

الحييدة 32000 الحييدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
امليعومي  الحكيم  عبد  الييد 
عنوانه)ا) مجار امجوظن ايت يوسف 
الحييدة   32000 الحييدة.  جعلي 

املغرب
عنوانه)ا)  اهباض  مرام  الييد 
علي  ج  يوسف  ايت  الشطاري 

الحييدة 32000 الحييدة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالحييدة   االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 820.

22(I

مكتب الدراسات القانونية جالجبائية

LILAS D›OR IMMOBILIER
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

مكتب الدراسات القانونية 
جالجبائية

63، شارع الكورنيش العدارة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
LILAS D›OR IMMOBILIER شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

لوفا حديد، تجزئة رقم 23، الطابق 
الثاني، املكتب رقم 3، أداعة 

الياحل،حد اليوالم - 26100  
برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 LILAS  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.D’OR IMMOBILIER
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،23 تجزئة رقم  لوفا حديد، 
أداعة   ،3 رقم  املكتب  الثاني، 
  26100  - اليوالم  الياحل،حد 

برشيد املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
  ASTERIA الشركة   
بقيدة  حصة   IMMOBILIER :  99

100 مرهم للحصة.
الييد عبد املو 2 فتاح    :  1 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
  ASTERIA الشركة   
تجزئة  عنوانه)ا)   IMMOBILIER
الطابق   ،23 تجزئة رقم  لوفا حديد، 
أداعة   ،3 رقم  املكتب  الثاني، 
 26100 اليوالم  الياحل،حد 

برشيد املغرب.
الييد عبد املو 2 فتاح    عنوانه)ا) 
اجالم عزجز   18 كلم  طريق الجديدة، 
الدارالبيضاء   20000 النواصر 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد عبد املو 2 فتاح    عنوانه)ا) 
اجالم عزجز   18 كلم  طريق الجديدة، 
الدارالبيضاء   20000 النواصر 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   11 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 5)11.

228I

مكتب الدراسات القانونية جالجبائية

ECLECTUS IMMOBILIER
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

مكتب الدراسات القانونية 
جالجبائية

63، شارع الكورنيش العدارة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
ECLECTUS IMMOBILIER شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

لوفا حديد، تجزئة رقم 23، الطابق 
الثاني، املكتب رقم 3، أداعة 

الياحل،حد اليوالم - 26100  
برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(28(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ECLECTUS IMMOBILIER
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،23 تجزئة رقم  لوفا حديد، 
أداعة   ،3 رقم  املكتب  الثاني، 
  26100  - اليوالم  الياحل،حد 

برشيد املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
  ASTERIA الشركة   
بقيدة  حصة   IMMOBILIER :  99

100 مرهم للحصة.
الييد عبد املو 2 فتاح    :  1 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
  ASTERIA الشركة  
تجزئة  عنوانه)ا)   IMMOBILIER
الطابق   ،23 تجزئة رقم  لوفا حديد، 
أداعة   ،3 رقم  املكتب  الثاني، 
  26100 اليوالم  الياحل،حد 

برشيد املغرب.
الييد عبد املو 2 فتاح    عنوانه)ا) 
طريق الجديدة، كلم 18 اجالم عزجز، 
الدارالبيضاء   20000 النواصر 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد عبد املو 2 فتاح    عنوانه)ا) 
طريق الجديدة، كلم 18 اجالم عزجز، 
الدارالبيضاء   20000 النواصر 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   11 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم ))11.
429I

moorish co

KM LATINO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
KM LATINO شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 210  شارع 

الزرقطوني اقامة حدام الطابق 1 
رقم 1 الدار البيضاء الدارالبيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56286(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   11
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 KM  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LATINO
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الفنية-  امحداث  تنظيم  امحداث- 

تقديم الطعام-التدوين جالتجارة.
  210  : االأتداعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني اقامة حدام الطابق 
1 الدار البيضاء الدارالبيضاء  1 رقم 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد محدد أ 7ان :  300 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
 (00   : أرزكي  امراندي  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد محدد أ 7ان عنوانه)ا) 23 
مرب الزجينة الرجض الجديد مراكش 

20000  مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  أرزكي  امراندي  الييد 
25 زنقة سلوفيني الشقة 25 86000- 

فرنيا 5000)  فرنيا  فرنيا.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد محدد أ 7ان عنوانه)ا) 23 
مرب الزجينة الرجض الجديد مراكش 

20000  مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846928.
230I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 EMERGENCE
OBLIRENDEMENT

إعالن متعدم القرارات

 EMERGENCE«
»OBLIRENDEMENT

صندجق مشت7ك للتوظيف 
رسداله 1.000.000,00 مرهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- زاجية 
أبو ظبي جطريق الجديدة جازيس   
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تعديــل نظــام التدبيـر 
غي7  العامة  الجدعية  بدوأب   -I
 VALORIS« تدبي7  ملؤسية  العامية 
 12 في  املنعقدة   «MANAGEMENT

مارس 2022، تقرر:
• تجديد الرخصة ؛

• تعديل نظام التدبي7. 
من  التدبي7  نظام  اعتدام  تم   -II
طرف الهيأة املغربية ليوق الرساميل 
 2022 غشت   31 بتاريخ   «AMMC«

 .GP22128 تحت رقم
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III
املحكدة  لدى  الضبط  بكتابة 
التجارية للدار البيضاء بتاريخ      )1 

نون 7 2022 تحت رقم 3)8258.
عن امليتخلص جالبيانات

231I

NOUVAFISC

TAQI PROJET SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

NOUVAFISC
عدارة بولهدير شارع املقاجمة ايت 

ملول انزكان ، 80650، انزكان 
املغرب

TAQI PROJET SARL شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 352 
سوق اليبت اركانة ايت ملول - 

86150 ايت ملول املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(323
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   22
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 TAQI  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.PROJET SARL
تفصيل    : غرض الشركة بإيجاز 

جخياطة املالبس

التجارة.
عنوان املقر االأتداعي : رقم 352 
 - ملول  ايت  اركانة  اليبت  سوق 

86150 ايت ملول املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 (50   : الييد عبد العزيز التاقي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 250   : مونهي  خديجة  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
 (50  : التاقي  العزيز  عبد  الييد 

بقيدة 100 مرهم.
 250  : مونهي  خديجة  الييدة 

بقيدة 100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد عبد العزيز التاقي عنوانه)ا) 
ملول  ايت  تندل  تجزئة   12( رقم 

86150 ايت ملول املغرب.
الييدة خديجة مونهي عنوانه)ا) 
ملول   ايت   12( رقم  تندل  تجزئة 

86150 ايت ملول املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد عبد العزيز التاقي عنوانه)ا) 
ملول  ايت  تندل  تجزئة   12( رقم 

86150 ايت ملول املغرب
الييدة خديجة مونهي عنوانه)ا) 
ملول   ايت   12( رقم  تندل  تجزئة 

86150 ايت ملول املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   0( بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 2223.
232I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 EMERGENCE MONETAIRE
PLUS

إعالن متعدم القرارات

 EMERGENCE MONETAIRE«
»PLUS

صندجق مشت7ك للتوظيف 
رسداله 1.000.000,00 مرهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- زاجية 
أبو ظبي جطريق الجديدة جازيس   

تعديــل نظــام التدبيـر 

غي7  العامة  الجدعية  بدوأب   -I

 VALORIS« تدبي7  ملؤسية  العامية 

 12 في  املنعقدة   «MANAGEMENT

مارس 2022، تقرر:

• تجديد الرخصة ؛

• تعديل نظام التدبي7. 

من  التدبي7  نظام  اعتدام  تم   -II

طرف الهيأة املغربية ليوق الرساميل 

 2022 غشت   31 بتاريخ   «AMMC«

 .GP22130 تحت رقم

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III

املحكدة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية للدار البيضاء بتاريخ      )1 

نون 7 2022 تحت رقم 2)8258.
عن امليتخلص جالبيانات

233I

A. SAAIDI CONSULTANTS

EMERGENCE CROISSANCE
إعالن متعدم القرارات

»EMERGENCE CROISSANCE«

صندجق مشت7ك للتوظيف 

رسداله 1.000.000,00 مرهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- زاجية 

أبو ظبي جطريق الجديدة جازيس   

تعديــل نظــام التدبيـر 

غي7  العامة  الجدعية  بدوأب   -I

 VALORIS« تدبي7  ملؤسية  العامية 

 12 في  املنعقدة   «MANAGEMENT

مارس 2022، تقرر:

• تجديد الرخصة ؛

• تعديل نظام التدبي7. 

من  التدبي7  نظام  اعتدام  تم   -II

طرف الهيأة املغربية ليوق الرساميل 

 2022 غشت   31 بتاريخ   «AMMC«

 .GP22133 تحت رقم

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III

املحكدة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية للدار البيضاء بتاريخ      )1 

نون 7 2022 تحت رقم 2)8258.

عن امليتخلص جالبيانات

232I

مكتب الدراسات القانونية جالجبائية

PLUMIA IMMOBILIER
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

مكتب الدراسات القانونية 
جالجبائية

63، شارع الكورنيش العدارة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
PLUMIA IMMOBILIER شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

لوفا حديد، تجزئة رقم 23، الطابق 
الثاني، املكتب رقم 3، أداعة 

الياحل، - 26100 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17291
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PLUMIA IMMOBILIER
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،23 تجزئة رقم  لوفا حديد، 
أداعة   ،3 رقم  املكتب  الثاني، 

الياحل، - 26100 برشيد املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
  ASTERIA الشركة   الشركة    
بقيدة  حصة   IMMOBILIER :  99

100 مرهم للحصة.
الييد عبد املو 2 فتاح    :  1 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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  ASTERIA الشركة   الشركة    
تجزئة  عنوانه)ا)   IMMOBILIER
الطابق   ،23 تجزئة رقم  لوفا حديد، 
أداعة   ،3 رقم  املكتب  الثاني، 

الياحل، 26100 برشيد املغرب.
الييد عبد املو 2 فتاح    عنوانه)ا) 
18 اجالم عزجز  طريق الجديدة ، كلم 
الدارالبيضاء   20000 النواصر 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد عبد املو 2 فتاح    عنوانه)ا) 
18اجالم عزجز  كلم   ، طريق الجديدة 
الدارالبيضاء   20000 النواصر  

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   11 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1179.
235I

مكتب الدراسات القانونية جالجبائية

 RESIDENCES LES
GAILLARDES

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

مكتب الدراسات القانونية 
جالجبائية

63، شارع الكورنيش العدارة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
 RESIDENCES LES GAILLARDES

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي :تجزئة 

لوفا حديد، تجزئة رقم 23، الطابق 
الثاني، املكتب رقم 3، أداعة 
الياحل،       - 26100  برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17289
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.RESIDENCES LES GAILLARDES

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

:تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 

الطابق   ،23 تجزئة رقم  لوفا حديد، 

أداعة   ،3 رقم  املكتب  الثاني، 

الياحل،       - 26100  برشيد املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد عبد املو 2 فتاح    :  1 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

  ASTERIA الشركة 

بقيدة  حصة   IMMOBILIER :  99

100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد عبد املو 2 فتاح عنوانه)ا) 

18اجالم عزجز،  كلم  طريق الجديدة، 

الدارالبيضاء   20000 النواصر 

املغرب.

  ASTERIA الشركة 

تجزئة  عنوانه)ا)   IMMOBILIER

الطابق   ،23 تجزئة رقم  لوفا حديد، 

الثاني، حد اليوالم، املكتب رقم 3، 

أداعة الياحل،      26100  برشيد 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد عبد املو 2 فتاح عنوانه)ا) 

18اجالم عزجز،  كلم  طريق الجديدة، 

الدارالبيضاء   20000 النواصر 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   11 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 8)11.

236I

ADVISORIS

I REGIE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

I REGIE  شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 12 شارع 
لوسي7ن إقامة  لطيفة ، الطابق 

امجل املكاتب رقم 3 حي امليتشفيات 
الدار البيضاء 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.268851

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون 7   18 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
 50.000« أي من  مرهم»   100.000«
عن  مرهم»   150.000« إ 2  مرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 822161.

23(I

ADVISORIS

COGNITEXP
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

COGNITEXP شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 12 شارع 
لوسي7ن إقامة لطيفة ، الطابق امجل 

، املكاتب رقم 3 حي ميتشفيات - 
20100 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56088(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   1(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.COGNITEXP
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من الشركة هو بامصالة عن نفيها 
جبالنيابة عن أطراف ثالثة ، أشخاص 
طبيعيين أج اعتباريين ، في املغرب جفي 

الخارج:
• تطوير جتصديم حلول تكنولوأيا 

املعلومات.
تكنولوأيا  خدمات  تقديم   •

املعلومات.
• بيع معدات تكنولوأيا املعلومات 

جحلول تكنولوأيا املعلومات.
• جبصورة أعم ، أديع املعامالت 
جاملالية  جالصناعية  التجارية 
املتعلقة  املنقولة  جغي7  جاملنقولة 
بشكل مباشر أج غي7 مباشر بامشياء 
شأنها  من  التي  أج   ، أعاله  املذكورة 

تعزيز اإلنجاز جالتندية..
12 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
لوسي7ن إقامة لطيفة ، الطابق امجل 
 - ميتشفيات  حي   3 رقم  املكاتب   ،

20100 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
500 حصة    : الييد املهدي شام 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
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جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد - عنوانه)ا) - - - -.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

 53C (الييد املهدي شام عنوانه)ا

 120( مسيد 7 مدر لينك2   31 شارع 

أنيف  سوييرا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 822303.

238I

FIGENOUV

TAMLIK AL AKARIYA

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FIGENOUV

شارع النصر عدارة 16 شقة 3 ميور 

اليالم ، 50050، مكناس املغرب

TAMLIK AL AKARIYA شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأتداعي 11 مرأان 

1 هولدينغ  ايت جالل الطابق االر�سي 

- 50000 مكناس املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.49295

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 شتن 7   12 في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

التصدير ج االستي7ام.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

التجارية بدكناس  بتاريخ 19 أكتوبر 

2022 تحت رقم 3822.

439I

نوغلب

TRANS YAZINE
إعالن متعدم القرارات

نوغلب

شقة 3 الطابق 2 عدارة ا) اقامة 
راشا مرأان 2 مكناس شقة 3 

الطابق 2 عدارة ا) اقامة راشا 

مرأان 2 مكناس، 50000، مكناس 

املغرب

TRANS YAZINE »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: رقم 235 
راء حي النعيم 6 نرأس 1 مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28283

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 شتن 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

 800 العابدين  زين  الييد  تفويت 

حصة من اصل 1000 حصة لفائدة 

 22 بتاريخ  مصطفى  الشيكي  الييد 

شتن 7 2022.

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

ذات الشريك الوحيد ا ي شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة.

قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

امسا�سي  النظام  مقتضيات  تعديل 

للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

الشكل القانوني للشركة  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة.

عل2  ينص  الذي   :3 رقم  بند 

 TRANS« تأخذ الشركة اسم  مايلي: 

جالذي يجب أن   ،  YAZINE« SARL

تضاف إليه مائًدا عبارة »شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة» جرأس مالها.

بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 

تم تحديد رأس املال الشركة بدبلغ 

مائة ألف مرهم )000.00 100 مرهم) 

، جاملقيم إ 2 1000 حصة ، كل منها 

لالكتتاب  مرهم   100 اسدية  بقيدة 

توزع   ، نقًدا  بالكامل  جمدفوعة  بها 

الييد   - فيدا بينها بالنيب التالية:  

اي  حصة    800 مصطفى  الشيكي 

زين  الييد  ج  مرهم   80  000.00

اي  حصة    200 ياسين  العابدين 

000.00 20 مرهم

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   12 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2188.

220I

socomif sarl

FM ITALIAN SYSTEM
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محدد الحصا ي عدارة 35 شقة 

رقم 2 ، 12000، القنيطرة املغرب

FM ITALIAN SYSTEM شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 59 اقامة 

موالي عبد العزيز ، شارع موالي  

عبد العزيز رقم 2 القنيطرة 12000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(223

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   16

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 FM  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ITALIAN SYSTEM

استي7ام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتصدير.

عنوان املقر االأتداعي : 59 اقامة 
موالي   شارع   ، العزيز  عبد  موالي 
 12000 القنيطرة   2 عبد العزيز رقم 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
حصة   500   : الييد عزيز تكامي 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
 MAZZA FULVIO :  500 الييد

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
حصة   500  : تكامي  الييد عزيز 

بقيدة 100 مرهم.
 MAZZA FULVIO : 500 الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  تكامي  عزيز  الييد 

ايطاليا 39014 ايطاليا ايطاليا.
 MAZZA FULVIO الييد 
ايطاليا   39014 ايطاليا  عنوانه)ا) 

ايطاليا.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  تكامي  عزيز  الييد 

ايطاليا 39014 ايطاليا ايطاليا
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 09 نون 7 

2022 تحت رقم 93234.

221I

wimocab

FACTO IMPORT SARLAU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

wimocab
مجدوعة  سوفيان رقم 49 

الطبقة 3 الشقة 8 سدي معرجف 
الدارالبيضاء مجدوعة  سوفيان 
رقم 49 الطبقة 3 الشقة 8 سدي 
معرجف الدارالبيضاء، 20280، 

املغرب الدار البيضاء
FACTO IMPORT SARLAU
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شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 82 شارع 
جالم زيان مركزالتجاري أبومهاب 

الدارالبيضاء - 0)202 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 يوليوز   28
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 FACTO : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.IMPORT SARLAU
غرض الشركة بإيجاز : تجارة.

82 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
أبومهاب  مركزالتجاري  زيان  جالم 
0)202 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : خالص  سناء  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خالص  سناء  الييدة 
شارع الفوارات رقم 221 ح م البيضاء 

0)202 الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  خالص  سناء  الييدة 
شارع الفوارات رقم 221 ح م البيضاء 

0)202 الدارالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 51)826.
222I

MAITRISECONSULTING

القضية بريس
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

MAITRISECONSULTING
 IMM 3 RUE CHERARDA

 BOURGOGNE CASABLANCA
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC
القضية بريس شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي :      3 زنقة 

شرارمة بورڭون الدار البيضاء - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
511551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2021 يونيو   25
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضاء بدختصر تيديتها : القضية 

بريس.
غرض الشركة بإيجاز : الصحافة 

اليدعية البصرية.
 3       :  : عنوان املقر االأتداعي 
زنقة شرارمة بورڭون الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : املالكي  اسداعيل  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييدة تاجيل اسداء :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد اسداعيل املالكي عنوانه)ا) 
118 سيدي  3 رقم  2 زنقة  ال 7نو�سي 
 20000 الدارالبيضاء  ال 7نو�سي 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  اسداء  تاجيل  الييدة 
 2 شقة   25 تجزئة أنان املطاررقم 

الجديدة 22000  الجديدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد اسداعيل املالكي عنوانه)ا) 
118 سيدي  3 رقم  2 زنقة  ال 7نو�سي 
 20000 الدارالبيضاء  ال 7نو�سي 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 511551.
223I

مكتب بازجك للدحاسبة

FERLA MAZIGH
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب بازجك للدحاسبة
زنقة امالل رقم152 سيدي بوملان 

كرمميت تنجدام الرشيدية ، 
52600، تنجدام املغرب

FERLA MAZIGH شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي : قصر 
ايت عاصم فركلة العليا تنجدام 

الرشيدية - 52600 تنجدام املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.808(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2021 نون 7   26 املؤرخ في 
ذات  شركة   FERLA MAZIGH
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 
 10.000 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 
مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي قصر 
تنجدام  العليا  فركلة  عاصم  ايت 
52600 تنجدام املغرب   - الرشيدية 

نتيجة الزمة الشغل.
ج عين:

ج  امازيغ  محدد   الييد)ة) 
فركلة  عاصم  ايت  قصر  عنوانه)ا) 
 52600 الرشيدية  تنجدام  العليا 
تنجدام املغرب كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
قصر  جفي   2021 نون 7   26 بتاريخ 
تنجدام  العليا  فركلة  عاصم  ايت 
الرشيدية - 52600 تنجدام املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

مأن 7 2021 تحت رقم 2021/650.

222I

RIM FINANCIAL

MASAHATY NORD
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

تـأسـيـس شـركـة
بتاريخ  العرفي  العقد  إطار  في 
عل2  االتفاق  تم   2022 اكتوبر   12
شركة  لتأسيس  امسا�سي  القانون 

االسهم املبيطة :
شركة االسهم   : القانوني  الشكل 

املبيطة
    MASAHATY NORD« : التيدية

 «
صحية  مراكز  انشاء   : الهدف  

محلية .
محج عدر   26  : املقر االأتداعي  

بنجلون تطوان. 
املدة  : 99 سنة.

في  حدم   : االأتداعي   الرأسدال 
ا 2  مقيدة  مرهم،   500.000,00

5000 حصة اأتداعية
شركة   -: النقدية  املياهدات 

 :  MEDIOT TECHNOLOGY SAS
حصة اأتداعية من فئة   3250

100 مرهم
:  BBA SANTE SARL شركة -

حصة اأتداعية من فئة    1000
100 مرهم 

 :  (50 الييد محدد بن عومة   -
حصة اأتداعية  من فئة 100 مرهم   
الينة االأتداعية  : من 1 يناير إ 2 

31 مأن 7.
رئيس الشركة  : الييد محدد بن 

عومة      
الييد   : للشركة  العام  املدير 

احدد بن ابراهيم 
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بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

التجاري باملحكدة االبتدائية بتطوان 

نون 7   16 بتاريخ   2281 رقم  تحت 

.2022

تسجيل  تم   : التجاري  السجل 

لدى  التجاري  بالسجل  الشركة 

املحكدة االبتدائية بتطوان تحت رقم 

32449 بتاريخ 16 نون 7 2022.

225I

cabinet jdaini

RACHDI CAR
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

RACHDI CAR شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة ام 

القرى رقم 2 حي قاشاظ بركان - 

63300 بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8063

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون 7   12 املؤرخ في 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ    RACHDI CAR

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000

حي   2 اإلأتداعي زنقة ام القرى رقم 

قاشاظ بركان - 63300 بركان املغرب 

نتيجة ل : اقفال الشركة.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

 - 2 حي قاشاظ بركان  ام القرى رقم 

63300 بركان املغرب. 

ج عين:

ج  راشدي  اكرام   الييد)ة) 

حي   80 رقم  جليلي  زنقة  عنوانه)ا) 

بركان املغرب   63300 اليالم بركان 

كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 32 شارع 

بئ7 انزران حي الحيني بركان
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 605/2022.
226I

CIRAGAN MOBILYA

CIRAGAN MOBILYA
إعالن متعدم القرارات

CIRAGAN MOBILYA
 BOULEVARD GHANDI
 23 QUARTIER MAARIF

 EXTENSION (EX BURGER( ،
20370، CASABLANCA MAROC

CIRAGAN MOBILYA »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: 23 شارع 
غاندي، حي املعاريف امتدام )بي7جي 

قديدا)، الدار البيضاء - 0)203 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.53055(
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
تفويت املف )1000) سهم املدلوكة 
شركة  في   EMRE ATAS للييد 
الييد   : إ 2   CIRAGAN MOBILYA
سهدا،   ALI DEMIRHAN 250
الييد SEYIT KOSKER 250 سهدا، 
سهدا،   YUNUS KARA 250 الييد 
سهدا،   SEDA MUTLU 83 الييدة 
 SUDE DEMIRHAN 83 الييدة 
 EDA DEMIRHAN الييدة  سهدا، 
82 سهدا، ج املجدوع هو 1000 سهم.
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
ذات الشريك الوحيد إ 2 شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة.

قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
اعتدام نص أديد للنظام امسا�سي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

عل2  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
جيقدم الشركاء   : املياهدات  مايلي:  
 ALI الييد  جهي:   املياهدات نقدا، 
مرهم،   DEMIRHAN 25000.00
 SEYIT KOSKER 25000.00 الييد 
 YUNUS KARA الييد  مرهم، 
 SEDA الييدة  مرهم،   25000.00
الييدة  مرهم،   MUTLU 8300.00
 SUDE DEMIRHAN 8300.00
 EDA DEMIRHAN الييدة  مرهم، 
هو  املجدوع  ج  مرهم،   8200.00

100000,00 مرهم
بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 
: رأس املال هو  رأس املال االأتداعي 
100000,00 مرهم. ينقيم إ 2 1000 
يتم  مرهم لكل منها،   100 سهدا من 
جيتم  االكتتاب فيها جمفعها بالكامل، 
تخصيصها للدياهدين بدا يتناسب 
 ALI الييد  جهي:   مياهداتهم،  مع 
الييد  سهدا،   DEMIRHAN 250
SEYIT KOSKER 250 سهدا،  الييد 
YUNUS KARA 250 سهدا،  الييدة 
الييدة  SEDA MUTLU 83 سهدا،  
سهدا،    SUDE DEMIRHAN 83
 EDA DEMIRHAN 84 الييدة 

سهدا، ج املجدوع هو 1000 سهم.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846709.
22(I

STE AGEFICO SARL

PRIMAVERA TRANS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عدر الخيام الطابق الثاني 

رقم 2 ، 90000، طنجة املغرب
PRIMAVERA TRANS شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجدع 

الزهور عدارة 5 الطابق 6 رقم 26 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   22

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PRIMAVERA TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني  الصعيد  عل2  البضائع 

جالدج ي.

مجدع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 -  26 رقم   6 الطابق   5 الزهور عدارة 

90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 100   : اليباعي  محدد  الييد 

حصة بقيدة 1.000 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد محدد اليباعي عنوانه)ا) 
مجدع الزهور عدارة 5 الطابق 6 رقم 

26 90000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد محدد اليباعي عنوانه)ا) 
مجدع الزهور عدارة 5 الطابق 6 رقم 

26 90000 طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259614.

228I
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orient compt

STE HADDI AND HADINE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية
orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 105
60000، OUJDA MAROC

STE HADDI AND HADINE شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : الحي 
الحيني زنقة 100 رقم 23  - 60000 

جأدة  املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.251(3

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   06 في  املؤرخ 
 STE HADDI AND HADINE حل 
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة مبلغ 
جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي الحي الحيني زنقة 
100 رقم 23  - 60000 جأدة  املغرب 

نتيجة اللشركة لم تحقق اهدافها.
ج عين:

ج  هدين  توفيق   الييد)ة)  
 122 زنقة  الحيني  الحي  عنوانه)ا) 
رقم 1 60000 جأدة  املغرب كدصفي 

)ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
الحي  جفي   2022 أكتوبر   06 بتاريخ 
الحيني زنقة 100 رقم 23  - 60000 

جأدة املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   02 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 22)1.
449I

شركة فيدجسو

El Malki Trapnt
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدجسو
102 شارع املوحدين الحييدة ، 

32000، الحييدة املغرب
El Malki Trapnt شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 
ثيغانيدين الحييدة - 32000 

الحييدة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 El  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.Malki Trapnt
مقاجل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

امشغال املختلفة جالبناء
- مقاجل التنظيف

- مياجم.
حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 32000  - الحييدة  ثيغانيدين 

الحييدة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عزيز املالكي :  1.000 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
حي  الييد عزيز املالكي عنوانه)ا) 
الحييدة   32000 العلوي  مي7امجر 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
حي  الييد عزيز املالكي عنوانه)ا) 
الحييدة   32000 العلوي  مي7امجر 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحييدة  بتاريخ )1 نون 7 

2022 تحت رقم 988.
250I

CABINET DE CONSEIL

STE SICLAMEK
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

CABINET DE CONSEIL

 IMM.10 RUE DE TUNIS APPT06

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

STE SICLAMEK  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار اية 

فطو عين أدعة مكناس  - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(6((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   28

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SICLAMEK

ٱشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.

مجار اية   : عنوان املقر االأتداعي 

 50000  - فطو عين أدعة مكناس  

مكناس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 200   : الييد محيين بوخرطة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد زهي7 بوخرطة :  300 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

 300   : بوخرطة  إمريس  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

بوخرطة  محيين  الييد 
أيت  كوران  ٱيت  مجار  عنوانه)ا) 
جالل الكنزرة ايت يدين الخدييات 

15000 الخدييات املغرب.
عنوانه)ا)  بوخرطة  زهي7  الييد 
الكنزرة  جالل  أيت  كوران  ٱيت  مجار 
 15000 الخدييات  يدين  ايت 

الخدييات املغرب.
الييد إمريس بوخرطة عنوانه)ا) 
الكنزرة  جالل  أيت  كوران  ٱيت  مجار 
 15000 الخدييات  يدين  ايت 

الخدييات املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
بوخرطة  محيين  الييد 
أيت  كوران  ٱيت  مجار  عنوانه)ا) 
جالل الكنزرة ايت يدين الخدييات 

15000 الخدييات املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2260.
251I

cafge

TRAVAUX IHW
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

cafge
 Mustapha el maani، 232
20130، casablanca maroc
TRAVAUX IHW شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 10 شارع 
الحرية الطابق الثالث رقم 5 - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.285323
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 15 شتن 7 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
»10 شارع الحرية الطابق الثالث رقم 
املغرب»  البيضاء  الدار   20000  -  5
 GP الخضراء  أوهرة  »اإلقامة  إ 2 
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01 ، عدارة 03 ، رقم 12 ، الرحدة - 
20500 الدار البيضاء  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846159.
252I

CAUDIFISC SARL

BALTONE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAUDIFISC SARL
23 زنقة في�سي خليفة الدار 

البيضاء ، 20000، الدار البيضاء 
املغرب

BALTONE شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
أرفوم حي امليتقبل الرقم 69 عين 
الشق  - 20000 الدار البيضاء  

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2318(5

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تدت   2022 نون 7   01 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
اسداعيل   )ة)  الييد  تفويت 
امعباس 1.000 حصة اأتداعية من 
الييد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
نون 7   01 بتاريخ  امعباس  بلعيد  )ة) 

.2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825823.
253I

ANAMAR FIDUCIAIRE

 TINGHIR  تنغير باقدي
BAKADDI

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
قفل التصفية

ANAMAR FIDUCIAIRE
 AVENUE MED V IMMEUBLE
 HDDA 1 ERE ETAGE ، 45800،

TINGHIR maroc
 TINGHIR BAKADDI  تنغي7 باقدي

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي : مجار ايت 

اعال توذغ2 اليفل2 تنغي7 25800 
تنغي7 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.525
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 أكتوبر 2022 تقرر حل 
 TINGHIR BAKADDI تنغي7 باقدي  
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة مبلغ 
جعنوان  مرهم   210.000 رأسدالها 
اعال  ايت  مجار  اإلأتداعي  مقرها 
تنغي7   25800 تنغي7  اليفل2  توذغ2 

املغرب نتيجة الالزمة ج املنافية.
ج عين:

ج  محدد  باقدي   الييد)ة) 
توذغ2  اعال  ايت  مجار  عنوانه)ا)  
املغرب  تنغي7   25800 اليفل2 

كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
بتاريخ 19 أكتوبر 2022 جفي مجار ايت 
 25800 تنغي7  اليفل2  توذغ2  اعال 

تنغي7 املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   31 بتاريخ  االبتدائية بتنغي7  

2022 تحت رقم 392/2022.
252I

MOORISH

KENZI BUSINESS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة م 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
KENZI BUSINESS شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 61 شارع 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 

التجاري الرياض رقم85 ا لطابق 
الثاني  - 20090   الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   20
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 KENZI : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.BUSINESS
غرض الشركة بإيجاز : التوظيف

مركز االتصال.
61 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 
لطابق  ا  رقم85  الرياض  التجاري 
البيضاء   الدار     20090  - الثاني  

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
 50   : الييد عبد اليديع كنزي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد أنور املي7 :  50 حصة بقيدة 

100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
كنزي  اليديع  عبد  الييد 
  22350 عنوانه)ا) مجار زمران ملشرك 

سيدي بنور املغرب.
مجار  عنوانه)ا)  املي7  أنور  الييد 
سيدي بنور   22350 زمران املشرك  

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
كنزي  اليديع  عبد  الييد 
  22350 عنوانه)ا) مجار زمران ملشرك 

سيدي بنور املغرب
مجار  عنوانه)ا)  املي7  أنور  الييد 
22350  سيدي بنور  زمران املشرك  

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826561.
255I

PICALL

PICALL  بيكال
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

PICALL
 QT arrid Nador ، 62100، (8

nador maroc
PICALL  بيكال شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي  حي 

عاريض رقم 8) الناظور - 62100 
الناظور  املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2281(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   1(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
  PICALL : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

بيكال.
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإللكت7جني  جالتيويق  اإلتصاالت 

.Centre d’appel et marketing
حي    : االأتداعي  املقر  عنوان 
 62100  - الناظور   (8 رقم  عاريض 

الناظور  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)    براق  صبيحة  الييد  
  62100 الناظور  لحين  أجالم  حي 

الناظور   املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييدة   صبيحة براق عنوانه)ا)   
  62100 الناظور  لحين  أجالم  حي 

الناظور   املغرب



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022)الجريدة الرسمية   22772

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 2636.
256I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

EKHWAN MERNISSA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

EKHWAN MERNISSA شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي الرقم 32 
زنقة 208 عين قامجس حي املصل2 
فاس 30000 فاس - 30000 فاس 

املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(361(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 نون 7 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
»الرقم 32 زنقة 208 عين قامجس حي 
 30000 30000 فاس -  املصل2 فاس 
بالطابق  »متجر  إ 2  املغرب»  فاس 
الكائن بفاس طرجق صفرج  امر�سي 
 -   629 رقم  قطعة  ال 7كة  تجزئة 

30000 فاس  فاس».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6302.
25(I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

WAVIZ SERVICES
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE
 JAOUHARA 1 ER ETAGE APPT

 N° 5 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

WAVIZ SERVICES شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي  امليار رقم 

)83 الشقة 3 طريق أسفي مراكش - 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2021 مأن 7   09

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 WAVIZ : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.SERVICES

انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاالتجار في شرائح البطاطس.

امليار    : االأتداعي  املقر  عنوان 
أسفي  طريق   3 الشقة   83( رقم 

مراكش - 20000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد عبد الصدد الزهي7ي :  500 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد عبد الهامي الكتبية :  500 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الزهي7ي  الصدد  عبد  الييد 

ايت  ابيه  احيينة  مجار  عنوانه)ا) 

مراكش   202(2 مراكش  ايدور 

املغرب.

الكتبية  الهامي  عبد  الييد 

 282 حي بن تاشفين رقم  عنوانه)ا) 

مراكش 20150 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الزهي7ي  الصدد  عبد  الييد 
ايت  ابيه  احيينة  مجار  عنوانه)ا) 
ايدور مراكش 2)202 مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
مأن 7   1( بتاريخ  التجارية بدراكش  

2021 تحت رقم )1232.
258I

EXPACT PARTNERS

KOJUMP DARB
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 201
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
KOJUMP DARB شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي إقامة  
رامي ، شارع سبتة ، الطابق الثاني 
، مكتب 8  - 20000  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56280(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   13
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.KOJUMP DARB
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املالهي جغي7ها من امنشطة الرياضية  

ج تنظيدها.
إقامة    : االأتداعي  املقر  عنوان 
الثاني  الطابق   ، شارع سبتة   ، رامي 
الدار البيضاء    20000  -   8 ، مكتب 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:

 KO GROUP الشركة 

 AMUSEMENT SARL :  1.000

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 KO GROUP الشركة 

عنوانه)ا)   AMUSEMENT SARL

هللا  عبد  موالي  اممي7  شارع  زاجية 

  20000  ( شقة   2 طابق   1 عدارة 

الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد عبد هللا صالحي عنوانه)ا) 

الطابق  سيتي  كولف  ي  س   352

الدار    20000 بوسكورة  اليفلي 

البيضاء املغرب

عنوانه)ا)    البشي7  يوسف  الييد 

جاترلو   1210 ميزانج  مي  شارع   12

بلجيكا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 8)386.

459I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

WAVIZ SERVICES
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL

 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 JAOUHARA 1 ER ETAGE APPT

 N° 5 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

WAVIZ SERVICES شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي امليار رقم 

)83 الشقة 3 طريق اسفي مراكش - 

20000 مراكش املغرب.
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تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.121251
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 08 أبريل 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
طريق   3 الشقة   83( رقم  »امليار 
مراكش   20000  - مراكش  اسفي 
»مجار ايت حيينة ابيه  إ 2  املغرب» 
ايت ايدور مراكش - 2)202 مراكش  

املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم )820.

260I

cabinet jdaini

AMARA CAR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
AMARA CAR شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 65 زنقة 
ابن سيناء حي بوكراع بركان - 

63300 بركان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3201

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   12 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد AMARA CAR  مبلغ 
جعنوان  مرهم   120.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي 65 زنقة ابن سيناء 
بركان   63300  - بركان  بوكراع  حي 

املغرب نتيجة ل : اقفال الشركة.
زنقة   65 ج حدم مقر التصفية ب 
ابن سيناء حي بوكراع بركان - 63300 

بركان املغرب. 

ج عين:
ج  اعدارة  محدد    الييد)ة) 
حي  سيناء  ابن  22زنقة  عنوانه)ا) 
بركان املغرب   63300 بوكراع بركان 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 32 شارع 

بئ7 انزران حي الحيني بركان
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 606/2022.
261I

مكتب الدراسات القانونية جالجبائية

GALENIA BUILDING
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

مكتب الدراسات القانونية 
جالجبائية

63، شارع الكورنيش العدارة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
GALENIA BUILDING شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

لوفا حديد، تجزئة رقم 23، الطابق 
الثاني، املكتب رقم 3، أداعة 

الياحل، حد اليوالم - 26100 
برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.GALENIA BUILDING
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،23 تجزئة رقم  لوفا حديد، 
أداعة   ،3 رقم  املكتب  الثاني، 
 26100  - اليوالم  حد  الياحل، 

برشيد املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
  ASTERIA الشركة 
بقيدة  حصة   IMMOBILIER :  99

100 مرهم للحصة.
الييد عبد املو 2 فتاح :  1 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 ASTERIA  IMMOBILIER الشركة
تجزئة  تجزئة لوفا حديد،  عنوانه)ا) 
الطابق الثاني، املكتب رقم   ،23 رقم 
اليوالم  حد  الياحل،  أداعة   ،3

26100 برشيد املغرب.
الييد عبد املو 2 فتاح عنوانه)ا) 
18اجالم عزجز  كلم  الجديدة،  طريق 
الدارالبيضاء   20000 النواصر 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد عبد املو 2 فتاح عنوانه)ا) 
18اجالم عزجز  كلم  الجديدة،  طريق 
الدارالبيضاء   20000 النواصر 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   11 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 6)11.
262I

ARKAM WA HISSABAT

PYRAMIDE OF FALICON
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARKAM WA HISSABAT
59 شارع بورمج إقامة طه ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
PYRAMIDE OF FALICON شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي ) زنقة 
سبتة اقامة الرامي رقم 8 - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562363

 26 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PYRAMIDE OF FALICON
الصناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

جاملنيوأات.
زنقة   (  : االأتداعي  املقر  عنوان 
 20000  -  8 سبتة اقامة الرامي رقم 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
سرحان  الكريم  عبد  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
سرحان  الكريم  عبد  الييد 
زاجية  مارس   2 شارع   99 عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   20000 اثينا  زنقة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
سرحان  الكريم  عبد  الييد 
زاجية  مارس   2 شارع   99 عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   20000 اثينا  زنقة 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826218.
263I
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COFISCOM.

JASMIN
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL
 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC
ميؤجلية  ذات  شركة   JASMIN

محدجمة ذات الشريك الوحيد
رقم  االأتداعي  مقرها  جعنوان 
11 زنقة كيفوليي شارع الزرقطوني - 

63300 اليعيدية املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5089

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2022 تم حذف  )0 شتن 7  املؤرخ في 
امنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحا ي :
استغالل فندق

االستغالل اليياحي.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 600/2022.
262I

CABINET HAMZAOUI

DRESS LINE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،
90000، TANGER MAROC

DRESS LINE شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي الرهراه  
مرامب - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58091
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   0( املؤرخ في 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
DRESS LINE  مبلغ رأسدالها 10.000 

حي  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
طنجة   90000  - مرامب  الرهراه  
املغرب نتيجة ل : جفاة شريك ج عدم 

جأوم اي نشاط.
ج حدم مقر التصفية ب حي الرهراه  

مرامب - 90000 طنجة املغرب. 
ج عين:

الييد)ة) بعل  يوسف ج عنوانه)ا) 
طنجة   90000 مرامب  الرهراه   حي 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 1)130.
265I

MOORISH

 BUSINESS INSTA
MANAGEMENT

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة م 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
 BUSINESS INSTA

MANAGEMENT شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 61 شارع 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 

التجاري الرياض رقم85 ا لطابق 
الثاني  - 20090 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   20
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تيدية 
بدختصر  اإلقتضاء  عند 
 BUSINESS INSTA  : تيديتها 

.MANAGEMENT
غرض الشركة بإيجاز : التوظيف

مركز االتصال.
61 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 
لطابق  ا  رقم85  الرياض  التجاري 
البيضاء  الدار   20090  - الثاني  

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييدة رأاء سقا ي  :  100 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   سقا ي   رأاء  الييدة 
 3 شقة   20 شارع الحزام الكبي7 رقم 
  20000 نامية الحي املحددي  تجزئة 

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)   سقا ي  رأاء  الييدة 
 3 شقة   20 شارع الحزام الكبي7 رقم 
  20000 نامية الحي املحددي  تجزئة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 3)8266.
266I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

CHAMS MAGHREB TOURS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT EL MADINA 1 N 81

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC
  CHAMS MAGHREB TOURS

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي محل رقم 

33 عدارة 2 تجزئة املدينة 2 الشطر 

3 الدرجة برشيد - 26200 برشيد 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13885

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 نون 7   0( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

تفويت الييد )ة) فاطدة   اجعزة 

أصل  من  اأتداعية  حصة   600

)ة)   الييد  لفائدة   حصة   1.000

نون 7   0( بتاريخ  العبيدي  ثورية 

.2022

تفويت الييد )ة) فاطدة   اجعزة 

أصل  من  اأتداعية  حصة   200

)ة)  الييد  لفائدة   حصة   1.000

سكينة اهالل  بتاريخ )0 نون 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون 7   16 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1194.

26(I

LK CONSULTING SARL

VOYAGE MOKAOUAMA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LK CONSULTING SARL

شارع محدد الخامس رقم 25 

الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب

VOYAGE MOKAOUAMA شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي فوم 

العليق شارع ابن نفيس رقم 3 

املضيق  - 93200 املضيق املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(63(
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الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   03 املؤرخ في 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
 VOYAGE الوحيد  الشريك  ذات 
رأسدالها  مبلغ    MOKAOUAMA
مقرها  جعنوان  مرهم   90.000
شارع  العليق  فوم  حي  اإلأتداعي 
 93200 - 3 املضيق   ابن نفيس رقم 
إنهاء     : ل  نتيجة  املغرب  املضيق 

أعدال الشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
 3 فوم العليق شارع ابن نفيس رقم 

املضيق  - 93200 املضيق املغرب. 
ج عين:

الييد)ة)  الحدري   عبد اللطيف 
شارع  العليق  فوم  حي  عنوانه)ا)  ج 
 93200 املضيق    3 ابن نفيس رقم 
املضيق املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 2285.

268I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

ISLAM TIGHDWIN
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

ISLAM TIGHDWIN شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : 36 تجزئة 
س 7جنورم 2 إبن الخطيب شقة رقم 
5 الطابق الثاني فاس - 30050 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6025(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   10 املؤرخ في 
ذات  شركة   ISLAM TIGHDWIN
رأسدالها  مبلغ  املحدجمة  امليؤجلية 
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
اإلأتداعي 36 تجزئة س 7جنورم 2 إبن 
الطابق الثاني   5 الخطيب شقة رقم 
فاس املغرب نتيجة   30050  - فاس 

لعدم تحقيق غرض الشركة.
ج عين:

ج  ميدي  العزيز   عبد  الييد)ة) 
تجزئة   23 شارع الحضري  عنوانه)ا) 
فاس   30050 تدغين طريق ايدوزار 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج  لهويوي   امحدد   الييد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 38 سوبرنورم 2 شارع 
 30050  5 شقة رقم  ابن الخطيب  

فاس املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
بتاريخ 10 نون 7 2022 جفي 36 تجزئة 
2 إبن الخطيب شقة رقم  س 7جنورم 
5 الطابق الثاني فاس - 30050 فاس 

املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4817/022.

469I

RIM FINANCIAL

CAPKEY
إعالن متعدم القرارات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

CAPKEY »شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: 332 شارع 
ابراهيم الرجماني الطابق الثاني رقم 
12 املعاريف - 60)20 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2(656(

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
املوافقة عل2 استقالة الييد محدد 

ر�سى ناهر 
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
كديي7  كريدو  محدد  الييد  تعيين 

جحيد غي7 شريك لفت7ة غي7 محدمة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تيدية امليي7
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846978.
2(0I

CABINET HAMZAOUI

AMIS HOLDING
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،
90000، TANGER MAROC

AMIS HOLDING شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي  تجزئة 

املجد بلوك 22 الطابق االر�سي رقم 
2 بني مكامة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19265
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   1( في  املؤرخ 
حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
رأسدالها  مبلغ    AMIS HOLDING
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
 22 بلوك  املجد  تجزئة  اإلأتداعي  
 - مكامة  بني   2 رقم  االر�سي  الطابق 
90000 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

جأوم اي نشاط اج عدلية تجارية.

تجزئة  ج حدم مقر التصفية ب  
الطابق االر�سي رقم   22 املجد بلوك 
2 بني مكامة - 90000 طنجة املغرب. 

ج عين:
ج  محدد  الحدري   الييد)ة) 
 22 بلوك  املجد  تجزئة  عنوانه)ا)  
مكامة  بني   2 رقم  االر�سي  الطابق 
)ة)  كدصفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.
ج  محدد  عالل   ايت  الييد)ة) 
 22 بلوك  املجد  تجزئة  عنوانه)ا)  
مكامة  بني   2 رقم  االر�سي  الطابق 
)ة)  كدصفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.
عبد  فلوس    ركالة  الييد)ة) 
املجد  تجزئة  عنوانه)ا)   ج  الرحدان 
بني   2 الطابق االر�سي رقم   22 بلوك 
مكامة 90000 طنجة املغرب كدصفي 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم ))130.
2(1I

STIT ABDELHAKIM METAL

STIT. ABDELHAKIM METAL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STIT ABDELHAKIM METAL
FES ، 30000، FES MAROC

 STIT. ABDELHAKIM METAL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 1 زنقة 
1 حي طارق 1 فاس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
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ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STIT.  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.ABDELHAKIM METAL
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نجارة.
 1 رقم   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 30000  - فاس   1 حي طارق   1 زنقة 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
استيتو  الكريم  عبد  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
استيتو  الكريم  عبد  الييد 
 1 1 حي طارق  زنقة   1 عنوانه)ا) رقم 

فاس 30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
استيتو  الكريم  عبد  الييد 
 1 1 حي طارق  زنقة   1 عنوانه)ا) رقم 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 32)2.
2(2I

PROMISE CAR

 GLOBAL TRANSPORT ET
DISTRIBUTION

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تحويل الشكل القانوني للشركة

 GLOBAL TRANSPORT ET
DISTRIBUTION

 Massira 3 Lot 43 My Rachid ،
20000، Casablanca MAROC
 GLOBAL TRANSPORT ET
DISTRIBUTION شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
ج عنوان مقرها االأتداعي حي ميي7ة 
3 تجزئة 23 م رشيد الدارالبيضاء - 

20000  الدارالبيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.429989

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 شتن 7 2022 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة» إ 2 »شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825862.

2(3I

SURFITTI TANGER

سورفيتي طنجة

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

SURFITTI TANGER

زنقة ابن أرير الط 7ي اقامة ليليا 1 

الطابق 8 رقم )6 ، 90000، طنجة 

املغرب

سورفيتي طنجة شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة ابن 

أرير الط 7ي اقامة ليليا 1 الطابق 8 

رقم )6 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.45489

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  30 شتن 7  املؤرخ في 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ  طنجة   سورفيتي 

مقرها  جعنوان  مرهم   10.000

الط 7ي  أرير  ابن  زنقة  اإلأتداعي 

 -  6( رقم   8 الطابق   1 ليليا  اقامة 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000

امعدال  لتطور  احتدال  عدم جأوم 

التجارية.

ج حدم مقر التصفية ب زنقة ابن 
أرير الط 7ي اقامة ليليا 1 الطابق 8 

رقم )6 - 90000 طنجة املغرب. 
ج عين:

سي7ج   أون   أوليان  الييد)ة) 
أرير  ابن  زنقة  عنوانه)ا)  ج  كشارم 
رقم   8 الطابق   1 الط 7ي اقامة ليليا 
كدصفي  املغرب  طنجة   90000  6(

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : زنقة ابن 
أرير الط 7ي اقامة ليليا 1 الطابق 8 

رقم )6
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   10 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259374.

2(2I

RIM FINANCIAL

ARABICAM
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

ARABICAM شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 201 زنقة 
مصطفى املعاني الطابق 2 مكتب 
رقم 19  - 20333 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ARABICAM
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

انشاء  جمقاجل  الكهربائية  الت7كيبات 

محطات الكهرباء اج الهاتف.
عنوان املقر االأتداعي : 201 زنقة 

مصطفى املعاني الطابق 2 مكتب رقم 

19  - 20333 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : اعرابي  احدد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اعرابي  احدد  الييد 
عين   16 رقم   23 مار اليالمة عدارة 

اليبع  20232 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  اعرابي  احدد  الييد 
عين   16 رقم   23 مار اليالمة عدارة 

اليبع  20232 الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846980.

2(5I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BAGC
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحين اقامة ال 7معي 

عدارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 20000، مراكش املغرب

BAGC  شركة ذات ميؤجلية
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محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحين اقامة 
ال 7معي رقم 02 أيليز - 20000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130301

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   0(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
.BAGC : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

تأأي7   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقارات املفرجشة.

ساحة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
اقامة  الحين  موالي  شارع  الحرية 
 20000  - أيليز   02 رقم  ال 7معي 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد بدر ايت كدوت 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد بدر ايت كدوت عنوانه)ا) 
 26 اقامة كوراي كولف سيتي بلوك 

20000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد بدر ايت كدوت عنوانه)ا) 
 26 اقامة كوراي كولف سيتي بلوك 

20000 مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   02 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 140991.

2(6I

fiduciaire amaali sarl  ائتدانية امعلي ش.م.م

EXPERT HAIR
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

 fiduciaire  ائتدانية امعلي ش.م.م

amaali sarl

رقم 31  الطابق االجل  شارع االمام 

البخاري   ايراك بواركان اكامير ، 

80020، اكامير املغرب

EXPERT HAIR شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 12 زنقة 
لييي7ن اقامة لطيفة الطابق االجل 

مكتب رقم 3 املعاريف الدار البيضاء 

- 0)203 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.347559

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2020 تقرر حل  16 مأن 7  املؤرخ في 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ    EXPERT HAIR

مقرها  جعنوان  مرهم   10.000

اقامة  لييي7ن  زنقة   12 اإلأتداعي 

 3 رقم  مكتب  االجل  الطابق  لطيفة 

 203(0  - البيضاء  الدار  املعاريف 

 1-  : املغرب نتيجة ل  الدار البيضاء 

مشاكل مالية

-2ازمة اقتصامية بيبب الوباء.

زنقة   12 ج حدم مقر التصفية ب 
الطابق االجل  اقامة لطيفة  لييي7ن 

مكتب رقم 3 املعاريف الدار البيضاء 

- 0)203 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

تييوبا  ياسين   الييد)ة)  

 166 شوت  شارع  عنوانه)ا)  ج 

برجكييل   1000  10(0 اندرجليخت 

بلجيكا كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 61262).
2((I

universal gestion

THINGS TO DO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
) أليز مراكش ، 20000، مراكش 

املغرب
THINGS TO DO شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مركززنيث 
بزنس ,شارع ميلم تجزئة بوكار 

الطابق 3 شقة رقم 12 باب مكالة 
مراكش - 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 يوليوز   18
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.THINGS TO DO
-إمارة    : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالرحالت  اليياحية  الخدمات 
اليياحي  الت7جيج  أنشطة  جأديع 

امخرى
الشقق  تأأي7  إمارة   خدمات    -
املفرجشة ، جتشغيل منازل الضيوف 

، جتشغيل الوحدات اليكنية..
عنوان املقر االأتداعي : مركززنيث 
بوكار  تجزئة  ميلم  ,شارع  بزنس 
مكالة  باب   12 شقة رقم   3 الطابق 

مراكش - 20000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:

 100   : باليني  لورينزج  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  باليني  لورينزج  الييد 

تريك سانطان مريجا سويكي مالطة 

01101 مالطة ايطاليا.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  باليني  لورينزج  الييد 

تريك سانطان مريجا سويكي مالطة 

01101 مالطة ايطاليا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

)1 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم 120261.

2(8I

STE T.D.T.F SARL A.U

SOCIETE T.D.T.F SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE T.D.T.F SARL A.U

شارع 20 غشت حجر مطاحين 

تاجنات ، 32000، تاجنات املغرب

  SOCIETE T.D.T.F SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 20 

غشت تاجنات  - 32000 تاجنات  

املغرب 

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE T.D.T.F SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة جالبناء.

شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 

تاجنات    32000  - غشت تاجنات    20

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : البلدي   جءام  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البلدي   جءام  الييدة 

 32000 تاجنات   غشت   20 شارع 

تاجنات املعرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  البلدي   جءام  الييدة 

 32000 تاجنات   غشت   20 شارع 

تاجنات املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  االبتدائية بتاجنات  

2022 تحت رقم 613.

479I

االتقان للحيابات

 CONSTRUCTION LOGE DE
BON GOUT

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميي7 أديد للشركة

االتقان للحيابات

122 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

 CONSTRUCTION LOGE DE

BON GOUT  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي بني 
بوغدارن الغربية احداما الناظور - 

62000 الناظور املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1885(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2022 تم تعيين  22 شتن 7  املؤرخ في 
ميي7 أديد للشركة الييد)ة) ازنيفر 

عبد الرفيق كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4589.

280I

شركة فيدجسو

RIF CONF-TEXTILE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدجسو
102 شارع املوحدين الحييدة ، 

32000، الحييدة املغرب
RIF CONF-TEXTILE شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 05 زنقة 

املضيق حي سيدي عابد الحييدة - 
32000 الحييدة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   19
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 RIF  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CONF-TEXTILE

- صناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

املالبس

تاأر أج جسيط يقوم باالستي7ام   -

جالتصدير

- مياجم.
زنقة   05  : عنوان املقر االأتداعي 

 - املضيق حي سيدي عابد الحييدة 

32000 الحييدة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : اقنيبس  عبيد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اقنيبس  عبيد  الييد 
عابد  سيدي  حي  املضيق  زنقة   05

الحييدة 32000 الحييدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  اقنيبس  عبيد  الييد 
عابد  سيدي  حي  املضيق  زنقة   05

الحييدة 32000 الحييدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحييدة  بتاريخ )1 نون 7 

2022 تحت رقم 989.

281I

STE BENSELLAOU SARL AU  

شركة مجموعة الرسالة
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

STE BENSELLAOU SARL AU

 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF ، 35100،

GUERCIF MAROC

شركة مجدوعة الرسالة شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي عدارة 

ال 7ني�سي الطابق 1 ج 2 شارع عبد هللا 

أرسيف - 35100 أرسيف املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23(
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 02 يوليوز 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
»عدارة ال 7ني�سي الطابق 1 ج 2 شارع 
عبد هللا أرسيف - 35100 أرسيف 
شارع   1 الريف  »تجزئة  إ 2  املغرب» 
محدد الخامس الطابق 1 أرسيف - 

35100 أرسيف  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ )1 نون 7 

2022 تحت رقم 1429.
282I

LK CONSULTING SARL

 H6 CARROSSERIE
AUTOMOBILE

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محدد الخامس رقم 25 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
 H6 CARROSSERIE

AUTOMOBILE شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
الفرابي رقم 50 - 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32469
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   19
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 H6  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CARROSSERIE AUTOMOBILE
استي7ام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات الييارات.
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شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 

تطوان   93000  -  50 رقم  الفرابي 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : الييد الجعفري محدد  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : الييدة اضبيب فاطدة  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد الجعفري محدد عنوانه)ا) 

تجزئة االمل شارع القاهرة زنقة ا رقم 

11 مرتيل  93150 مرتيل املغرب.

الييدة اضبيب فاطدة  عنوانه)ا) 

تجزئة االمل شارع القاهرة زنقة ا رقم 

11 مرتيل  93150 مرتيل املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد الجعفري محدد عنوانه)ا) 

تجزئة االمل شارع القاهرة زنقة ا رقم 

11 مرتيل  93150 مرتيل املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 3209.

283I

sabahinfo

تسهيالت الهناء 2011
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

sabahinfo

 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el

kelaa des sraghna maroc

تيهيالت الهناء 2011 شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 251 

الهناء 1  - 23000 قلعة اليراغنة  

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1549
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 10 نون 7 2022 تقرر إنشاء 
التيدية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
الكائن  ج   2011 الهناء  تيهيالت 
 -   10 بكار رقم  بالعنوان حي أنان  
ج  املغرب  اليراغنة   قلعة   23000
اليالمي  الييد)ة)  امليي7 من طرف 

عبد الرحيم.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة اليراغنة  بتاريخ 21 

نون 7 2022 تحت رقم 476/2022.

282I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

STOP DISTRIBUTION
إعالن متعدم القرارات

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
STOP DISTRIBUTION »شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: 6، شارع 

الشاطئ، عين اليبع - 20000 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1(8283
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 شتن 7 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
500) سهم من  املوافقة عل2 بيع   .1
قبل بلو ليدون شركة ذات امليؤجلية 
ريبيكة  جيزمان  للييدة  املحدجمة 

مي7سدسس.
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
الييد  املياعد  امليي7  جالية  انتهاء 

بوقنوف سعيد.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي:  
املعدل  امسا�سي  النظام  اعتدام 

للشركة.
بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
اإلأراءات  لتنفيذ  الصالحيات   .2

الشكلية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846249.
285I

FISCINFO

MISSION EXPRESS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

توسيع نشاط الشركة 

FISCINFO
 13bd ibn tachfine ، 20500،

CASABLANCA MAROC
MISSION EXPRESS شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها االأتداعي 197 شارع 

الحين الثاني الدار البيضاء  - 
20000 الدار البيضاء  املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48977
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 
نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
اإلستي7ام ج التصدير.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826803.
286I

SOCIETE DE TRAVAUX FC ET Z

 SOCIETE DE TRAVAUX FC
ET Z

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسدال الشركة

SOCIETE DE TRAVAUX FC ET Z
 Rue ANNAKHLA, Quartier ,18
 Liberté - Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

 SOCIETE DE TRAVAUX FC ET Z
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
 Rue ,18 جعنوان مقرها اإلأتداعي
 ANNAKHLA, Quartier Liberté -
 Casablanca - 20100 Casablanca

.Maroc
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(80(3

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   2022 أكتوبر   10 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  مرهم»   2.000.000«
 2.500.000« إ 2  مرهم»   500.000«
تقديم حصص    : عن طريق  مرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 30)36.

28(I

COMMIS TRANS

COMMIS TRANS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

COMMIS TRANS
 AV YOUSSEF IBNOU TACHFINE

 2 ETG N3 ، 91000، TANGER
MAROC

COMMIS TRANS شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
يوسف إبن تاشفين الطابق الثاني 

رقم 3 - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.100355

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 يونيو   28 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
تفويت الييد )ة) سعيد آلحياني 
أصل  من  اأتداعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة  الييد )ة) عدام 

شقرجن بتاريخ 28 يونيو 2022.
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   09 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259324.

288I

malartci

STE SGTS SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI
 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC
STE SGTS SARL AU شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي مقيم 

لدى شركة مالر الكائنة بشارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة اليالم 

الطابق الثاني الرقم 12 بني مالل - 
23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SGTS SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : معلوميات 

)تاأر معدات).
عنوان املقر االأتداعي : مقيم لدى 
شركة مالر الكائنة بشارع عبد الكريم 
الخطابي اقامة اليالم الطابق الثاني 
الرقم 12 بني مالل - 23000 بني مالل 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : يونس  مو  ايت  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يونس  مو  ايت  الييد 
بني مالل   5 رقم   16 زنقة   1 امليي7ة 

23000 بني مالل املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  يونس  مو  ايت  الييد 
بني مالل   5 رقم   16 زنقة   1 امليي7ة 

23000 بني مالل املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 1183.

489I

ARSA CONSULTING

SPORJOUMA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

ARSA CONSULTING
 bd MOUTANA BNOU 183

 HARITA BERNOUSSI
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

SPORJOUMA شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 92 زنقة 
الحاج عدار الريفي - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25139

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2002 أبريل   22 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
كيو  محدد  )ة)  الييد  تفويت 
أصل  من  اأتداعية  حصة   160
9.940 حصة لفائدة  الييد )ة) رقية 

تجلي بتاريخ 22 أبريل 2002.

كيو  محدد  )ة)  الييد  تفويت 
أصل  من  اأتداعية  حصة   520
9.940 حصة لفائدة  الييد )ة) سدي7 

كيو بتاريخ 22 أبريل 2002.
كيو  محدد  )ة)  الييد  تفويت 
أصل  من  اأتداعية  حصة   520
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   9.940

ياسين كيو بتاريخ 22 أبريل 2002.
كيو  محدد  )ة)  الييد  تفويت 
أصل  من  اأتداعية  حصة   (50
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   9.940

يونس كيو بتاريخ 22 أبريل 2002.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2002 تحت رقم 250221.
490I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

 MONDIAL ENERGIE
INVEST SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
حل شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغي7، 
الطابق الثاني ، 28800، املحددية 

املغرب
 MONDIAL ENERGIE INVEST

SARL شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي )2 مكرر 
الطريق الشاطئية رقم 11 , كيلومت7 

8.5 – عين حرجمة  - 28800 
املحددية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21099
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
 MONDIAL ENERGIE INVEST
 100.000 رأسدالها  مبلغ    SARL
 2( اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
 ,  11 رقم  الشاطئية  الطريق  مكرر 
كيلومت7 8.5 – عين حرجمة  - 28800 
-غياب   : ل  نتيجة  املغرب  املحددية 

معم املؤسيات املالية

-املنافية  
-صعوبة االنتعاش.

 2( ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
 ,  11 رقم  الشاطئية  الطريق  مكرر 
كيلومت7 8.5 – عين حرجمة  - 28800 

املحددية املغرب. 
ج عين:

ج  املنتصر  فاطنة   الييد)ة) 
الحين  تجزئة   86 رقم  عنوانه)ا) 
الرباط   12020 الهرهورة  الثاني 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : )2 مكرر 
, كيلومت7   11 الطريق الشاطئية رقم 

8.5 – عين حرجمة املحددية
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحددية  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم )228.
491I

cabinet aux services des affaires

TAJ STONE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

TAJ STONE  شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي قصر جالم 
الزهرة عرب الصباح زيز ارفوم - 

52200 ارفوم املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 غشت   11
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
 شكل الشركة : شركة ذات ميؤجلية

محدجمة ذات الشريك الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 TAJ  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.STONE
غرض الشركة بإيجاز : استخراج 

املعامن 
است7امات متنوعة.

قصر   : االأتداعي  املقر  عنوان 
جالم الزهرة عرب الصباح زيز ارفوم - 

52200 ارفوم املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : حنفي  ياسين  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حنفي  ياسين  الييد 
شقة   2 بلعيد اليو�سي عدارة  زنقة 
الرباط   10050 القبيبات الرباط   12

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  حنفي  ياسين  الييد 
شقة   2 بلعيد اليو�سي عدارة  زنقة 
الرباط   10050 القبيبات الرباط   12

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 11 نون 7 

2022 تحت رقم 16255.

492I

أدال الصدقي محاسب معتدد

 STE MARTINO
EQUIPEMENT
إعالن متعدم القرارات

أدال الصدقي محاسب معتدد
شارع ابن سيناء رقم 86 الخدييات 

، 15000، الخدييات املغرب
 STE MARTINO EQUIPEMENT
»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: جمامية 

فرح 1 رقم  230 الخدييات - 
15000 الخدييات املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26185

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

فوت  االأتداعية:  الحصص  تفويت 

حصة   160 الييد اليباعي امحدد 

الشركة  في  يدتلكها  التي  اأتداعية 

لفائدة عدري نعيدة كدا فوت ايضا 

اجبعدار سعيد 200 حصة اأتداعية  

للييدة عدري نعيدة 

عل2  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

نعيدة  عدري  الييدة  تعيين  مايلي: 

جكيلة الشركة  ملدة غي7 محدجمة بعد 

استقالة الييد اليباعي امحدد

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  ينص  الذي  6ج):  رقم  بند 

في  الشركة   راسدال  حدم  مايلي: 

مبلغ20000.00 مرهم  محرر بالكامل 

اأتداعية  200حصة  ا 2   جمقيم  

الواحدة  للحصة  مرهم   100 بقيدة 

موزعة بين الشركاء حيب  املياهدة 

كدايلي  : اليباعي امحدد  20   حصة  

 2000 قدرها  بدياهدة  اأتداعية 

 360 عدري  نعيدة  -الييدة  مرهم 

بدياهدة قدرها  اأتداعية   حصة  

36000 مرهم.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالخدييات   االبتدائية 

نون 7 2022 تحت رقم 215.

493I

fiduciaire rageca  فيدسييي7 راأيكا

SVRAI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire rageca  فيدسييي7 راأيكا

26 اقامة املحددي زنقة رابعة 

العدجية الطابق الرابع رقم 32 

الأي7جند ، 20500، الدار البيضاء 

املغرب

SVRAI شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي 26 شارع 

زرقطوني الطابق 2 الشقة 6  - 
28810 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(3(65
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   16 املؤرخ في 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ    SVRAI ذات الشريك الوحيد 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
26 شارع زرقطوني  مقرها اإلأتداعي 
الدار   28810  -   6 الشقة   2 الطابق 
ايقاف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط.
ج حدم مقر التصفية ب 26 شارع 
 -   6 الشقة   2 الطابق  زرقطوني 

28810 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  شكراجي  كدال    الييد)ة) 
عنوانه)ا) 631 شارع 2 مارس  11150 
)ة)  كدصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
الحدجم  اإلقتضاء  جعند 
املخولة  الصالحيات  عل2  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوم ج الوثائق املتعلقة بالتصفية: 
 2 الطابق  زرقطوني  شارع   26 

الشقة 6 .
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826823.
494I

GHRISS COMPTA

BOCH MOVERS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHRISS COMPTA
رقم 10 زنقة الحرية الطابق 3 

الشقة 6 ، 20000، الدار البيضاء 
املغرب

BOCH MOVERS شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي )2 شارع 

محدد بن عبدهللا اقامة املنظر 

الجديل ب الطابق 6 مكتب رقم 1 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   11

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 BOCH : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.MOVERS

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امليتخدمين لحياب الغي7

-النقل اليياحي.

)2 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 

املنظر  اقامة  عبدهللا  بن  محدد 

 - 1 6 مكتب رقم  الجديل ب الطابق 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الريال  صالح  بوشعيب  الييد 

مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الريال  صالح  بوشعيب  الييد 

 216 رقم  اليالم  تجزئة  عنوانه)ا) 

طابق 3 مديونة 29490 الدارالبيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022)الجريدة الرسمية   22782

الريال   صالح  ماأدة  الييدة 
 216 رقم  اليالم  تجزئة  عنوانه)ا) 
طابق 3 مديونة 29490 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 847049.
495I

PUSH CENTER

UNIVERSAL EXPERT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
UNIVERSAL EXPERT شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي ) اقامة 

الرامي زنقة سبتة الطابق 2 املكتب 
8 الدار البيضاء الدار البيضاء 
20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.280299
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2013 نون 7   11 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
اللطيف  عبد  )ة)  الييد  تفويت 
زيدان 51 حصة اأتداعية من أصل 
51 حصة لفائدة  الييد )ة) سفيان 

اجبال بتاريخ 11 نون 7 2013.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ف 7اير 2019 تحت رقم 693893.
496I

KING CONSULTING

SARGC
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KING CONSULTING
 BUREAU B IMM 5 LOT N°1

 HAY OTHMANE BOUZNIKA ،
13100، BOUZNIKA MAROC

SARGC شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مكتب ب 
عدارة رقم 5 تجزئة 1 حي عثدان - 

13100 بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2020 يونيو   19
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SARGC
أعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أج بناء )مقاجل).
عنوان املقر االأتداعي : مكتب ب 
 - حي عثدان   1 تجزئة   5 عدارة رقم 

13100 بوزنيقة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عبد الرزاق شالل :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
شالل  الرزاق  عبد  الييد 
31 شقة  عنوانه)ا) زنقة البهار عدارة 
الحي  الحارثي  امريس  تجزئة   05

املحددي 0)205 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
شالل  الرزاق  عبد  الييد 
31 شقة  عنوانه)ا) زنقة البهار عدارة 
الحي  الحارثي  امريس  تجزئة   05

املحددي 0)205 العيون املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  سليدان   ب ن  االبتدائية 

يوليوز 2020 تحت رقم 262.
497I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE NABTEK 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE NABTEK شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأتداعي تجزئة 

رياض اليالم تجزئة رقم 80 منطقة 

اليكانE7  - 28810 املحددية  

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12231

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   2022 شتن 7   29 في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

تصنيع املعامن امليكانيكية..

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية باملحددية  بتاريخ )1 نون 7 

2022 تحت رقم 2262.

498I

FIL CONSEIL

IH2Y CASCH
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FIL CONSEIL

رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 

الجديدة ، 50000، مكناس املغرب

IH2Y CASCH شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي املحل رقم 

1 رقم 233 بلوكE  مدينة الوحدة- 

العيون - 0000) العيون املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23(11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 IH2Y  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.CASCH
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة ج البناء
املتاأرة.

عنوان املقر االأتداعي : املحل رقم 
مدينة الوحدة-    Eبلوك  233 رقم   1

العيون - 0000) العيون املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 800   : هرموش  عدام  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد يونس هرموش :  50 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
 50   : هرموش  يوسف  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييدة ايدان اختار :  100 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هرموش  عدام  الييد 
الوحدة-  مدينة    Eبلوك  233 رقم 

العيون 0000) العيون املغرب.
عنوانه)ا)  هرموش  يونس  الييد 
الوحدة-  مدينة    Eبلوك  233 رقم 

العيون 0000) العيون املغرب.
الييد يوسف هرموش عنوانه)ا) 
الوحدة-  مدينة    Eبلوك  233 رقم 

العيون 0000) العيون املغرب.
عنوانه)ا)  اختار  ايدان  الييدة 
الوحدة-  مدينة    Eبلوك  233 رقم 

العيون 0000) العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
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عنوانه)ا)  اختار  ايدان  الييدة 
الوحدة-  مدينة    Eبلوك  233 رقم 

العيون 0000) العيون املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   11 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3282.
499I

ARSA CONSULTING

SPORJOUMA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

ARSA CONSULTING
 bd MOUTANA BNOU 183

 HARITA BERNOUSSI
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

SPORJOUMA شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 92 زنقة 
الحاج عدار الريفي - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25139

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2018 شتن 7   28 في  املؤرخ 
بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  مرهم»   920.000« قدره 
»1.680.000 مرهم» إ 2 »2.600.000 
مرهم» عن طريق :  إمماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2018 تحت رقم 51)680.
500I

ARSA CONSULTING

SPORJOUMA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

ARSA CONSULTING
 bd MOUTANA BNOU 183

 HARITA BERNOUSSI
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

SPORJOUMA شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 92 زنقة 
الحاج عدار الريفي - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25139

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
 2022 أكتوبر   05 في  املؤرخ 
بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع  تم 
من  أي  مرهم»   900.000« قدره 
»2.600.000 مرهم» إ 2 »3.500.000 
مرهم» عن طريق :  إمماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم )82522.
501I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

MONDIAL EXTREME SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغي7، 
الطابق الثاني ، 28800، املحددية 

املغرب
 MONDIAL EXTREME SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي )2 مكرر 
الطريق الشاطئية رقم 11 , كيلومت7 

8.5 – عين حرجمة  - 28800 
املحددية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5179

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
تفويت الييد )ة) فاطنة  املنتصر  
أصل  من  اأتداعية  حصة   1.000
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   1.000
أكتوبر   22 بتاريخ  الحدام  هشام  

.2022

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية باملحددية  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 2285.

502I

INFOPLUME

AGRO NEW TECHNIQUE
إعالن متعدم القرارات

INFOPLUME

149 شارع محدد الخامس اقامة 

ميدوزا 1 رقم )1 ، 90000، طنجة 

املغرب

 AGRO NEW TECHNIQUE

»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: 29 زنفة 

عدر ابن العاص الطابق 3 رقم 26 - 

90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.81139

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

الحد�سي  عبداالاله  الييد  تفويت 

حصة   1000 اصل  من  حصة   500

حصة   300 للييد حدامي الفار�سي 

جالييد انس الفار�سي 200 حصة  

عل2  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

تعين الييد حدامي الفار�سي  مايلي: 

عبداالاله  الييد  بجانب  ثاني  ميي7 

الحد�سي ملدة غي7 محدمة

عل2  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

باالمضاء  مقيدة  الشركة  مايلي: 

املشت7ك للدييي7ين الييد عبداالاله 

الحد�سي ج الييد حدامي الفار�سي

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

القانوني  للشكل  التلقائي  التغي7 

ميؤجلية  ذات  شركة  ا 2  للشركة 

محدجمة 

قرار رقم 5: الذي ينص عل2 مايلي: 

انشاء قانون اسا�سي أديد للشركة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 

راسدال  في  مياهدون  الشركاء 

50000 للييد عبداالاله  الشركة ب 

حدامي  للييد  ج30000  الحد�سي 

انس  للييد   20000 ج  الفار�سي 

الفار�سي

بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 
مرهم   100000 الشركة  راسدال 

 100 بقيدة  1000حصة  ا 2  مقيم 

الييد  الشركاء  بين  للحصة  مرهم 

حصة   500 الحد�سي  عبداالاله 

جالييد حدامي الفار�سي 300 حصة 

جالييد انس الفار�سي 200 حصة 

عل2  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تييي7 الشركة موكل للشريكين 

الييد عبداالاله الحد�سي ج الييد 

حدامي الفار�سي

عل2  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

باالمضاء  مقيدة  الشركة  مايلي: 

املشت7ك  للشريكين الييد عبداالاله 

الحد�سي ج الييد حدامي الفار�سي

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13442-259653.

503I

STE TACHFINE  SARL 

STE TACHFINE SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

STE TACHFINE  SARL

عدلية رأاء 2 متجر )5 ميي7ة 

مراكش ، 20000، مراكش املغرب

STE TACHFINE SARL شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي عدلية 
رأاء 2 متجر رقم )5 امليي7ة مراكش 

- 20000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10029

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 شتن 7   19 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
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ازميو  هنية  )ة)  الييد  تفويت 
 121 حصة اأتداعية من أصل   2(
املهدي  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 

لحال ي بتاريخ 19 شتن 7 2022.
ازميو  هنية  )ة)  الييد  تفويت 
 121 حصة اأتداعية من أصل   2(
محدد  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 

لحال ي بتاريخ 19 شتن 7 2022.
ازميو  هنية  )ة)  الييد  تفويت 
 121 حصة اأتداعية من أصل   2(
حصة لفائدة  الييد )ة) عبد الصدد  

لحال ي بتاريخ 19 شتن 7 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
12 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم 140392.

502I

seta communication

AFRIQUE TRSPT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

seta communication
 N° 99 RUE QADIA AYYAD
 SETTAT SETTAT، 26000،

SETTAT MAROC
AFRIQUE TRSPT شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 30 شارع 
رحال امليكيني الطابق 2 الشقة 5 

الدار البضاء - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56222(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AFRIQUE TRSPT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التي  الييارات  طريق  عن  البضائع 
تم املوافقة عل2 حدولتها أقل من 15 

.
ً
طنا

- النقل الحضري.
نقل املنتجات الغذائية.

- نقل امفرام..
30 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
 5 الشقة   2 الطابق  رحال امليكيني 
الدارالبيضاء   20000  - الدار البضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد انوار قشاج :  1.000 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد انوار قشاج عنوانه)ا) مركز 
سيدي محدد بن رحال اجالم بوزيري 

سطات 26000 سطات املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  شقيق  اكرام  الييدة 
اجالم  عبو  ابن  مشرع  الشكة  مجار 
سطات   26000 سطات  بوزيري 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826105.

505I

FLASH ECONOMIE

COOPERBAT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIGESCO SARL 
131 شارع عبد املومن الدار البيضاء
COOPER BAT SARL AU   تصفية 

شركة   

طبقا ملحضر الجدع العام الغي7 
العامي بتاريح 20 اكتوبر 2022    
COOPERBAT SARL AU لشركة 
مقرها االأتداعي )1ساحة شارل 

نيكول الطابق ) رقم 2 الدار البيضاء  
قرر الجدع العام ما يلي 

اإلمري�سي  الييد  املدير  استقالة 
يحيوي عز الدين من منصبه كددير

الييد   مع  مبكرا  الشركة  حل 
اإلمري�سي يحيوي عز الدين كدصفى 

للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوفد 7 2022 تحت رقم 8)8252
بدتابة مقتطف ج بيان

506I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

منتزه العرائش 
 MOUNTAZAH DE(

)LARACHE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE MAGHREB
ASSISTANCE

 AVENUE HASSAN II N° 107
 BP N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC
 MOUNTAZAH DE( منتزه العرائش

LARACHE) شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
محدد الخامس إقامة امندلس ب 
الطابق امجل املكتب رقم 12 عند 
موليفيد توطين - 92000 العرائش 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   11
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
منتزه   : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 MOUNTAZAH DE( العرائش 

.(LARACHE
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
مقهى، مطعم، قاعة امفراح ج فندق.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
ب  امندلس  إقامة  الخامس  محدد 
عند   12 رقم  املكتب  امجل  الطابق 
العرائش   92000  - توطين  موليفيد 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد أحدد بن الزاجية امكرامي 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد أحدد بن الزاجية امكرامي 
عنوانه)ا) فيال رقم 138 تجزئة الوفاء 

92000 العرائش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد أحدد بن الزاجية امكرامي 
عنوانه)ا) فيال رقم 138 تجزئة الوفاء 

92000 العرائش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 1195/2022.
50(I

PUSH CENTER

UNIVERSAL EXPERT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
UNIVERSAL EXPERT شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأتداعي ) اقامة 
الرامي زنقة سبتة الطابق 2 املكتب 

8 الدار البيضاء  الدار البيضاء 
20000  الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.280299
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
رفع  تم   2019 أبريل   02 في  املؤرخ 
رأسدال الشركة بدبلغ قدره »90.000 
إ 2  مرهم»   10.000« أي من  مرهم» 
»100.000 مرهم» عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أج عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2019 تحت رقم 699967.
508I

ROUTE TO MARKETS

امل بناء صناعية
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ROUTE TO MARKETS
 17PLACE CHARLES NICOLE

 ETAGE 7 N° 2 ، 20200،
CASABLANCA MAROC

امل بناء صناعية شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي )1 ساحة 

شارل نيكول الطابق ) شقة رقم 
2 الدار البيضاء - 20360 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   03
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
امل   : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

بناء صناعية.
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكهرباء الصناعية ج البناء املختلفة.

 1(  : االأتداعي  املقر  عنوان 
شقة   ( ساحة شارل نيكول الطابق 
20360 الدار   - 2 الدار البيضاء  رقم 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد قاسمي املصطفى :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
املصطفى  قاسمي  الييد 
 (0 رقم   13 زنقة   1 امل  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار  ال 7نو�سي  سيدي 

20600 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
املصطفى  قاسمي  الييد 
 (0 رقم   13 زنقة   1 امل  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار  ال 7نو�سي  سيدي 

20600 الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم -.
509I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE ZAAF
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MATAHRI ABDERRAHIM
105 زنقة جليلي حي اليالم بركان ، 

63300، بركان املغرب
STE ZAAF شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي : رقم 3 

شارع االستقالل حي امليي7ة بركان - 
63300 بركان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(62(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2022 تقرر حل  25 غشت  املؤرخ في 
ميؤجلية  ذات  شركة   STE ZAAF
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 
مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 
 3 رقم  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
بركان  امليي7ة  حي  االستقالل  شارع 
بركان املغرب نتيجة لعدم   63300  -

نجاح املشرجع.
ج عين:

زعاف ج  عبد الرحيم   الييد)ة) 
اليعيدية  ملوية  تجزئة  عنوانه)ا) 
)ة)  كدصفي  املغرب  بركان   63600

للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
 3 جفي رقم   2022 غشت   25 بتاريخ 
 - شارع االستقالل حي امليي7ة بركان 

63300 بركان املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 613/2022.
510I

LK CONSULTING SARL

RAHAT NASSIM
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

LK CONSULTING SARL
شارع محدد الخامس رقم 25 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
RAHAT NASSIM شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي فم العليق 

طريق سبتة املضيق - 93200 
املضيق املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.381(
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 08 نون 7 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
 - املضيق  سبتة  طريق  العليق  »فم 
»زنقة  إ 2  املغرب»  املضيق   93200
حي موالي الحين    23 تدبوكتو رقم 

- 93000 تطوان  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 2312.
511I

STE GEF GESTION SARL AU

 STE LOBANA RENT SARL
AU

إعالن متعدم القرارات

STE GEF GESTION SARL AU
 MAROUANE 5 ISSIL AVENUE

 ALLAL FASSI 1ER ETAGE N°
 2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
  STE LOBANA RENT SARL AU
»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: الطابق 
االر�سي )2 م املحاميد 3 رقم )20 

مراكش - - مراكش  املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.76297

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
بيع االنية بن خا ي لبنة 1500 حصة 
مالية  بقيدة  اسحاق  مقيش  للييد 

قدرها 150.000,00 مرهم  
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
 1500 لطيفة  كريش  الييدة  بيع 
حصة للييد مقيش اسحاق بقيدة 

مالية قدرها 150.000,00 مرهم  
عل2  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
خا ي  بن  االنية  استقالة  مايلي: 
ج  للشركة  كديي7ة  مهامها  من  لبنة 
ميي7  أدال  بزجامى  الييد  تعيين 
غي7 شريك للشركة ملدة غي7 محدجمة 
ج يدلك التوقيع الوحيد اج املشت7ك 
مع الييد مقيش اسحاق عل2 أديع 

االجراق االمارية للشركة 
عل2  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الييد مقيش اسحاق  تعيين  مايلي: 
غي7  ملدة  للشركة  املا ي  امليؤجل 
محدجمة ج يدلك التوقيع الوحيد عل2 

ميتوى البنوك 
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قرار رقم 5: الذي ينص عل2 مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

ا 2  شركة مات امليؤجلية املحدجمة 

شركة مات امليؤجلية املحدجمة مات 

الشريك الواحد 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 

 300.000,00 مياهدة نقدية بدبلغ 

مرهم للييد مقيش اسحاق 

بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 

تم تحديد رأس املال بدبلغ ثالثدائة 

 ، مرهم)   300.000,00( مرهم  ألف 

 (3000( آالف  ثالثة  إ 2  مقيم  جهو 

)100 مرهم)  سهم بقيدة مائة مرهم 

مقيش  الييد  بالكامل.  مدفوعة 

اسحاق.......... 3000حصة 

بند رقم )1: الذي ينص عل2 مايلي: 

تعيين الييد بزجامى أدال ميي7 غي7 

ج  محدجمة  للشركة ملدة غي7  شريك 

املشت7ك  اج  الوحيد  التوقيع  يدلك 

مع الييد مقيش اسحاق عل2 أديع 

تعيين  للشركة.  االمارية  االجراق 

الييد مقيش اسحاق امليؤجل املا ي 

يدلك  ج  محدجمة  غي7  ملدة  للشركة 

التوقيع الوحيد عل2 ميتوى البنوك               

بند رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

 STE LOBANA الشركة  تيدية  تم 

مات  شركة   RENT SARL AU

الشريك  مات  محدجمة  ميؤجلية 

الواحد  

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 12312.

512I

MOGADOR GESTION

مطعم ياقوت موكادور
عقد تييي7 حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون)

عقد تييي7 حر مصل تجاري
مطعم ياقوت موكامجر

بدقت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 12 

ياقوت  مطعم  أعطى   2022 أكتوبر 

التجاري  بالسجل  املسجل  موكامجر 

بالصويرة  االبتدائية  باملحكدة   897
التجاري  لألصل  الحر  التييي7  حق 

محدد  زنقة   12 رقم  ب  الكائن 

الصويرة املغرب   22000  - العيا�سي 

لفائدة الييد اغطاس مصطفى ملدة 

ج   2022 نون 7   01 2 سنة تبتدئ من 
مقابل   2022 أكتوبر   31 في  تنتهي 

مبلغ شهري قيدته 16.000 مرهم.
513I

SOCEFISC

GADIROYS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
SOCEFISC

 N°33 AV FARHAT HACHAD EL
 QODS AGADIR ، 80000، agadir

maroc
GADIROYS شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
 N°1525 جعنوان مقرها اإلأتداعي

 BUR N°05 CITE ASSALAM
AGADIR - 80070 أكامير املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53625

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.GADIROYS
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
 N°1525 : عنوان املقر االأتداعي
 BUR N°05 CITE ASSALAM

AGADIR - 80070 أكامير املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : فكاك   يونس  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فكاك   يونس  الييد 
اقامة ياسدين   بلوك ج1   503 شقة 

80000 أكامير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  فكاك   يونس  الييد 
اقامة ياسدين   بلوك ج1   503 شقة 

80000 أكامير املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  باكامير   التجارية 

2022 تحت رقم 119350.
512I

comptacontrole

 IBTISSAM MENUISERIE DE
FER ET ALUMINIUM

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
حل شركة

comptacontrole
مركز االعدال كاسطيا, شارع عبد 
الرحدان اليوسفي الطابق الثاني 
رقم 11 ج 12 ، 90000، طنجة 

املغرب
 IBTISSAM MENUISERIE DE
FER ET ALUMINIUM شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي )6 زاجية 
الصنوبر  حي ال 7انص  - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(5(3

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   02 املؤرخ في 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
 IBTISSAM MENUISERIE DE FER
رأسدالها  مبلغ    ET ALUMINIUM
مقرها  جعنوان  مرهم   200.000
حي  الصنوبر   زاجية   6( اإلأتداعي 
املغرب  طنجة   90000  - ال 7انص  
نتيجة ل : لم تحقق الشركة لالهداف 

التي تاسيت من األها.

 6( ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
زاجية الصنوبر  حي ال 7انص  املغرب 

90000 طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  املصباحي  محدد   الييد)ة) 
رقم   ( زنقة  البويار  حي  عنوانه)ا) 
طنجة املغرب   90000 بن ميبان   31

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13529.
515I

gestion  pluriel

STE   SENZAG   SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

gestion  pluriel
امل  2   زنقة  26  رقم  10  

ال 7نو�سي  -  الدار  البيضاء ، 
20600، الدار  البيضاء املغرب
STE   SENZAG   SARL شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 26 
محج مرس اليلطان الطابق 1 

الشقة 3   - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5185(3
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 
حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
مبلغ    STE   SENZAG   SARL
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي رقم 26 محج مرس 
 -    3 الشقة   1 الطابق  اليلطان 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000
الهدف االأتداعي  عدم تحقيق   : ل 
للشركة الركوض االقتصامي الناتج 

عن جباء كورجنا كوفيد 19 امليتجد.
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رقم  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
 1 محج مرس اليلطان الطابق   26
البيضاء  الدار   20000  -   3 الشقة 

املغرب. 
ج عين:

ج  جكريم  أسداء     الييد)ة)   
 3 طابق  املحطة  شارع   5 عنوانه)ا) 
اليبع  عين  املنبع   اقامة   10 شقة 
الدار البيضاء 20590 الدار البيضاء 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
رقم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
 1 محج مرس اليلطان الطابق   26

الشقة 3 - الدار البيضاء
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826822.
516I

GHIZLANE DOUBLANE

 SPID CONSEILS ET
SERVICES MAROC

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عدارة العبدي شارع محدد 

اليامس ، 22000، الجديدة املغرب
 SPID CONSEILS ET SERVICES
MAROC شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي اقامة 

اشراق شقة 6 شارع محدد اليامس 
الطابق االجل - 22000 الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6291
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2009 مارس   1(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 SPID CONSEILS ET SERVICES

.MAROC
ميؤجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امعدال/املشورة القانونية.
اقامة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
اشراق شقة 6 شارع محدد اليامس 
الجديدة   22000  - االجل  الطابق 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 150.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 ARNOULD JULES الييد 
 100 حصة بقيدة   MEPLON :  10

مرهم للحصة.
حصة   SPID :  1.490 الشركة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 ARNOULD JULES الييد 
MEPLON عنوانه)ا) بلجيكا 22000 

برجكييل بلجيكا.
فرنيا  عنوانه)ا)   SPID الشركة 

22000 ليل فرنيا.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
 ARNOULD JULES الييد 
MEPLON عنوانه)ا) بلجيكا 22000 

برجكييل بلجيكا
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ )1 مارس 

2009 تحت رقم -.
51(I

CABYOUCOM

SOSAMLOC
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC

SOSAMLOC شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي لال ميدونة 
املركز - 12300 سوق اربعاء الغرب 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 يوليوز   06
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOSAMLOC
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املرافق العدومية.
لال   : االأتداعي  املقر  عنوان 
12300 سوق اربعاء  ميدونة املركز - 

الغرب املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد محدد الصدوم 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد محدد الصدوم عنوانه)ا) 
مركز لال ميدونة سوق اربعاء 12300 

سوق اربعاء الغرب املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد محدد الصدوم عنوانه)ا) 
مركز لال ميدونة سوق اربعاء 12300 

سوق اربعاء الغرب املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب   االربعاء  بيوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 نون 7   22 بتاريخ 

.590
518I

boss management accounting

KITCHEN CENTER
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تجديد مدة مزاجلة مهام امليي7ين

boss management accounting
 5AV SALAH  EDDINE EL
 AYOUBI 1ER ETAGE N°4

 TETOUAN MAROC ، 93000،
tetouan maroc

KITCHEN CENTER »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: حي 
بوسافو بوأراح سفل2 شارع محدد 

بنونة إقامة أناس رقم 1083 - 
93000 تطوان املغرب.

»تجديد مدة مزاجلة مهام امليي7ين»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.212(5
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 أكتوبر 2022
مهام  مزاجلة  مدة  تجديد  تقرر 

امليي7ين ملدة: 3 سنوات.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   10 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 2253.

519I

FIDUCIAIRE DIDI

 STE BENA CASH ET
SERVICES SARL/AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000
جأدة املغرب

 STE BENA CASH ET SERVICES
SARL/AU شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 32 زنقة 
ملوية 5 عوينة اليراق  - 60000 

جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

20223

 25 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  

القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

BENA CASH ET SERVICES SARL/

.AU

 ( : مفوض  غرض الشركة بإيجاز 

تحويل االموال ).

زنقة   32  : عنوان املقر االأتداعي 

 60000  - اليراق   عوينة   5 ملوية 

جأدة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : بنعدي  مطيع  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

 1.000  : بنعدي  مطيع  الييد 

بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنعدي  مطيع  الييد 

  12 رقم  تاشفين  بن  يوسف  شارع 

60000 جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  بنعدي  مطيع  الييد 

  12 رقم  تاشفين  بن  يوسف  شارع 

60000 جأدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 3258.

520I

BT CONSEIL

AZA PROM 1
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

AZA PROM 1 شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 12, شارع 

سارية إبن زنيم الطابق التالت 
الشقة 3 - 20000 الدار البيضاء  

املغرب 
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   10
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 AZA  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PROM 1
-نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التطوير العقاري
- بناء جبيع أديع املباني

ميتحضرات  جتوزيع  -تجارة 
التجديل جمنتجات النظافة املنزلية.

عنوان املقر االأتداعي : 12, شارع 
سارية إبن زنيم الطابق التالت الشقة 

3 - 20000 الدار البيضاء  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عبد العا ي بشيكر  :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

بشيكر   العا ي  عبد  الييد 
عنوانه)ا) كولف سيتي فيال 125 زنقة 
الخضراء  املدينة   10 حي  أاكرندا 
البيضاء   الدار   20000 بوسكورة  

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
بشيكر   العا ي  عبد  الييد 
عنوانه)ا) كولف سيتي فيال 125 زنقة 
الخضراء  املدينة   10 حي  أاكرندا 
البيضاء   الدار   20000 بوسكورة  

املغرب 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 030)82.
521I

Finconseil

ISSOR ASSURANCES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200، 120

casablanca maroc
ISSOR ASSURANCES شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 15 نقطة 
الحدد الك 7ى فرح سالم حي حياني 

- 20200 الدار البيضاء املدلكة 
املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38972
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   11 املؤرخ في 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
 ISSOR الوحيد  الشريك  ذات 
رأسدالها  مبلغ    ASSURANCES
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
الك 7ى  الحدد  نقطة   15 اإلأتداعي 
فرح سالم حي حياني - 20200 الدار 
 : املدلكة املغربية نتيجة ل  البيضاء 

الخدول.

ج حدم مقر التصفية ب 15 نقطة 
الحدد الك 7ى فرح سالم حي حياني 
املدلكة  البيضاء  الدار   20200  -

املغربية. 
ج عين:

ج  سكرتي  محدد   الييد)ة) 
عنوانه)ا) 113 مدينة اليالم 20200 
الدار البيضاء الدار البيضاء كدصفي 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 208)82.
522I

fiduciaire l’entente

 AMANE PRODUITS
CHIMIQUES

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
قفل التصفية

fiduciaire l›entente
 res jawhara av nehro app n° 10
 - 1ere etage meknes ، 50000،

meknes maroc
 AMANE PRODUITS

CHIMIQUES شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : زنقة 
) رقم 6 حي نصر مدينة الجديدة 
مكناس مكناس 50000 مكناس 

مغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.20(1(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   0( في  املؤرخ 
 AMANE PRODUITS حل 
CHIMIQUES شركة ذات امليؤجلية 
 300.000 رأسدالها  مبلغ  املحدجمة 
مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 
الجديدة  مدينة  نصر  حي   6 رقم   (
مكناس   50000 مكناس  مكناس 

مغرب نتيجة لعدم الشغل.
ج عين:
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الييد)ة) عبد الرحدان  خدليش 
حي نصر   6 رقم   ( زنقة  ج عنوانه)ا) 
 50000 مكناس  الجديدة  مدينة 

مكناس مغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
زنقة  جفي   2022 يوليوز   0( بتاريخ 
الجديدة  مدينة  نصر  حي   6 رقم   (
مكناس   50000 مكناس  مكناس 

مغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم )118.

523I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

 HAJ OMAR KHATTABI DE
TRAVAUX PUBLICS

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تفويت حصص

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 HAJ OMAR KHATTABI DE

TRAVAUX PUBLICS شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 55 شارع 
مدغشقر  - 32000 الحييدة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.121(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
الخطابي  عدر  )ة)  الييد  تفويت 
أصل  من  اأتداعية  حصة   2.000
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   100
أكتوبر   20 بتاريخ  يوسف  الخطابي 

.2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالحييدة  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 299.

522I

FIDUCIAIRE 2RT SARL

 L›ATELIER MONETAIRE
CASH        ورشة النقد النقدي

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2RT SARL
 IM 11, APT 4, AVENUE

 MOHAMED EL KORRI, VN IM
 11, APT 4, AVENUE MOHAMED

 EL KORRI, VN، 30000، FES
MAROC

        L›ATELIER MONETAIRE CASH
جرشة النقد النقدي شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم )1 ، 
زنقة 1 ، حي املوظفين  الدكارات - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
        L’ATELIER MONETAIRE CASH

جرشة النقد النقدي.
يقتصر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مدارسة  عل2  الشركة  من  الغرض 
جإرسالها  جاستالمها  امموال  تحويل 

محلًيا جمجلًيا.
 1( رقم   : عنوان املقر االأتداعي 
 - الدكارات  ، حي املوظفين    1 زنقة   ،

30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الوافي  عائشة  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الوافي  عائشة  الييدة 

213 ، شقة 19 ،تجزئة موالي إمريس 

تغات 30090 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  الوافي  عائشة  الييدة 

213 ، شقة 19 ،تجزئة موالي إمريس 

تغات 30090 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 2820.

525I

TFR MAROC

KSBH
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

TFR MAROC

 IMM 22 ASWAK ASSALAM

 BAB DOUKALA MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

KSBH شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مكتب رقم 

)3 الطابق 2 زاجية شارع 11 يناير 

ج موالي عبد هللا اسواق اليالم 

باب ممالة مراكش اسواق اليالم 

باب ممالة مراكش 20000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

130595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

.KSBH : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

غرض الشركة بإيجاز : مقاجلة في 

البناء ج تشييد العقارات

املتاأرة في العقارات.

مكتب   : االأتداعي  املقر  عنوان 

 11 شارع  زاجية   2 الطابق   3( رقم 

يناير ج موالي عبد هللا اسواق اليالم 

اليالم  اسواق  مراكش  ممالة  باب 

مراكش   20000 باب ممالة مراكش 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : بوليم  سومية  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : الهرامي  خولة  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوليم  سومية  الييدة 

مدينة   (8 رياض  املعدن  كولف 

مراكش   2000 مراكش  مراكش   1

املغرب.

عنوانه)ا)  الهرامي  خولة  الييدة 

مراكش  تاركة  صوفيا  تجزئة   229

2000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوليم  سومية  الييدة 

مدينة   (8 رياض  املعدن  كولف 

مراكش   2000 مراكش  مراكش   1

املغرب

عنوانه)ا)  الهرامي  خولة  الييدة 

مراكش  تاركة  صوفيا  تجزئة   229

2000 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 12058.

526I
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CABINET CC ORGA

BODRUM IMMOBILIER
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CC ORGA
3 زنقة محدد باهي حي بالمي الطابق 

2 رقم 12 املعاريف ، 20330، 
البيضاء املغرب

BODRUM IMMOBILIER شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 

20120 الدرالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   03
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BODRUM IMMOBILIER
أديع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال البناء 
االليدنيوم  الرصاصة  النجارة 
الكهرباء الصباغة جالديكورالرخام ج 

الزليج
ج  البناء  موام  أديع  جشراء  بيع 

الوساطة..
زنقة   10  : عنوان املقر االأتداعي 
 -  5 رقم  الشقة   3 الطابق  الحرية 

20120 الدرالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد بونقيد نصرالدين :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

نصرالدين  بونقيد  الييد 
حيان  بن  أابر  زنقة   56 عنوانه)ا) 

20250 الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

نصرالدين  بونقيد  الييد 
بن حيان  زنقة أابر    56 عنوانه)ا) 

20250 الدارالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 216)82.

52(I

FLASH ECONOMIE

AXOUM LABEL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

AXOUM LABEL

شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

بشريك جحيد رأسدالها 10.000 

مرهم

مقرها الرئي�سي باملنطقة الحرة 

أطلنتيك، الطريق الوطنية 2، 

البقعة 139 مكرر، 

أداعة عامر اليفلية، القنيطرة 

السجل التجاري: )6022 – 

التعريف الضريبي: 6)501810 – 

التعريف املوحد للدقاجلة رقم 

002(83602000038

الزيامة في رأسدال الشركة

 ،2022 أكتوبر   11 بتاريخ  أجال:  

شركة  في  الوحيد  الشريك  قرر 

الزيامة في رأسدال  »أكيوم البيل»   

مرهم   1.990.000.00 الشركة بدبلغ 

مرهم   10.000.00 مبلغ   من  لنقله 

عن  مرهم   2.000.000.00 مبلغ  إ 2 

طريق إصدار 19.900 حصة أديدة 

100.00 مرهم للحصة  بقيدة قدرها 

ذات قيدة اسدية محررة  الواحدة، 

من  مقاصاتها  طريق  عن  بالكامل 

الديون.

الفصلين  تعديل  تم  عليه،  جبناء 
للشركة  امسا�سي  النظام  من  ج)   6
الشركة  رأسدال  أصبح  جبالتا ي 
محدما في مبلغ 2.000.000.00 مرهم 
فئة  من  حصة   20.000 إ 2  موزع 

100.00 مرهم للحصة الواحدة.
القانوني  اإليداع  تم  ثانيا:  
االبتدائية  باملحكدة  الضبط  بكتابة 
 2022 نون 7   15 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت عدم 93275.
للخالصة جالتذكي7

امليي7
528I

FLASH ECONOMIE

 GERANCE- LIBRE DE
FONDS DE COMMERCE

عقد تييي7 حر مصل تجاري )امشخاص 
الطبيعيون)

عقد تييي7 حر مصل تجاري
 GERANCE- LIBRE DE FONDS

 DE COMMERCE
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
الييد)ة)   أعطى   2022 نون 7   03
للبطاقة  )ة)  الحامل  بناج  بلقاسم 
املسجل   B328490 رقم    الوطنية 
بالسجل التجاري 310)12 باملحكدة 
التجارية بالدار البيضاء حق التييي7 
 18 الكائن ب  الحر لألصل التجاري 
شارع الزاس قيارية الزاس - 20000 
للييد)ة)  املغرب  البيضاء  الدار 
للبطاقة  )ة)  الحيوني الحامل  مرام  
 2 ملدة    AB633302 الوطنية رقم   
ج   2022 نون 7   01 من  تبتدئ  سنة 
تنتهي في 01 نون 7 2025 مقابل مبلغ 

شهري 1.000  مرهم.
529I

CABYOUCOM

EZANOV TRANS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC

EZANOV TRANS شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار اجالم 
مصباح الرجيف البحارة اجالم عيام 
سوق اربعاء الغرب - 12300 سوق 

اربعاء الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(86(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.EZANOV TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امليتخدمين.
عنوان املقر االأتداعي : مجار اجالم 
البحارة اجالم عيام  الرجيف  مصباح 
سوق   12300  - الغرب  سوق اربعاء 

اربعاء الغرب املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الزاهي  عي�سى  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الزاهي  عي�سى  الييد 
البحارة  الرجيف  مصباح  اجالم  مجار 
اجالم عيام سوق اربعاء 12300 سوق 

اربعاء الغرب املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  الزاهي  عي�سى  الييد 
البحارة  الرجيف  مصباح  اجالم  مجار 
اجالم عيام سوق اربعاء 12300 سوق 

اربعاء الغرب املغرب
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب   االربعاء  بيوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 نون 7   22 بتاريخ 

.593
530I

CABYOUCOM

IHAB ZIYAD SERVICE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
IHAB ZIYAD SERVICE شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار اجالم 
عي�سى قرية بنعومة سوق اربعاء 

الغرب - 12300 سوق اربعاء الغرب 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   12
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 IHAB  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.ZIYAD SERVICE
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املرافق العدومية.
عنوان املقر االأتداعي : مجار اجالم 
اربعاء  سوق  بنعومة  قرية  عي�سى 
الغرب  12300 سوق اربعاء   - الغرب 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييد الناجي العكاس 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييد الناجي العكاس عنوانه)ا) 
زنقة  الداخلة  مجدوعة  اليالم  حي 
الغرب  اربعاء  سوق   02 رقم   28

12300 سوق اربعاء الغرب املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد الناجي العكاس عنوانه)ا) 
زنقة  الداخلة  مجدوعة  اليالم  حي 
الغرب  اربعاء  سوق   02 رقم   28

12300 سوق اربعاء الغرب املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب   االربعاء  بيوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 نون 7   22 بتاريخ 

.592
531I

CABYOUCOM

 HOSAYNI LOUDINI
CONSTRUCTION

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
 HOSAYNI LOUDINI

CONSTRUCTION شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار اجالم 
أالل بني مالك سوق اربعاء الفرب - 

12300 سوق اربعاء الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(863
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 HOSAYNI LOUDINI  :

.CONSTRUCTION

بيع موام   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء جاشغال املختلفة.

عنوان املقر االأتداعي : مجار اجالم 

أالل بني مالك سوق اربعاء الفرب - 

12300 سوق اربعاء الغرب املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : الييد نور الدين لوميني 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : الحييني   سالم  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد نور الدين لوميني عنوانه)ا) 

اربعاء  سوق   209 رقم  انجيدة  حي 

الغرب  اربعاء  سوق   12300 الغرب 

املغرب.

الييد سالم الحييني عنوانه)ا) 

مجار تدانة قرية بنعومة سوق اربعاء 

الغرب  اربعاء  سوق   12300 الغرب 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد سالم الحييني عنوانه)ا) 

مجار تدانة قرية بنعومة سوق اربعاء 

الغرب  اربعاء  سوق   12300 الغرب 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بيوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 نون 7   22 بتاريخ 

.591

532I

AMJ MANAGEMENT

POINTFINANCES SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  االرمن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االجل رقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

POINTFINANCES SARL  شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 102 شارع 

حين 2 املحل ب طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.126221

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون 7   09 املؤرخ في 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ     POINTFINANCES SARL

جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 

حين  شارع   102 اإلأتداعي  مقرها 

طنجة   90000  - املحل ب طنجة   2

املغرب نتيجة ل : بدجن نشاط.

ج حدم مقر التصفية ب 102 شارع 

 90000  - املحل ب طنجة   2 حين 

طنجة املغرب. 

ج عين:

الييد)ة) أمين  اشنافي ج عنوانه)ا) 

حي اليالم عوينت اليراق زنقة ا 11 

رقم )15 جأدة 60000 جأدة املغرب 

كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259729.

533I
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(COMPTABLE( مكتب املحاسبة

 BERKANE  TRANSFERT
)(S.A.R.L-A.U

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

(COMPTABLE( مكتب املحاسبة
زنقة فاس اقامة رياض املدينة 
الطابق الثاني رقم 20 بركان ، 

60000، بركان املغرب
BERKANE  TRANSFERT (S.A.R.L-
A.U) شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

عزيزي مشرجع بقعة رقم 00) بركان 
- 60300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
82(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أبريل   06
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
BERKANE  TRANSFERT (S.A.R.L-

.(A.U
تحويل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
عزيزي مشرجع بقعة رقم 00) بركان 

- 60300 بركان املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : زكية  بولفتح  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
 1000  : زكية  بولفتح  الييدة 

بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زكية  بولفتح  الييدة 
61 مكرر زنقة 321 حي املقاجمة بركان 

60300 بركان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  زكية  بولفتح  الييدة 
61 مكرر زنقة 321 حي املقاجمة بركان 

60300 بركان املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   16 بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 256.
532I

Sté ATM - art tendance management-sarl

AISSAOUI4TRANS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Sté ATM - art tendance
management-sarl

شارع قيو مداح،عدارة 
بنعصدان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 35000، تازة املغرب
AISSAOUI4TRANS شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي  العدارة 

امي7ة 2  شارع بئ7 انزران  رقم 2 تازة - 
35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6((3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   1(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AISSAOUI4TRANS

مفوض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لشركات النقل ج ال 7يد اليريع

االشغال املختلفة ج البناء

التجارة الحرة.

العدارة    : عنوان املقر االأتداعي 

2 تازة  2  شارع بئ7 انزران  رقم  امي7ة 

- 35000 تازة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييد رشيد العياجي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد رشيد العياجي عنوانه)ا) 

بنت غالم   8 بتجزئة لكريزجليط رقم 

تازة 35000 تازة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد رشيد العياجي عنوانه)ا) 

بنت غالم   8 بتجزئة لكريزجليط رقم 

تازة 35000 تازة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   10 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 522.

535I

فيكاميد

TORGAN
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

فيكاميد

3، شارع الوحدة الطابق امجل رقم 1 

، 93000، تطوان املغرب

TORGAN شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حجر 

لعرجسة رقم 20 طريق سبتة قرب 

مرأان تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.

رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22195

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   2022 نون 7   12 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»2.300)5 مرهم» أي من »100.000 
عن  مرهم»   6(2.300« إ 2  مرهم» 
ميون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحدمة املقدار ج امليتحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 2268.
536I

زجبي7 بوتغداس

ste yakine car›s
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

زجبي7 بوتغداس
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
ste yakine car›s شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي عدارة 

املثلث الدهبي شارع عالل ابن عبد 
هللا طابق الرابع رقم 23 تازة  - 

35000 تازاة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6793
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   23
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ste  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.yakine car’s
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الييارات بدجن سائق.
عدارة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
املثلث الدهبي شارع عالل ابن عبد 
هللا طابق الرابع رقم 23 تازة  - 35000 

تازاة املغرب.
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أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : الطالبي  زكرياء  الييد 
حصة بقيدة 50.000 مرهم للحصة.

 500   : املعدري   محدد  الييد 
حصة بقيدة 50.000 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد زكرياء الطالبي عنوانه)ا) ) 
 35000 زنقة علي بن ابي طالب تازة  

تازاة املغرب.
عنوانه)ا)  الييد محدد املعدري  
32 مجدوعة 3 التقدم 1 تازة  35000 

تازاة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  الييد محدد املعدري  
32 مجدوعة 3 التقدم 1 تازة  35000 

تازاة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2022 تحت رقم )53.
53(I

فيكاميد

TORGAN
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسدال الشركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق امجل رقم 1 

، 93000، تطوان املغرب
TORGAN شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي حجر 

العرجسة رقم 20 طريق سبتة قرب 
مرأان تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.
خفض رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22195

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   2022 نون 7   12 في  املؤرخ 
خفض رأسدال الشركة بدبلغ قدره 

»2.300)2 مرهم» أي من »2.300)6 
عن  مرهم»   200.000« إ 2  مرهم» 

طريق : تخفيض عدم  امسهم.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 2268.

538I

TAX MOROCCO CONSULTING

ADAM HA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAX MOROCCO CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN IMM
 PASTEUR BUILD 3eme ETG

 N°3 PLACE PASTEUR ، 20360،
CASABLANCA MAOC

ADAM HA شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
نايت رقم 82 الطابق االجل الشقة 
3 الدرجة برشيد 26202 - 26202  

الدرجة برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(16(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   11
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ADAM : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.HA
أديع    : بإيجاز  الشركة  غرض 
جاالستي7ام  التجارة  عدليات 

جالتصدير
جأديع  املنيوأات  في  التجارة 
املعامالت  أديع  ؛  املنتجات امخرى 

التجارية

جندذأة جتصنيع  تصديم جإنشاء 
جشراء جبيع جتجارة الجدلة أج التجزئة 
جتجارة جترجيج أديع أصناف املالبس 
ذلك)  إ 2  جما  جالجلوم  )املنيوأات 

جملحقاتها
- أعدال متنوعة جأعدال إنشائية 

- اإلرشام جالتدريب جالدراسة.
تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الشقة  االجل  الطابق   82 رقم  نايت 
  26202  -  26202 برشيد  الدرجة   3

الدرجة برشيد املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 HA. YUFENG :  1.000 الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   HA. YUFENG الييد 
نينغشيا    (50000 الصين  نينغشيا 

الصين.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)   HA. YUFENG الييد 
نينغشيا    (50000 الصين  نينغشيا 

الصين
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
18 أكتوبر  االبتدائية ب 7شيد  بتاريخ 

2022 تحت رقم 1050.
539I

MELIUS CONSULTING

GLOW HOUSE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي جقاص ، 
الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 20120، الدار البيضاء 
املغرب

GLOW HOUSE شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 62،ب 2، 
اليكن املنور،  جالم حدج عين الشق 

- 0)202 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 GLOW : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.HOUSE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجديل.

عنوان املقر االأتداعي : 62،ب 2، 

اليكن املنور،  جالم حدج عين الشق - 

0)202 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 (50   : بنديدي  هاأر  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

حصة   250   : الييد أمين خزار 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييدة هاأر بنديدي عنوانه)ا) 

)2 شارع مارتين ، الطابق 2 ، الشقة 
البيضاء  الدار   20250   22 رقم 

املغرب.

الييد أمين خزار عنوانه)ا) تجزئة 

معرجف  سيدي   232 رقم  الحديوي 

20192 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد أمين خزار عنوانه)ا) تجزئة 

معرجف  سيدي   232 رقم  الحديوي 

20192 الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 121)82.

520I
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sofoget

ELEGANZA REAL ESTATE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
ELEGANZA REAL ESTATE شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي  
القنيطر59 إقامة موالي عبد العزيز 

شارع موالي عبد العزيزرقم 2 - 
12000 القنيطرة  املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   03
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ELEGANZA REAL ESTATE
انعاش    : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
اشغال عامة ج أعدال البناء.

  : االأتداعي  املقر  عنوان 
القنيطر59 إقامة موالي عبد العزيز 
 -  2 العزيزرقم  عبد  موالي  شارع 

12000 القنيطرة  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
: البيا�سي  الواحد  عبد   الييد  
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000

للحصة. 

 : البيا�سي  الواحد  عبد  الييد  
1000 بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

البيا�سي  الواحد  عبد  الييد  
عنوانه)ا) القنيطرة 12000 القنيطرة  

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
البيا�سي  الواحد  عبد  الييد  
عنوانه)ا) القنيطرة 12000 القنيطرة  

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 4669.
521I

HTA CONSEIL

WINNER DISTRIBUTORS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محدد الخامس ج شارع 

ألبي7 امجل مبنى محدد الخامس 
املدخل ‹ب› الطابق الثالث املكتب 

302 -، 20060، الدار البيضاء 
املغرب

WINNER DISTRIBUTORS شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 5 مدر 
ماليا عين اليبع  - 20253 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3225(1

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 نون 7   02 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
الرحيم  عبد  )ة)  الييد  تفويت 
80.900 حصة اأتداعية من  امزيل 
الييد  أصل 80.900 حصة لفائدة  
نون 7   02 بتاريخ  هالل  خليل  )ة) 

.2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 083)82.
522I

bemultico  بيدولتيكو

FIDEX TRAV
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

bemultico  بيدولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

FIDEX TRAV شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي الطابق 
اليفلي رقم أ1-55 تجزئة االشراق 
بوفكران - 50302 بوفكران املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28151
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 نون 7   15 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
تفويت الييد )ة) هشام  الصامقي  
160 حصة اأتداعية من أصل 160 
حصة لفائدة  الييد )ة) عبد العزيز  

القاسمي بتاريخ 15 نون 7 2022.
تفويت الييد )ة) هشام  الصامقي  
0)1 حصة اأتداعية من أصل 0)1 
حصة لفائدة  الييد )ة) عبد الخالق  

القاسمي بتاريخ 15 نون 7 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   23 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2320.

523I

STE ANGLE DE GESTION SARL

ZALAY
إعالن متعدم القرارات

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحدد الحريزي تجزئة 

التديداني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93000، تطوان املغرب
ZALAY »شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: منطقة 
صناعية 500 ب شارع عبد هللا 
الفخار كلم 5.5 طريق جام لو - - 

تطوان مغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31971

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 06 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

حصص:  تفويت   1 رقم  قرار 

الييد  مايلي:  عل2  ينص  الذي 

علوي الهاشيمي زين العابيدين قبل 

حصة بعد التفويت   1500 التفويت 

الدين  زين  الياس  -الييد  حصة   0

جبعد  حصة   8500 التفويت  قبل 

التفويت 10000 حصة

الشركة  تيدية  تغي7   2 رقم  قرار 

تيدية  مايلي:  عل2  ينص  الذي   :

الحالية للشركة ILVATEX  جالتيدية 

ZALAY  الجديدة للشركة

أديد  ميي7  تعيين   3 رقم  قرار 

مايلي:  عل2  ينص  الذي   : للشركة 

الييد محدد سيهامو املزمام بينامة 
رقم   01/01/1975 الحييدة بتاريخ 

تجزئة  ب  الياكن   LF11181 ج  ب 

االمي7ة زنقة نانط رقم 12 فنيدق ملدة 

مع املدير املشارك زين  غي7 محدجمة  

الدين جالشريك الوحيد

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

-تيدية  الشركة  تيدية  تغي7  مايلي: 

الحالية للشركة ILVATEX  جالتيدية 

ZALAY  الجديدة للشركة

عل2  ينص  الذي   :( رقم  بند 

للشركة-  أديد  ميي7  تعيين  مايلي: 

الييد محدد سيهامو املزمام بينامة 
رقم   01/01/1975 الحييدة بتاريخ 

تجزئة  ب  الياكن   LF11181 ج  ب 

االمي7ة زنقة نانط رقم 12 فنيدق ملدة 

مع املدير املشارك زين  غي7 محدجمة  

الدين جالشريك الوحيد

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 2302.

522I
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ائتدانية ميييون كونياي

CENTRE LUX SANAA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

ائتدانية ميييون كونياي
49، زنقة لوريي رجز، عين اليبع ، 

20590، الدار البيضاء املغرب
CENTRE LUX SANAA شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجدوعة 
التقدم مجدوعة 2-)1، الطابق 2، 
سيدي ال 7نو�سي - 20250 البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 28 شتن 7 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
 ،2-17 مجدوعة  التقدم  »مجدوعة 
 - ال 7نو�سي  سيدي   ،2 الطابق 
»شارع  إ 2  املغرب»  البيضاء   20250
الحزام الكبي7، إقامة املوحدين، الحي 
املحددي، إقامة  1، الشقة 18/18أ، 
البيضاء    20250  -   ،2 الطابق 

املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 841982.
525I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

BENIMMOLUX
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

BENIMMOLUX شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 03 
عدارة رقم )0 تجزئة 9 مار سعد 

أمرار تيكوين أكامير - 80000 اكامير 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   1(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BENIMMOLUX
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 03 رقم   : عنوان املقر االأتداعي 
سعد  مار   9 تجزئة   0( رقم  عدارة 
اكامير   80000  - أمرار تيكوين أكامير 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : اسالمي  عثدان  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 500   : الييد حبيب بن مبارك 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد حبيب بن مبارك عنوانه)ا) 
فيال رقم 121 إقامة امدا تغازجت باي 

اجرير أكامير 80000 اكامير املغرب.
الييد عثدان اسالمي عنوانه)ا) 

فرنيا 12200 فرنيا فرنيا.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد حبيب بن مبارك عنوانه)ا) 
فيال رقم 121 إقامة امدا تغازجت باي 

اجرير أكامير 80000 اكامير املغرب
الييد عثدان اسالمي عنوانه)ا) 

فرنيا 12200 فرنيا فرنيا
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  باكامير   التجارية 

2022 تحت رقم 119414.
526I

JIYAR JAOUAD

JIAR-IMMOBILIER
إعالن متعدم القرارات

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

JIAR-IMMOBILIER »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي:  الليدون 

2-812 ،الطابق امجل - 63300 

بركان املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(803

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في )1 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

500 حصة  تفويت الييد أيار رابح 

حصة   1000 أصل  من  اأتداعية 

لفائدة الييد رابحي محدد.

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي:  

استقالة الييد أيار رابح كشريك في 

محدد  أيار  الييد  جتعيين  التييي7 

كديي7 جحيد للشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي:  

أجسع  مع  الشركة  امضاء  سعوم  

الصالحيات ا ي امليي7الوحيد الييد 

أيار محدد 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي  الحصص:   6- رقم  بند 
راس املال املقيم  ينص عل2 مايلي: 

مرهم   100 بقيدة  1000حصة  ا 2 

محدد   رابحي  الييد   : للواحدة 

جالييد أيار محدد   ، 50000مرهم  

50000مرهم. 
بند رقم -7رأس املال  : الذي ينص 

الحصص مقيدة عل2  مايلي:   عل2 

الشركاء التاليين : الييد رابحي محدد  

محدد  أيار  جالييد   ، 500حصة 

500حصة.

بند رقم -12 التييي7: الذي ينص 
ا ي  سعوم  تييي7الشركة  مايلي:  عل2 

امليي7  جحيد الييد أيار محدد
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 614/2022.

52(I

زجبي7 بوتغداس

ste cafe ajial taza
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زجبي7 بوتغداس
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
ste cafe ajial taza  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

الفرمجس 225 تازة  - 35000 تازاة 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   12
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ste  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.cafe ajial taza
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
تازاة   35000  - تازة    225 الفرمجس 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
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 1.000   : الييد محدد بوصوف  
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييد محدد بوصوف  عنوانه)ا) 
تازة   135 رقم   5 بلوك   1 القدس 

35000 تازاة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد محدد بوصوف  عنوانه)ا) 
تازة   135 رقم   5 بلوك   1 القدس 

35000 تازاة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 536.
528I

AUDINVEST SARL

SAC PLUS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

AUDINVEST SARL
 Nr 5 Immeuble Safwa avenue
 Hassan 1er ، 80000، AGADIR

MAROC
SAC PLUS شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 106 

زنقة 618 حي أموكاي الدشي7ة 
الجهامية - 86352 انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27419
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   03
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 SAC  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PLUS
صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جصنع  الكرافت  جرق  من  االكياس 

أديع أنواع االكياس جالعبوات.

رقم   : االأتداعي  املقر  عنوان 
حي أموكاي الدشي7ة   618 زنقة   106

الجهامية - 86352 انزكان املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد أامع متوكل :  00) حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد البشي7 متوكل :  300 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  متوكل  أامع  الييد 
 15 شقة  اج10  عدارة  الرمل  تجزئة 

تراست 86350 انزكان املغرب.
عنوانه)ا)  متوكل  البشي7  الييد 
 15 شقة  اج10  عدارة  الرمل  تجزئة 

تراست 86350 انزكان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  متوكل  أامع  الييد 
 15 شقة  اج10  عدارة  الرمل  تجزئة 

تراست 86350 انزكان املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2022 تحت رقم )231.

549I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

TOTAL PLASTIC
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 232، شارع فليطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
املغرب

TOTAL PLASTIC شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي الزيتونة 
ب2 قطاع 2 الرقم 25 - 25000 

خريبكة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(53

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تدت   2022 نون 7   1( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
طارق بنشاري  )ة)  تفويت الييد 
أصل  من  اأتداعية  حصة   8.000
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   8.000

يوسف راعي بتاريخ 22 نون 7 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   22 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2022 تحت رقم 586.

550I

CABINET IMFICONSEIL

BEST URBA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD CHAIBIA TALAL VILLA 13
 HAY ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
BEST URBA شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

مرس اليلطان الطابق االجل الشقة 
3 - - 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
559533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 BEST  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.URBA
ترجيج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقار

أعدال البناء اإلنشائية - الهندسة
املدنية جامشغال العامة - أعدال

 - جالهندسة  الصحي  الصرف 
أعدال

تأأي7  خدمة  توفي7   - الحفر 
املعدات

- تقديم الخدمات -التجارة -
االستي7ام جالتصدير..

شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
مرس اليلطان الطابق االجل الشقة 

3 - - 20000 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
محبوب  عبدالرحدان  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
محبوب  عبدالرحدان  الييد 
النجداجي  تجزئة   19 عنوانه)ا) 

EL JADIDA 22000 املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
محبوب  عبدالرحدان  الييد 
النجداجي  تجزئة   19 عنوانه)ا) 

EL JADIDA 22000 املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826882.

551I

R.I.Q ALUMINIUM

R.I.Q ALUMINIUM
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

R.I.Q ALUMINIUM
مدشر الدعيدسعة,قيامة حد 

الغربية,مائرة اصيلة ، 90050، 
اصيلة املغرب

R.I.Q ALUMINIUM  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأتداعي مدشر 
الدعيدسعة,قيامة حد الغربية, مائرة 

اصيلة  - 90050. اصيلة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1085

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   16
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 R.I.Q  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.ALUMINIUM
أعدال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

امملنيوم
امملنيوم  نجارة  جبيع  تصنيع   -

بالتجزئة.
مدشر   : االأتداعي  املقر  عنوان 
مائرة  الدعيدسعة,قيامة حد الغربية, 

اصيلة  - 90050. اصيلة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 100   : املقدمي   الييد رضوان 

حصة بقيدة 1.000 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد رضوان املقدمي  عنوانه)ا) 
مدشر الدعيدية,قيامة احد الغربية, 
مائرة اصيلة  90050 اصيلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد رضوان املقدمي  عنوانه)ا) 
مدشر الدعيدية,قيامة احد الغربية, 

مائرة اصيلة 90050 اصيلة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  االبتدائية باصيلة  

2022 تحت رقم 232.

552I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

  CLINIQUE LA SOURCE
مصحة املنبع

إعالن متعدم القرارات

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185 شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق اليامس ، 
20100، الدار البيضاء املغرب

CLINIQUE LA SOURCE  مصحة 
املنبع »شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: 12  
زنقة بي7ن حي امليتشفيات - - 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.37948

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 05 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
• تأكيد الييد املهدي مزيان كديي7 
 • محدجمة  غي7  ملدة  للشركة  جحيد 

التوقيع االأتداعي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص عل2 مايلي: -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826321.
553I

CAF MANAGEMENT

MIM CONSULTING
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة )3 الرقم )1 حي الهناء ، 

20210، الدار البيضاء املغرب
MIM CONSULTING  شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 22 زنقة 
إبراهيم ملتوني جازيس  - 20210 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.33(251

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون 7   0( املؤرخ في 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ     MIM CONSULTING

جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 

إبراهيم  زنقة   22 اإلأتداعي  مقرها 

ملتوني جازيس  - 20210 الدار البيضاء 

إنعدام امنشطة   : نتيجة ل  املغرب 

للشركة.

زنقة   22 ج حدم مقر التصفية ب 

إبراهيم ملتوني جازيس  - 20210 الدار 

البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  العراقي   مهدي    الييد)ة) 

عين  الياحلية  إقامة   38 عنوانه)ا) 

الدئاب 20210 الدار البيضاء املغرب 

كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826838.

552I

GESTION ALJANOUB

MONDOPESCA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB

زنقة تطوان حي اليعامة عدارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون ، 0000)، 

العيون املغرب

MONDOPESCA شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 28 تجزئة 

االمل املر�سى العيون - 0020) 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2380(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MONDOPESCA

غرض الشركة بإيجاز : شراء , بيع 

, تصدير امسداك الطازأة  , تيويق 

 , تجارة اليدك    , املعلبة   , ,املجددة 

تجارة عامة ,االستي7ام جالتصدير....

 28  : االأتداعي  املقر  عنوان 

تجزئة االمل املر�سى العيون - 0020) 

العيون املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : ابعي7  هشام  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

حي  الييد هشام ابعي7 عنوانه)ا) 

النهضة زنقة طانطان رقم 20 الشقة 
العيون   (0020 املر�سى العيون    01

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

حي  الييد هشام ابعي7 عنوانه)ا) 

النهضة زنقة طانطان رقم 20 الشقة 
العيون   (0020 العيون  املر�سى   01

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3355/22.

555I
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cerecof

كينيا بارا
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

cerecof

 contact@cerecof.com ، 80000،

agadir maroc

كينيا بارا شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

الجيش امللكي عدارة تدارت رقم 

2 املتجر رقم 3  - 80000 اكامير 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38801

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   2022 شتن 7   21 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

مكدر  لطيفة  )ة)  الييد  تفويت 

أصل  من  اأتداعية  حصة   1.000

)ة)  الييد  حصة لفائدة    100.000

مريم  مكدر بتاريخ 21 شتن 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

أكتوبر   21 بتاريخ  التجارية باكامير  

2022 تحت رقم 118932.

556I

مكتب الدراسات القانونية جالجبائية

YACOUT BTM
إعالن متعدم القرارات

مكتب الدراسات القانونية 

جالجبائية

63، شارع الكورنيش العدارة ب 

الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

YACOUT BTM »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: 61 شارع 

اللة الياقوت، تقاطع مصطفى 

املعاني الطابق االجل مكتب 39                 

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.496357

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 

للشركة  االأتداعي  املقر  نقل  مايلي: 

إ 2 العنوان التا ي: الدار البيضاء، 96  

 ،11 شارع انفا الطابق االجل الشقة 

اقامة برانتوانفا.

عل2  ينص  الذي   :2- رقم  قرار 

مايلي: تحيين القانون امسا�سي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم -1: الذي ينص عل2 مايلي: 

تغيي7 املقر االأتداعي للشركة

بند رقم -2: الذي ينص عل2 مايلي: 

تحيين القانون امسا�سي

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم )82586.

55(I

مكتب معيشة للحيابات ج امستشارات الجبائية

 BUS ELHACHIMI SARL AU

STE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحيابات ج 

امستشارات الجبائية

حي اليالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليدان ، 12200، سيدي سليدان 

املغرب

  BUS ELHACHIMI SARL AU STE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مكتب رقم 

3 اقامة الياسدن 25 شارع سعقوب 

املنصور  - 12000 القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   10

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 BUS  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ELHACHIMI SARL AU STE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص

نقل البضائع.

مكتب   : االأتداعي  املقر  عنوان 

شارع   25 الياسدن  اقامة   3 رقم 

سعقوب املنصور  - 12000 القنيطرة 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

10.000.000 مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييدة الطالبي مريم  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الييدة الطالبي مريم  

10 بلوك س  1 مجدوعة  حي الوحدة 

رقم 8 12200 سيدي يحيي املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  الييدة الطالبي مريم  

10 بلوك س  1 مجدوعة  حي الوحدة 

رقم 8 12200 سيدي يحيي املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.

558I

ACS CONSEILS

AMALOU DEVELOPEMENT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 26100، برشيد املغرب
 AMALOU DEVELOPEMENT

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 13 شارع 
محدد الخامس الطابق 3 تجزئة 

اليير - 26000  برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   2(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AMALOU DEVELOPEMENT
غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

ج تنظيم االعدال.
13 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
تجزئة   3 الطابق  الخامس  محدد 

اليير - 26000  برشيد املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : محدد  الوهاب  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محدد  الوهاب  الييد 
5 حي الهدى  62 شقة  2 اقامة  بلوك 

80000 اكامير املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  محدد  الوهاب  الييد 
5 حي الهدى  62 شقة  2 اقامة  بلوك 

80000 اكامير املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   02 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1120.

559I

ELMA COMPTABILITE

ALYR CHICKEN
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

ELMA COMPTABILITE
 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE FARAH BLOC A
 RDC N 2 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ALYR CHICKEN شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع بني 

حديفة زنقة 26 رقم 05 الطابق 
امجل كويلدا  - 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

322(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   10
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ALYR  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.CHICKEN
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املتعلقة  العدليات  أديع  الدجاأن: 
في  الجدلة  جتجارة  الدجاأن  بت7بية 

الدأاج جاللحوم جالبيض..
عنوان املقر االأتداعي : شارع بني 
حديفة زنقة 26 رقم 05 الطابق امجل 

كويلدا  - 93000 تطوان املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : االطرش  ملياء  الييدة 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : تفرستان  الييدة أسداء 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  االطرش  ملياء  الييدة 
 5 رقم   26 زنقة  حديفة  بني  شارع 

كويلدا  93000 تطوان املغرب.
تفرستان  أسداء  الييدة 
 26 عنوانه)ا) شارع بني حديفة زنقة 
رقم 5 كويلدا  93000 تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
تفرستان  أسداء  الييدة 
 26 عنوانه)ا) شارع بني حديفة زنقة 
رقم 5 كويلدا  93000 تطوان املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 2309.
560I

CANOCAF SARL

NRD TRAVAUX
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي7 نشاط الشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنياء 

رقم ) الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
NRD TRAVAUX  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها االأتداعي 
تجزئة العدران رقم 1283عدارة 
»اسطنبول13 »الطبق الثالث 

سلوان - 02)62 الناظور املغرب.
تغيي7 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22615

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2022 تم تغيي7  )2 أكتوبر  املؤرخ في 
/تصاريح   1« من  الشركة  نشاط 
اج  املختلفة  /االشغال   2 التعدين 
البناء 3 /استغالل املقلع 2/االستي7ام 

ج التصدير 5 /بيع موام البناء
/  2 التعدين  /أبحاث   1« إ 2   «
/  3 البناء  اج  املختلفة  االشغال 
ج  2/االستي7ام  املقلع  استغالل 

التصدير 5 /بيع موام البناء».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 12 نون 7 

2022 تحت رقم )6)2.
561I

مجدوعة بونجول الدجلية آتدانية

MARCHICA BOIS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مجدوعة بونجول الدجلية آتدانية
املركب التجاري برج الياقوت 

شارع اللة ياقوت اقامة س طابق  
الداربيضاء ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب
MARCHICA BOIS شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 

 QUARTIER OULED MIMOUN
 RUE 120 N°71 NADOR 62022

.NADOR MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18295

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تدت   2020 شتن 7   1( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
محدد    )ة)  الييد  تفويت 
اأتداعية  حصة   1.000 اكواججش 
لفائدة   حصة   1.000 أصل  من 
بوزيت بتاريخ  بدرالدين    )ة)  الييد 

)1 شتن 7 2020.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوبر 2020 تحت رقم )333.
562I

كابيدوك

نيو لون ماركيت
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

كابيدوك
20 زنقة شونيي الدارالبيضاء ، 

0)200، الدارالبيضاء املغرب
نيو لون ماركيت شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 13 

زنقة أحدد املجاطي اقامة ألب 
الطابق 1 رقم 8 املعاريف - 0)203 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

521583
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2021 أكتوبر   29
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضاء بدختصر تيديتها : نيو لون 

ماركيت.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

سوبرماركيت
مطعم.

 13  : االأتداعي  املقر  عنوان 
ألب  اقامة  املجاطي  أحدد  زنقة 
 203(0  - املعاريف   8 رقم   1 الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييدة لبنى الهبازي :  650 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد فؤام البهتاجي :  350 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الهبازي  لبنى  الييدة 
عدارة 8 شقة 5 زنقة سحنون اكدال 

10080 الرباط املغرب.
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عنوانه)ا)  البهتاجي  فؤام  الييد 

مرب الورمة بلوك 625 رقم 08) ح ح  

20230 الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  الهبازي  لبنى  الييدة 

عدارة 8 شقة 5 زنقة سحنون اكدال 

10080 الرباط املغرب

عنوانه)ا)  البهتاجي  فؤام  الييد 

مرب الورمة بلوك 625 رقم 08) ح ح  

20230 الدارالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2021 تحت رقم 799378.

563I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE S.LAA MINE SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE S.LAA MINE SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأتداعي فيال 

الوفاق بلوك رقم 55 العيون  - 

0000) العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

النقل اليياحي.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون 7   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3351.

562I

مالكري بالم

مالكري بالم
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

مالكري بالم
رقم 2 تجزئة 19 ب تجزئة زهرة 

املدائن طريق عين الشقف فاس ، 

30000، فاس املغرب

مالكري بالم  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 2 

تجزئة 19 ب تجزئة زهرة املدائن 

طريق عين الشقف فاس - 30050 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50181

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   0( في  املؤرخ 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ  بالم    مالكري 

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000,00

اإلأتداعي رقم 2 تجزئة 19 ب تجزئة 
الشقف  عين  طريق  املدائن  زهرة 

فاس - 30050 فاس املغرب نتيجة ل 

: حل شركة.

 2 رقم  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

املدائن  زهرة  تجزئة  ب   19 تجزئة 

 30050  - طريق عين الشقف فاس 

فاس املغرب. 

ج عين:

ج  بونكاب   مصطفى    الييد)ة) 

رياض  تجزئة   12( فيال  عنوانه)ا) 

 30000 النخيل طريق ايدوزار فاس  

فاس  املغرب  كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ 09 ماي 2022 

تحت رقم 2085/2022.

565I

HTA CONSEIL

PAINT MART
إعالن متعدم القرارات

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محدد الخامس ج شارع 

ألبي7 امجل مبنى محدد الخامس 
املدخل ‹ب› الطابق الثالث املكتب 

302 -، 20060، الدار البيضاء 
املغرب

PAINT MART »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: 39 تجزئة 
اجالم هرس حي موالي رشيد - 20620 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.256363

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 02 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
 10.000 نبيل  هالل  الييد  جهب 
 10.000 حصة اأتداعية من أصل 
خليل  هالل  الييد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 02 نون 20227
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
ا 2  شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

الشريك الوحيد.
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
استقالة الييد هالل نبيل من مهامه 

كديي7.
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
بدهامه  خليل  هالل  الييد  تأكيد 

كديي7.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

الشكل القانوني للشركة.
عل2  ينص  الذي   :6,7 رقم  بند 
ج رأس مال  حصص الشركاء  مايلي: 

الشركة.
ينص  الذي   :17,35,36 رقم  بند 
عل2 مايلي: اإلمارة - صالحيات اإلمارة 

- املديرامجل - التوقيع اإلأتداعي.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم )08)82.

566I

HTA CONSEIL

VALDI TECH
إعالن متعدم القرارات

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محدد الخامس ج شارع 

ألبي7 امجل مبنى محدد الخامس 
املدخل ‹ب› الطابق الثالث املكتب 

302 -، 20060، الدار البيضاء 
املغرب

VALDI TECH »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 11 املكتب رقم 

32 - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.50228(

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 02 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
 1.000 خليل  هالل  الييد  جهب 
 1.000 أصل  من  اأتداعية  حصة 
نبيل  هالل  الييد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 02 نون 20227.
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
ا 2  شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

الشريك الوحيد.
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
من  خليل  هالل  الييد  استقالة 

مهامه كديي7.
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
بدهامه  نبيل  هالل  الييد  تأكيد 

كديي7.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

الشكل القانوني للشركة.
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عل2  ينص  الذي   :6,7 رقم  بند 

ج رأس مال  حصص الشركاء  مايلي: 

الشركة.

ينص  الذي   :17,35,36 رقم  بند 

عل2 مايلي: اإلمارة - صالحيات اإلمارة 

- املديرامجل - التوقيع اإلأتداعي.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 082)82.

56(I

HTA CONSEIL

KNS TRADING
إعالن متعدم القرارات

HTA CONSEIL

ملتقى شارع محدد الخامس ج شارع 

ألبي7 امجل مبنى محدد الخامس 

املدخل ‹ب› الطابق الثالث املكتب 

302 -، 20060، الدار البيضاء 

املغرب

KNS TRADING »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: 390 شارع 

بوركون رقم )2 الطابق امر�سي 

بوركون  - 20160 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.255(63

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

جهب الييد هالل نبيل 1.000 حصة 

حصة   1.000 أصل  من  اأتداعية 

لفائدة الييد هالل خليل.

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

ا 2  شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

الشريك الوحيد.

قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

استقالة الييد هالل نبيل من مهامه 

كديي7.

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
بدهامه  خليل  هالل  الييد  تأكيد 

كديي7.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي:  

الشكل القانوني للشركة.
عل2  ينص  الذي   :6,7 رقم  بند 
ج رأس مال  حصص الشركاء  مايلي: 

الشركة.
ينص  الذي   :17,35,36 رقم  بند 
عل2 مايلي: إلمارة - صالحيات اإلمارة - 

املديرامجل - التوقيع اإلأتداعي.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 088)82.

568I

FLASH ECONOMIE

TARKIZ SARL 
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

« TARKIZ SARL «
شركة ذات ميئولية محدجمة

حل الشركة
العام  الجدع  قرار  بدقت�سى 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

15/11/2022، تقرر حل شركة
 ذات ميئولية محدجمة رأسدالها  
100000.00 مرهم ج عنوان مقرها » 

» TARKIZ SARL
رقم  حيني  تجزئة  االأتداعي: 
2 سيدي معرجف، محل رقم  البقعة 

2 الدار البيضاء.
بتجزئة  التصفية  مقر  حدم 
سيدي   2 البقعة  رقم  حيني، 
معرجف، محل رقم 2 الدار البيضاء. 

بندو�سى  سعام  الييدة  عينت 
القاطنة ب 185 حي فلوريدا، سيدي 
كدصفية  البيضاء،  الدار  معرجف 

للشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

17/11/2022 تحت رقم 846957. 

569I

 MOGADOR موكامجر أسييت آند سي7فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

كومبليكس مسكالة
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

موكامجر أسييت آند سي7فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب مكالة شارع جام 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 22000، 
الصويرة املغرب

كومبليكس ميكالة  شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي املنزل 
الكائن بدجار أم العيون  أداعة 
موالي بوزرقطون  الصويرة  - 

22000 الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5329

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   18 في  املؤرخ 
حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
مبلغ رأسدالها  كومبليكس ميكالة   
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
أم  بدجار  الكائن  املنزل  اإلأتداعي 
بوزرقطون   موالي  أداعة  العيون  
الصويرة املغرب   22000  - الصويرة  
نتيجة ل : التوقف جعدم الشرجع في 

مزاجلة أي نشاط.
املنزل  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
أداعة  العيون   أم  بدجار  الكائن 
موالي بوزرقطون  الصويرة  - 22000 

الصويرة املغرب. 
ج عين:

ج  لهنيدة   يوسف    الييد)ة) 
سيدي  مجار سيدي ناجي   عنوانه)ا) 
علي كراتي  الصويرة 22000 الصويرة 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
املنزل   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
أداعة  العيون   أم  بدجار  الكائن 

موالي بوزرقطون  الصويرة 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم 255.
5(0I

PREMIUM FINANCE

SALMARINAS TRAVAUX
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SALMARINAS TRAVAUX شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 5) 
الطابق 2 حرف ن تامنصورت 

الشطر 2 - 20000 مراكش املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58125

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون 7   10 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  مرهم»   3.500.000«
»5.500.000 مرهم» إ 2 »9.000.000 
مقاصة  إأراء    : طريق  عن  مرهم» 
مع ميون الشركة املحدمة املقدار ج 

امليتحقة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121636.
5(1I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

D H K SERVICES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4
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 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

D H K SERVICES  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي مركز 

االعدال زينيت زنقة ميلم تجزئة 
بوكار الطابق الثالث شقة رقم 12 
باب مكالة ء  - 20000  مراكش  

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   2(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 D H K : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.SERVICES
إمارة   *   : غرض الشركة بإيجاز 

املنتجع الصحي جاملركز الصحي
*  إمارة مراكز التجديل.

مركز   : االأتداعي  املقر  عنوان 
تجزئة  ميلم  زنقة  زينيت  االعدال 
 12 رقم  شقة  الثالث  الطابق  بوكار 
مراكش     20000  - ء   مكالة  باب 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
 ، بيي7   ، فيليب  مجبوا  الييد 
 100 بقيدة  حصة   100   : رجبرت 

مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 ، بيي7   ، فيليب  مجبوا  الييد 
زنقة الفونيو   20 رجبرت عنوانه)ا) 

با ي 79110 باريس  فرنيا.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

 ، بيي7   ، فيليب  مجبوا  الييد 
زنقة الفونيو   20 رجبرت عنوانه)ا) 

با ي 79110 باريس  فرنيا 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 02)121.
5(2I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

MARROCTRANS SPAIN
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

MARROCTRANS SPAIN   شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي محل 
الكائن في حي سيدي سعيد رقم 

91 الدراركة أكامير - 80000 اكامير 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. MARROCTRANS SPAIN
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عل2  الغي7  حياب  عل2  البضائع 

الصعيد الوطني ج الدج ي.
محل   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 91 الكائن في حي سيدي سعيد رقم 
اكامير   80000  - أكامير  الدراركة 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد خوان كايا كالفي7اس :  500 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

خوسيه  سايز  مارتينيز  الييد 
رامون :  500 حصة بقيدة 100 مرهم 

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
خوسيه  سايز  مارتينيز  الييد 
  99134 إسبانيا  عنوانه)ا)   رامون 

إسبانيا  إسبانيا.
كالفي7اس  كايا  خوان  الييد 
الوفاق   32( رقم   2 بلوك  عنوانه)ا)  
بنيركاج أكامير 80000 أكامير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
كالفي7اس  كايا  خوان  الييد 
الوفاق   32( رقم   2 بلوك  عنوانه)ا)  
بنيركاج أكامير 80000 اكامير املغرب

خوسيه  سايز  مارتينيز  الييد 
  99134 إسبانيا  عنوانه)ا)   رامون 

إسبانيا  إسبانيا
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  باكامير   التجارية 

2022 تحت رقم 119377.
5(3I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 Société RACHID«
CHICHAOUA , « SRC

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

 Société RACHID CHICHAOUA«
SRC » , شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : عدارة 

رقم 1 تجزئة النصر أداعة شيشاجة 
مراكش - 21000 شيشاجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1309
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2022 تقرر حل  01 شتن 7  املؤرخ في 
 Société RACHID CHICHAOUA ,«
SRC » شركة ذات ميؤجلية محدجمة 
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسدالها 
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
اإلأتداعي عدارة رقم 1 تجزئة النصر 
 21000  - مراكش  شيشاجة  أداعة 
النقطاع  نتيجة  املغرب  شيشاجة 

مزاجلة النشاط.
ج عين:

ج  الكرارى  رشيد   الييد)ة) 
عنوانه)ا) تجزئة النهضة امتدام فيال 
شيشاجة   21000 شيشاجة   22 رقم 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
جفي عدارة   2022 أكتوبر   0( بتاريخ 
رقم 1 تجزئة النصر أداعة شيشاجة 

مراكش - 21000 شيشاجة املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت  بتاريخ 02 نون 7 

2022 تحت رقم 382/2022.

5(2I

jilovta sarl

 MAISON ORIENTAL
 DE CONSTRUCTION

 D›AMENAGEMENT ET DES
TRAVAUX

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
حل شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
 MAISON ORIENTAL
 DE CONSTRUCTION
 D’AMENAGEMENT ET DES
امليؤجلية  ذات  شركة    TRAVAUX

املحدجمة)في طور التصفية)
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تجزئة  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
 60000  - جأدة    5 رقم  بوقنامل 

جأدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35823

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
 2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
امليؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 MAISON ORIENTAL املحدجمة 
 DE CONSTRUCTION
 D’AMENAGEMENT ET DES
رأسدالها  مبلغ     TRAVAUX
مقرها  جعنوان  مرهم   10.000.000
 5 رقم  بوقنامل  تجزئة  اإلأتداعي 
جأدة  - 60000 جأدة املغرب نتيجة 

ل : صعوبات مالية.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
 60000  - جأدة    5 رقم  بوقنامل 

جأدة املغرب. 
ج عين:

ج  برحيلي   مصطفي    الييد)ة) 
عنوانه)ا) حي القدس شارع غزة رقم 
املغرب  جأدة   60000 جأدة    31

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   13 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 3052.
5(5I

مكتب محاسبة

GOUCUISTO SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عدارة 21 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52002، 

الرشيدية املغرب
GOUCUISTO SARL AU شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي كراج زنقة 

الحرية رقم 3 الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.GOUCUISTO SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

عنوان املقر االأتداعي : كراج زنقة 

 52000  - الرشيدية   3 رقم  الحرية 

الرشيدية املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:

سدي7  الحياني  أمين  الييد 

مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

سدي7  الحياني  أمين  الييد 
عين  تجزئة   262 رقم  عنوانه)ا) 

العاطي 2 52000 الرشيدية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

سدي7  الحياني  أمين  الييد 
عين  تجزئة   262 رقم  عنوانه)ا) 

العاطي 2 52000 الرشيدية املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 1498.

5(6I

jilovta sarl

BOUDISSE CAR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

BOUDISSE CAR شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 1 زنقة 

املرزجقي حي االندلس جأدة - 60000 

جأدة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3150(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   2022 نون 7   0( املؤرخ في 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

  BOUDISSE CAR الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسدالها 100.000 مرهم جعنوان 

املرزجقي  زنقة   1 اإلأتداعي  مقرها 

جأدة    60000  - حي االندلس جأدة 

مالية                                                                                                                                             صعوبات   : ل  نتيجة  املغرب  

.                                                  

زنقة   1 ج حدم مقر التصفية ب 

املرزجقي حي االندلس جأدة - 60000 

جأدة املغرب. 

ج عين:

ج  بومسس  محدد   الييد)ة) 

جأدة   60000 ايطاليا  عنوانه)ا) 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   02 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 2)32.

5((I

jilovta sarl

 SYSTEME ECOLOGIQUE
TRAVAUX

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

 SYSTEME ECOLOGIQUE
TRAVAUX شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
املوقف زنقة ب1 رقم 20 زنقة 
العوأة  - 60000 جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3325(
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   01 املؤرخ في 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
 SYSTEME الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    ECOLOGIQUE TRAVAUX
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي تجزئة املوقف زنقة 
 60000  - 20 زنقة العوأة   ب1 رقم 
صعوبات   : ل  نتيجة  املغرب  جأدة 

مالية.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
زنقة   20 رقم  ب1  زنقة  املوقف 

العوأة  - 60000 جأدة املغرب. 
ج عين:

الييد)ة) رشيد  خفان ج عنوانه)ا) 
جأدة   1 رقم   38 مرب امباصو زنقة 
)ة)  كدصفي  املغرب  جأدة   60000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   22 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 3158.
5(8I
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SAIB IMMO

INTER WORLD TRANS

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

INTER WORLD TRANS

2 سعقوب املنصور طابق التاني رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

INTER WORLD TRANS شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 

بنكي7ان زنقة 28 الرقم 12 - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.79421

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 20 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

 INTER WORLD الوحيد  الشريك 

 100.000 رأسدالها  مبلغ    TRANS

حي  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 

 90000 - 12 28 الرقم  بنكي7ان زنقة 

طنجة املغرب نتيجة ل : عدم القدرة 

عل2 مزاجلة النشاط.

حي  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

 90000 - 12 28 الرقم  بنكي7ان زنقة 

طنجة املغرب. 

ج عين:

الييد)ة) مريم   بنخي ج عنوانه)ا) 

حي بنديبان زنقة 3 الرقم 18 93000 

تطوان املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13262.

579I

MON DETECTIVE

محققي
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MON DETECTIVE
رقم 30 مكرر زنقة 8 حي اممان ، 

50050، مكناس املغرب
محققي شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 30 
مكرر حي اممان مكناس - 50050 

مكناس  املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 غشت   12
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضاء بدختصر تيديتها : محققي.
غرض الشركة بإيجاز : الدراسات 

ج التحقيقات.
 30 رقم   : عنوان املقر االأتداعي 
 50050  - مكناس  اممان  حي  مكرر 

مكناس  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هامي  محدد  الييد 
بطيط   أداعة  عدرج  ايت  مجار 

51000 الحاأب املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  هامي  محدد  الييد 
بطيط    أداعة  عدرج  ايت  مجار 

51000 الحاأب املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   03 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم -.
580I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

RIAD AHLEN TANGER
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS
CONSULTING

 hotel de rabat ، 10100، RABAT
MAROC

RIAD AHLEN TANGER   شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
 HOTEL ج عنوان مقرها االأتداعي

 AHLEN ROUTE DE RABAT KM 5
 , Tanger HOTEL AHLEN ROUTE
 DE RABAT KM 5 , Tanger 90000

.TANGER
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27259

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 غشت 2022 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
»شركة ذات امليؤجلية  إ 2  الوحيد» 

املحدجمة».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   13 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم )1122.
581I

HTA CONSEIL

VALDI CONSTRUCTION
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محدد الخامس ج شارع 

ألبي7 امجل مبنى محدد الخامس 
املدخل ‹ب› الطابق الثالث املكتب 

302 -، 20060، الدار البيضاء 
املغرب

VALDI CONSTRUCTION شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : ملتقى 

شارع محدد الخامس جشارع ألبي7 

امجل  الطابق اليابع مكتب رقم 

08) 20300 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21(0(1

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 نون 7   08 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

الرحيم  عبد  )ة)  الييد  تفويت 

من  اأتداعية  حصة   5.500 أمزيل 

الييد  لفائدة   حصة   5.500 أصل 

)ة) نبيل  هالل بتاريخ 08 نون 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 081)82.

582I

عبد الرحدان اعبيبي

ROBWAVERT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

عبد الرحدان اعبيبي

عدارة 3 الطابق3 الشقة ) بني 

مكيلد ، 50000، مكناس املغرب

ROBWAVERT شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 106 
الشقة 2 زنقة املعاركة الزيتون 

مكناس - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5((13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
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عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ROBWAVERT
أعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة أج إنشاءات- اليديرة.
رقم   : االأتداعي  املقر  عنوان 
2 زنقة املعاركة الزيتون  106 الشقة 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الزهراء  فاطدة  باريكي  الييدة 
مرهم   100 بقيدة  حصة   2.500   :

للحصة.
 2.500   : محدد  باريكي  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الزهراء  فاطدة  باريكي  الييدة 
عنوانه)ا) رقم 93 تجزئة عين العاطي 
الرشيدية   50000 02الرشيدية 

املغرب.
الييد باريكي محدد عنوانه)ا) رقم 
02الرشيدية  تجزئة عين العاطي   93

50000 الرشيدية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الزهراء  فاطدة  باريكي  الييدة 
عنوانه)ا) رقم 93 تجزئة عين العاطي 
الرشيدية   50000 02الرشيدية 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2336.
583I

HTA CONSEIL

KNS TRAINING PRIVEE
إعالن متعدم القرارات

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محدد الخامس ج شارع 

ألبي7 امجل مبنى محدد الخامس 
املدخل ‹ب› الطابق الثالث املكتب 

302 -، 20060، الدار البيضاء 
املغرب

KNS TRAINING PRIVEE »شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: ملتقى 

شارع محدد الخامس ج زنقة ايت 

با عدران املدخل ‹أ› الطابق الثاني 

املكتب 203  - 20060 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.374999

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

جهب الييد هالل نبيل 2.000 حصة 

حصة   2.000 أصل  من  اأتداعية 

 02 لفائدة الييد هالل خليل بتاريخ 

نون 20227.

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

ا 2  شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

الشريك الوحيد.

قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

استقالة الييد هالل نبيل من مهامه 

كديي7.

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

بدهامه  خليل  هالل  الييد  تأكيد 

كديي7.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

الشكل القانوني للشركة.

عل2  ينص  الذي   :6,7 رقم  بند 

ج رأس مال  حصص الشركاء  مايلي: 

الشركة.

ينص  الذي   :17,35,36 رقم  بند 

عل2 مايلي: اإلمارة - صالحيات اإلمارة 

- املديرامجل - التوقيع اإلأتداعي.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 082)82.

582I

فيديكوفات

 STE A2K شركة ا2ك تراف
TRAV

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتداعي للشركة

فيديكوفات
الشقة ش1 عدارة 22 عدلية العن 7 

2 امليي7ة 2 مراكش ، 20120، 
مراكش املغرب

 STE A2K TRAV شركة ا2ك تراف
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار النجم 

الشويطر - 20023 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2823(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
 20023  - الشويطر  النجم  »مجار 
مراب   222« إ 2  املغرب»  مراكش 
تجزئة الزرقطوني املحاميد - 20052 

مراكش  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121585.
585I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE BOUHDOMANE SARL
AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تغيي7 نشاط الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE BOUHDOMANE SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأتداعي قصر 

الزاجية اقديدة اجفوس الراشيدية  - 
52000 الراشيدية املغرب.

تغيي7 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم تغيي7   2022 نون 7   08 املؤرخ في 

»النقل لحياب  نشاط الشركة من 

الغي7 » إ 2 »مزرعة».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ )1 نون 7 

2022 تحت رقم 923.

586I

مكتب امستام لحلو

ADIAS

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

مكتب امستام لحلو

 Rue Ali ben Abi Taleb, 3(

 Résidence Parisette Quartier

 ،Parc de la Ligue Arabe ، 20000

الدارالبيضاء املغرب

ADIAS شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

 rue ,6 جعنوان مقرها اإلأتداعي

 Vanzeeland  - 2ème étage Appt

 4 Quartier des Hôpitaux  -

20000 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   2022 شتن 7   05 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

 CRYSTAL )ة)  الييد  تفويت 

حصة اأتداعية   GROUP _ 1.000

لفائدة   حصة   1.000 أصل  من 

 05 الييد )ة) MYTOWER _ بتاريخ 

شتن 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846963.

58(I
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مكتب امستام لحلو

ADIAS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي7 تيدية الشركة

مكتب امستام لحلو
 Rue Ali ben Abi Taleb, 3(

 Résidence Parisette Quartier
 ،Parc de la Ligue Arabe ، 20000

الدارالبيضاء املغرب
ADIAS شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

 rue ,6 جعنوان مقرها االأتداعي
 Vanzeeland  - 2ème étage Appt

 4 Quartier des Hôpitaux  -
20000 الدارالبيضاء املغرب.

تغيي7 تيدية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى   
تم تغيي7   2022 شتن 7   05 املؤرخ في 
إ 2   «ADIAS« من  الشركة  تيدية 

.»MYTOWER«
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846963.
588I

boss management accounting

SOCIETE DRISS DU NORD
إعالن متعدم القرارات

boss management accounting
 5AV SALAH  EDDINE EL
 AYOUBI 1ER ETAGE N°4

 TETOUAN MAROC ، 93000،
tetouan maroc

 SOCIETE DRISS DU NORD
»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: طريق 
خديس أنجرة أداعة صدينة 

مشريين - 93000 تطوان املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.13053

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 30 شتن 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
الخيائر  رغم  الشركة  حل  عدم 

املسجلة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :39 رقم  بند 
ربع  من  أقل  الصافي  الوضع  مايلي: 

رأس مال الشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 28 أكتوبر 

2022 تحت رقم 2182.
589I

boss management accounting

SOCIETE DRISS DU NORD
إعالن متعدم القرارات

boss management accounting
 5AV SALAH  EDDINE EL
 AYOUBI 1ER ETAGE N°4

 TETOUAN MAROC ، 93000،
tetouan maroc

 SOCIETE DRISS DU NORD
»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: طريق 
خديس أنجرة أداعة صدينة 

مشريين - 93000 تطوان املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.13053

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 02 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
بإضافة:  الشركة  نشاط  توسيع 

إستئجار امصل التجاري للشركة.
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
التجاري  لألصل  الحر  التييي7  حق 
الكائن بطريق خديس أنجرة أداعة 
لفائدة  تطوان،  مشريين  صدينة 
 5 شركة LA FERME DU LAIT ملدة 
سنوات قابلة للتجديد تبتدئ من 03 
شتن 7   30 في  جتنتهي   2022 أكتوبر 
قيدته  شهري  مبلغ  مقابل   202(

90.000 مرهم.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

الهدف اإلأتداعي للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 2313.

590I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE OUMARABIA TRADING
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محدد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 52000، 

خنيفرة املغرب

  STE OUMARABIA TRADING

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : شارع 

محدد الخامس رقم 3 الطابق الثاني 

خنيفرة - 52000 خنيفرة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2295

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )1 أكتوبر 2022 تقرر حل 

  STE OUMARABIA TRADING

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة مبلغ 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 

محدد  شارع  اإلأتداعي  مقرها 

الخامس رقم 3 الطابق الثاني خنيفرة 

- 52000 خنيفرة املغرب نتيجة لعدم 

الوصول للهدف.

ج عين:

ج  بنشكري  علي   �سي  الييد)ة) 

خنيفرة   52000 خنيفرة  عنوانه)ا) 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

شارع  جفي   2022 أكتوبر   1( بتاريخ 

محدد الخامس رقم 3 الطابق الثاني 

خنيفرة - 52000 خنيفرة املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2022 تحت رقم 500.

591I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

RIAD AHLEN TANGER

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS

CONSULTING

 hotel de rabat ، 10100، RABAT

MAROC

RIAD AHLEN TANGER   شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

 HOTEL ج عنوان مقرها االأتداعي

 AHLEN ROUTE DE RABAT KM 5

 , Tanger HOTEL AHLEN ROUTE

 DE RABAT KM 5 , Tanger 90000

.TANGER

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.32551

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 غشت 2022 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

»شركة ذات امليؤجلية  إ 2  الوحيد» 

املحدجمة».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   13 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 11228.

592I

FICOB  مكتب املحاسبة

GERMAN FARM

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

FICOB  مكتب املحاسبة

اقامة ايدان, شقة 2، شارع موالي 

امريس االجل, امليي7ة 1, تدارة ، 

10000، تدارة املغرب

GERMAN FARM  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
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جعنوان مقرها اإلأتداعي 52 زنقة 

تانييفت الشقة 1, أكدال الرباط - 

10000 الرباط املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.155749

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2022 تم تعيين  15 يوليوز  املؤرخ في 

ميي7 أديد للشركة الييد)ة) سليمي 

حنان  كديي7 آخر

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   10 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 9037.

593I

FICOB  مكتب املحاسبة

GERMAN FARM
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

FICOB  مكتب املحاسبة

اقامة ايدان, شقة 2، شارع موالي 

امريس االجل, امليي7ة 1, تدارة ، 

10000، تدارة املغرب

GERMAN FARM شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 52 زنقة 

تانييفت الشقة 1, أكدال الرباط - 

10000 الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.155749

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

سليمي  رأاء  )ة)  الييد  تفويت 

أصل  من  اأتداعية  حصة   500

500 حصة لفائدة  الييد )ة) حنان 

سليمي بتاريخ 15 يوليوز 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون 7   10 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 9037.

594I

audicof

MIZA ELECTRONIQUE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

audicof

 BD GHANDI CASABLANCA 236

 ، 30000، CASABLANCA

MAROC

MIZA ELECTRONIQUE »شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: منطقة 

غاسين ، زنقة عين تاجأطات 

، رقم12، شارع زرقطوني ، 

الدارالبيضاء املغرب 30000 الدار 

البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.130795

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 18 يوليوز 2022

امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيات القانون: 

- تحيين البنوم رقم 6، ) ج15 من 

القانون امسا�سي للشركة 
23 من القانون  - إلغاء البند رقم 

امسا�سي للشركة 

 25  ،22 البنوم  أرقام  -مراأعة 

ج26 تبعا إللغاء البند 23

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن 7 2022 تحت رقم 29663.

595I

audicof

FITCO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

audicof

 BD GHANDI CASABLANCA 236

 ، 30000، CASABLANCA

MAROC

FITCO »شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: زنقة آ بن 
لكنان، عدارة أ زاجية زنقة أيال ي 
غافر، عين اليبع الدار البيضاء 

املغرب 30000 الدار البيضاء 
املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.103299
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 18 يوليوز 2022
امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيات القانون: 
- تحيين البنوم رقم 6، ) ج15 من 

القانون امسا�سي للشركة 
من القانون   23 البندرقم  إلغاء   -

امسا�سي للشركة 
 25  ،22 البنوم  أرقام  -مراأعة 

ج26 تبعا إللغاء البند 23
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن 7 2022 تحت رقم 29661.
596I

BELCOMPTA

HOMAGE TRANS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم 2 الطابق االجل عدارة E تجزئة 
باب اليالم 3 زاغة ، 30000، فاس 

املغرب
HOMAGE TRANS شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عدارة بن مو�سى 
الكواش الطابق 2 - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   13
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.HOMAGE TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحياب الغي7

التيي7 الفالحي

االعدال املختلفة.

عنوان املقر االأتداعي : شارع عبد 

مو�سى  بن  عدارة  الخطابي  الكريم 

فاس   30000  -  2 الطابق  الكواش 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

علوي  بلغيتي  الحيين  الييد 

مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

علوي  بلغيتي  الحيين  الييد 

الكريم  عبد   6 زنقة   220 عنوانه)ا) 

كنون حي االمل ملعب الخيل  30000 

فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

علوي  بلغيتي  الحيين  الييد 

الكريم  عبد   6 زنقة   220 عنوانه)ا) 

كنون حي االمل ملعب الخيل  30000 

فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   11 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4680/2022.

597I
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 LE GRAND FOYER DU
SOUSS

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
مالءمة النظام امسا�سي للشركة

audicof
 BD GHANDI CASABLANCA 236

 ، 30000، CASABLANCA
MAROC

 LE GRAND FOYER DU SOUSS
»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: ؛ مشي7ة 
الجديدة إنزكان RP20املنطقة 

الصناعية تاسيال املغرب 30000 
الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5291
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 يوليوز 2022
امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
 - القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 
من  ج15   (  ،6 رقم  البنوم  تحيين 

القانون امسا�سي للشركة 
23 من القانون  - إلغاء البند رقم 

امسا�سي للشركة 
 25  ،22 البنوم  أرقام  -مراأعة 

ج26 تبعا إللغاء البند 23

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن 7   13 بتاريخ  باكامير   التجارية 

2022 تحت رقم 3397.
598I

شركة محاسبة صايم

DESKWORK SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

شركة محاسبة صايم
شارع الدرفوفي عدارة اليعامة 

الطابق الثالث رقم 6 ، 60000، 
جأدة مغرب

DESKWORK SARL شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 22 زنقة 
أحفي7 الطابق 6 رقم 21 جأدة - 

60000 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

40209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   25

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.DESKWORK SARL

غرض الشركة بإيجاز : -اإلستعانة 

امعدال لعدلية  خارأية  بدصامر 

.BPO

تكنلوأيا  مجال  في  -مصدم 

جأنشطة  الحاسوب  ج  املعلومات 

تكنلوأيا املعلومات امخرى.

-االستي7ام جالتصدير.

 22  :        .عنوان املقر االأتداعي 
زنقة أحفي7 الطابق 6 رقم 21 جأدة - 

60000 جأدة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 330   : جيندي  عاطف  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

أي7نو  أييتان  شارل  الييد 

مرهم   100 بقيدة  حصة   320   :

للحصة.

الييد مرجان عبد الدايمي :  330 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جيندي  عاطف  الييد 

مجرجنصارم  بيي7  طريق  مكرر   2(

8180) مونتيني لوبرجتونو فرنيا.

أي7نو  أييتان  شارل  الييد 

  19 امشيوررقم  تجزئة  عنوانه)ا) 

60000 جأدة املغرب.

الدايمي  عبد  مرجان  الييد 

عنوانه)ا) شارع أحفي7 عدارة رقم 22 

 60000   12 رقم  الشقة   2 الطابق 

جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  جيندي  عاطف  الييد 

مجرجنصارم  بيي7  طريق  مكرر   2(

8180) لوبرجتونو فرنيا

أي7نو  أييتان  شارل  الييد 

  19 امشيوررقم  تجزئة  عنوانه)ا) 

60000 جأدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   12 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 82)1.

599I

audicof

MIZA EQUIPEMENT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

audicof

 BD GHANDI CASABLANCA 236

 ، 30000، CASABLANCA

MAROC

MIZA EQUIPEMENT »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: حي 

أريفات- شارع حين 2 أسفي 

املغرب املغرب 30000 الدار البيضاء 

املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2521

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2022

امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيات القانون: 

- تحيين البنوم رقم 6، ) ج15 من 

القانون امسا�سي للشركة 
من القانون   23 البندرقم  إلغاء   -

امسا�سي للشركة 

 25  ،22 البنوم  أرقام  -مراأعة 

ج26 تبعا إللغاء البند 23

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2022 تحت رقم 1151.
600I

BELCOMPTA

ILHAM COIF
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم 2 الطابق االجل عدارة E تجزئة 
باب اليالم 3 زاغة ، 30000، فاس 

املغرب
ILHAM COIF شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي متجر رقم 
)2 رنقة 18 نون 7 حي فرح - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ILHAM COIF
الحالقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جالتجديل
بيع موام التجديل

ملوام  جالتصدير  االستي7ام 
التجديل.

عنوان املقر االأتداعي : متجر رقم 
 30000  - نون 7 حي فرح   18 رنقة   2(

فاس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
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 1.000   : كريم  الهام  الييدة 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كريم  الهام  الييدة 
تغات   2 املنتزه   15 شقة   2 عدارة 

30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  كريم  الهام  الييدة 
تغات   2 املنتزه   15 شقة   2 عدارة 

30000 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4702/2022.
601I

SHAKUR IMMOBILIER

SHAKUR IMMOBILIER
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SHAKUR IMMOBILIER
تجزئة اليهلي رقم 10 شارع ج 

املكتب 5 ، 90000، طنجة املغرب
SHAKUR IMMOBILIER شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
اليهلي رقم 10 شارع ج املكتب 5 - 

90000 طنجة املغرب.
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2021 مأن 7   08
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SHAKUR IMMOBILIER

جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 : االأتداعي  املقر  عقارية.عنوان 
ج  شارع   10 رقم  اليهلي  تجزئة 

املكتب 5 - 90000 طنجة املغرب..
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عبدج لطيف سيدج ايدي 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد عبدج لطيف سيدج ايدي 
عنوانه)ا) مينانة اقامة حكيدة ط 1 

رقم 8  90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد عبدج لطيف سيدج ايدي 
عنوانه)ا) مينانة اقامة حكيدة ط 1 

رقم 8  90000 طنجة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
ف 7اير   11 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 1392.

602I

BUSINESS AUDITAX

BOUGHAZ ELITE IMMO
إعالن متعدم القرارات

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY (

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC

BOUGHAZ ELITE IMMO »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: عدارة 30 
، شقة 8 شارع موالي أحدد الوكيلي 
حيان ،  - 10000 الرباط املدلكة 

املغربية.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.157913

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 05 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

الييد أجخيار صالح  تفويت   مايلي: 

الدين لجديع حصص االأتداعية

عل2  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

استقالة الييد أجخيار صالح  مايلي: 

الدين من التييي7

عل2  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

االسا�سي  القانون  تحيين  مايلي: 

ج   (  ،6 للشركة بتعديل البنوم رقم 

12

عل2  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

القيام  صالحيات  اعطاء  مايلي: 

نسخة  لحدال  القانونية  باإلأراءات 

من املحضر

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي ينص عل2   :( ج   6 بند رقم 

صالح  أجخيار  الييد  تفويت  مايلي: 

)مائتان   250 الدين لجديع حصصه 

جخديون) جالتي تدثل ٪25 من رأس 

 BOUGHAZ ELITE« شركة  املال 

 125  - عل2 النحو التا ي:     «IMMO

عدنان،  حديطي  للييد  حصة 

مغربي، من مواليد 23 نوفد 7 1973، 

 3 القصبة  امندلس  برياض  مقيم 

 ، بالرباط  الرياض  حي   15 الشقة 
 L277484   125- رقم CNI جصاحب

 ، مغربي  حصة للييد عدور أحدد، 

مقيم   ،1968 سبتد 7   9 من مواليد 

 ، في حي كاالليان فيال عدور تطوان 

CNI N ° L165220 جصاحب

عل2  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

استقالة الييد  قبل الشركاء  مايلي: 

أجخيار صالح الدين من جاليته كديي7 

طوال  ذمة  إبراء  جاعطوه  للشركة 

الشركة  أن  جيؤكدجن  جاليته  فت7ة 

ستيي7 من قبل الييد عدور محين 

مع احداث تغيي7 في االمضاء  جحده. 

االأتداعي

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   01 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 129849.

603I

فيديالب

NAJWA BUILD

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

فيديالب

شقة 1 عدارة 15 زنقة أحدد الطيب 

بن هيدة املدينة الجديدة أسفي ، 

26000، أسفي املغرب

NAJWA BUILD شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : 5 تعاجنية 

الوفاق مرب امندلس - 26000 

أسفي املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8225

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر   2022 نون 7   02 في  املؤرخ 

ذات  شركة   NAJWA BUILD حل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

 100.000 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 

اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 

 - امندلس  مرب  الوفاق  تعاجنية   5

26000 أسفي املغرب نتيجة لعوامل 

اقتصامية ج مالية.

ج عين:

الييد)ة) محدد  فنان ج عنوانه)ا) 

الحي   2  50 زنقة  الخدير  سيدي 

البيضاء  الدار   20230 الحيني 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

بتاريخ 02 نون 7 2022 جفي 5 تعاجنية 

الوفاق مرب امندلس - 26000 أسفي 

املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1022.

602I
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SMCFF

ZENAROME
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

SMCFF
26 شارع الزرقطوني الطابق التاني 

الشقة رقم 6 ، 25000، الداربيضاء 
املغرب

ZENAROME شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 26 شارع 
الزرقطوني الطابق التاني  - 26000 

الداربيضاء  املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.128803

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 شتن 7 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
»26 شارع الزرقطوني الطابق التاني  
إ 2   « املغرب  الداربيضاء    26000  -
ايت  طريق   8 كم  أامين  »احدد 
 20000  - اجرير مجار تدازجزت الحوز  

مراكش   املغرب ».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   09 بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم 139281.
605I

MEDAFCO  CONSULTING

  SOCIETE «  BELOGISTISAL
»TEXTILES AND CLOTHING
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEDAFCO  CONSULTING
 AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249  - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
  SOCIETE «  BELOGISTISAL

 « TEXTILES AND CLOTHING
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

فاس 9 طريق ارجغواي عدارة شيداء 
الطابق الثاني رقم 6 طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   10
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
  SOCIETE «  BELOGISTISAL

.» TEXTILES AND CLOTHING
: • صناعة  غرض الشركة بإيجاز 

املنيوأات جاملالبس.
جالخدمات  الجومة  مراقبة   •

اللوأيتية  للدالبس.
تيويق جتوزيع منتجات جموام   •

النييج جاملالبس
جالعدل  جالفصالة  النييج   •
املخصص جالتعاقد من الباطن عل2 

موام تخص الغي7.
• القيام بجديع أعدال الطباعة ج 
جإضافة اللديات النهائية عل2 أديع 
جالتصاميم  جاملوميالت  امقدشة 
جالت7اخيص جبراءات االخت7اع جاملوام 
جالحرير جالتطريز  جاملنتجات جامزياء 
عل2 أديع منتجات الصوف جالقطن 
جاملياف الصناعية جالتصنيع بشكل 
لجديع  جالتكييف  جالتحويل  عام 

أنواع الخيوط.
جتيويق  جتصدير  استي7ام   •
جتوزيع جتجارة أديع أنواع املعدات 
جامليتلزمات  جاملوام  الغيار  جقطع 
الغرض  لتحقيق  الالزمة  جاملنتجات 

املذكور أعاله.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
فاس 9 طريق ارجغواي عدارة شيداء 
الطابق الثاني رقم 6 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييدة بلعبيد سلمى  
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الييدة بلعبيد سلمى  
النحل  حجر  أداعة  النحل  حجر 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  الييدة بلعبيد سلمى  
النحل  حجر  أداعة  النحل  حجر 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259676.
606I

إطال كونصاي

BENNIF TRANS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إطال كونصاي
حي النهضة رقم 286 الطابق التاني 
سيدي عالل البحراجي ، 11000، 

سال املغرب
BENNIF TRANS شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 281 
حي النصر سيدي عالل البحراجي 
- 15252 سيدي عالل البحراجي 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
120(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BENNIF TRANS
نقل   1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع
-2 أشغال مختلفة جالبناء

-3 التجارة.
عنوان املقر االأتداعي : رقم 281 
البحراجي  عالل  سيدي  النصر  حي 
البحراجي  عالل  سيدي   15252  -

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد مرام بنيف :  1.000 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنيف  مرام  الييد 
عالل  سيدي  النصر  حي   281 رقم 
عالل  سيدي   15252 البحراجي 

البحراجي املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  بنيف  مرام  الييد 
عالل  سيدي  النصر  حي   281 رقم 
عالل  سيدي   15252 البحراجي 

البحراجي املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بتيفلت   االبتدائية 

2022 تحت رقم 528.
60(I

ETS COMPTA HOUSE

el houssaini auto ecole
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

el houssaini auto ecole  شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأتداعي حي م 7جكا 
رقم 86 فارا خنيفرة  - 52000 

خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

262(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 el  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.houssaini auto ecole

-سيارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التعليم.

حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 

م 7جكا رقم 86 فارا خنيفرة  - 52000 

خنيفرة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييد الحييني نبيل  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الييد الحييني نبيل  

ايت نوح مجار امهرجق  م ح ز خنيفرة  

52000 خنيفرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  الييد الحييني نبيل  

ايت نوح مجار امهرجق  م ح ز خنيفرة  

52000 خنيفرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   15 بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2022 تحت رقم 496.

608I

ETS COMPTA HOUSE

MSH SERVING
إعالن متعدم القرارات

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

MSH SERVING »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: حي 

النهضة رقم 50 اكلدوس خنيفرة  - 
52000 خنيفرة املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3203

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 02 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل2  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
حشتي  من  الحصص  تفويت  مايلي: 

موح2 ا 2 حشتي عصام 
عل2  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
امليي7  عصام   حشتي  تعيين  مايلي: 

الجديد ج الوحيد للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :0( رقم  بند 
حشتي  من  الحصص  تفويت  مايلي: 

موح2 ا 2 حشتي عصام 
عل2  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
امليي7  عصام   حشتي  تعيين  مايلي: 

الجديد ج الوحيد للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2022 تحت رقم 499.
609I

la sincérité إنتدائية 

 STOP AGRICULTEURS ET
AGRICULTURE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة
la sincérité إنتدائية

زنقة بئ7 أنزران عدارة ٣ الشقة 
١٣ شارع محدد الخامس فاس ، 

30000، فاس املغرب

 STOP AGRICULTEURS ET

AGRICULTURE شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

اليعامة بلوك 2 رقم 52 عين النقبي  

- 30000 فاس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2522(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

 2022 أكتوبر   13 في  املؤرخ 

ميؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

 STOP AGRICULTEURS ET

رأسدالها  مبلغ    AGRICULTURE

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000

 2 بلوك  اليعامة  تجزئة  اإلأتداعي 

فاس   30000  - 52 عين النقبي   رقم 

التصفية املبكرة    : املغرب نتيجة ل 

امارة  نظام  توفرها  لعدم  نتيجة 

الجومة

الشريفة  الغي7  املنافية  ج 

جمنافية غي7 عاملة في التجارة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

اليعامة بلوك 2 رقم 52 عين النقبي  

- 30000 فاس املغرب. 

ج عين:

الييد)ة) سعام  علمي مصدومي 

ج عنوانه)ا) فيال 1 زنقة عبد الرحدان 

بلقر�سي بورمانة 30000 فاس املغرب 

كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

اليعامة بلوك 2 رقم 52 عين النقبي 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   03 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم )252.

610I

AGS CONSEIL

 MAROCAINE ET«
 NORDIQUE DES BOIS

«MANORBOIS
إعالن متعدم القرارات

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

 MAROCAINE ET NORDIQUE«
 DES BOIS «MANORBOIS

»شركة  املياهدة»
جعنوان مقرها االأتداعي: )2 شارع 

باستور - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23919
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 أبريل )200
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
ج  الغزاجي  ضفي7  الييد  استقالة 
الشركة  ج   «DOMAFI« الشركة 

»COTAFI» من منصبهم كإماريين
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي:  
ج  نصيف  إسداعيل  اليامة  تعيين 
 MAGHREB حديد حجوي ج الشركة
 PRIVATE EQUITY FUND II«
 MAGHREB الشركة  ج   «((Chypre
 PRIVATE EQUITY FUND II«

Cayman))» كإماريين أديدين 
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
نصيف  إسداعيل  الييد  تعيين 
للييد  اإلمارة خلفا  كرئيس مجلس 

أاك ليتشيا امليتقيل
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 0: الذي ينص عل2 مايلي: 

ال تغيي7
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت )200 تحت رقم 298200.

611I
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audicof

MIZA CONFORT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

audicof
 BD GHANDI CASABLANCA 236

 ، 30000، CASABLANCA
MAROC

MIZA CONFORT »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: رقم 
101_102، بالم الجد أسفي  - -  

أسفي املغرب.
»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6(21
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2022
امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
 - القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 
من  ج15   (  ،6 رقم  البنوم  تحيين 

القانون امسا�سي للشركة 
23 من القانون  - إلغاء البند رقم 

امسا�سي للشركة 
 25  ،22 البنوم  أرقام  -مراأعة 

ج26 تبعا إللغاء البند 23

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   10 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2022 تحت رقم 1152.
612I

GREAT PRO

GREAT PRO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GREAT PRO
 RES PRIMA OFFICE 105 APT 16
 ETG 3 ANGLE RUE MUSTAPHA

 MAANI ET 11 JANVIER ،
20100، CASABLANCA MAROC

GREAT PRO شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي إقامة 
بريدا مكتب 105 شقة 16 ناصية 

مصطفى املعاني ج 11 يناير الدار 
البيضاء    - 20100 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   2(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 GREAT : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.PRO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
إقامة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
ناصية   16 شقة   105 مكتب  بريدا 
الدار  يناير   11 ج  املعاني  مصطفى 
الدار البيضاء   20100  - البيضاء    

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : سعيد  قتوح  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 12 الييد قتوح سعيد عنوانه)ا) 
امجل  الطابق   12 رقم  الوفاء  إقامة 

22000 الجديدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
 12 الييد قتوح سعيد عنوانه)ا) 
امجل  الطابق   12 رقم  الوفاء  إقامة 

22000 الجديدة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 085)82.

613I

audicof

MOULIM EQUIPEMENT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

audicof
 BD GHANDI CASABLANCA 236

 ، 30000، CASABLANCA
MAROC

MOULIM EQUIPEMENT »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي:  طريق 
أرف ليهومي ؛ طريق صويرية 

املنطقة الصناعية تجزئة 56-)5-
93-94 أسفي - - أسفي املغرب.

»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.479
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2022
امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيات القانون: 
 

- تحيين البنوم رقم 6، ) ج15 من 
القانون امسا�سي للشركة 

من القانون   23 البندرقم  إلغاء   -
امسا�سي للشركة 

 25  ،22 البنوم  أرقام  -مراأعة 
ج26 تبعا إللغاء البند 23

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   10 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2022 تحت رقم 1153.
612I

BIG LEIT

BIG LEIT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BIG LEIT
 RUE GRENOBLE 1ER 53

 ETG APPT 2 ROCHE NOIRE
 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

BIG LEIT  شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 53 زنقة 

غرجنوبل شقة 2 الطابق امجل 
الصخور اليوماء - 20300 الدار 

البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   19
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 BIG  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LEIT
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 53  : االأتداعي  املقر  عنوان 
الطابق امجل   2 زنقة غرجنوبل شقة 
الدار   20300  - اليوماء  الصخور 

البيضاء  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد فتوح عبد الرحدن :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الرحدن  عبد  فتوح  الييد 
اليالم1   إقامة   (55 عنوانه)ا) 
الجديدة   22000 اليفلي  الطابق 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الرحدن  عبد  فتوح  الييد 
اليالم1   إقامة   (55 عنوانه)ا) 
الجديدة   22000 اليفلي  الطابق 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 000)82.
615I
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 MOGADOR موكامجر أسييت آند سي7فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

بيبح كاريير
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

موكامجر أسييت آند سي7فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب مكالة شارع جام 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 22000، 

الصويرة املغرب

بيبح كاريي7  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 812 

تجزئة  اليقالة  الطابق الثاني 

الصويرة  - 22000 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3231

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 18 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

مبلغ  كاريي7    بيبح  الوحيد  الشريك 
جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 

تجزئة    812 رقم  اإلأتداعي  مقرها 

 - الطابق الثاني الصويرة   اليقالة  

 : الصويرة املغرب نتيجة ل   22000

التوقف التام عن مزاجلة اي نشاط.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

الطابق الثاني  812 تجزئة  اليقالة  

الصويرة  - 22000 الصويرة املغرب. 

ج عين:

ج  بوناصر  محدد   الييد)ة) 
الرجنق  تجزئة   353 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  الصويرة   22000 الصويرة  

كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

املخابرة ج محل تبليغ العقوم ج الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : رقم 812 تجزئة  

اليقالة  الطابق الثاني الصويرة 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 262.

616I

FIDEXPERT

STE FORTUNE-INVEST
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDEXPERT
شارع عالل الفا�سي عدارة الصفوة 

مكتب رقم 28 الطابق الخامس 
مراكش. ، 20000، مراكش املغرب
STE FORTUNE-INVEST شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع االمي7 
موالي عبد هللا تجزئة  توفيق عدارة  
ريان متجر رقم م 1 - 20000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.103251

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 ماي   16 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
ايت  فتيحة   )ة)  الييد  تفويت 
من  اأتداعية  حصة   490 الحين 
الييد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
)ة) عبد الصامق  بن نجخوخ بتاريخ 

16 ماي 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   13 بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم 6429.

61(I

TAWAF ABDALLAH

GPT IMMO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

GPT IMMO شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 13 زنقة 

أحدد املجاطي إقامة املب الطابق 

امجل رقم 8 - 0)203 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5631((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 GPT  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.IMMO

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري..
زنقة   13  : عنوان املقر االأتداعي 

أحدد املجاطي إقامة املب الطابق 

الدارالبيضاء   203(0  -  8 امجل رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : الطالبي  الييد الحيين  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : الطالبي  يوسف  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد الحيين  الطالبي عنوانه)ا) 

تجزئة سيدي عبد الرحدان زنقة 31  
رقم  19 املفة 20220 الدارالبيضاء 

املغرب.

الييد يوسف الطالبي عنوانه)ا) 
 2 أزهري   2 الطابق   11 رقم   (3 زنقة 

املفة 20220 الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد الحيين  الطالبي عنوانه)ا) 
تجزئة سيدي عبد الرحدان زنقة 31  
رقم  19 املفة 20220  الدارالبيضاء 

املغرب
الييد يوسف الطالبي عنوانه)ا) 
 2 أزهري   2 الطابق   11 رقم   (3 زنقة 

املفة 20220  الدارالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم )22)82.

618I

TAWAF ABDALLAH

KEDIPROMO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

KEDIPROMO شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي  13 زنقة 
أحدد املجاطي إقامة املب الطابق 
امجل رقم 8 - 0)203 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563179
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.KEDIPROMO
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
13 زنقة  عنوان املقر االأتداعي :  
أحدد املجاطي إقامة املب الطابق 
الدارالبيضاء   203(0  -  8 امجل رقم 

املغرب.
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أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : الطالبي  الييد الحيين  
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد أمين الطالبي :  500 حصة 
بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييد الحيين  الطالبي عنوانه)ا) 
تجزئة سيدي عبد الرحدان زنقة 31  
رقم  19 املفة 20220 الدارالبيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  الطالبي  أمين  الييد 
تجزئة سيدي عبد الرحدان زنقة 31  
رقم  19 املفة 20220 الدارالبيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد الحيين  الطالبي عنوانه)ا) 
تجزئة سيدي عبد الرحدان زنقة 31  
رقم  19 املفة 20220  الدارالبيضاء 

املغرب
عنوانه)ا)  الطالبي  أمين  الييد 
تجزئة سيدي عبد الرحدان زنقة 31  
رقم  19 املفة 20220  الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 228)82.

619I

KAMELIA PRO

KAMELIA PRO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMELIA PRO
 RUE LIBERTE APPT 5 ETG 10

 3 CASABLANCA ، 20100،
CASABLANCA MAROC

KAMELIA PRO  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 10 زنقة 

الحرية الطابق الثالث شقة 5 - 

20100  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56220(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   19

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.KAMELIA PRO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   10  : عنوان املقر االأتداعي 

 -  5 شقة  الثالث  الطابق  الحرية 

20100  الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : رضوان  فتوح  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد فتوح رضوان عنوانه)ا) 12 

إقامة آية  الطابق 2 22000 الجديدة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد فتوح رضوان عنوانه)ا) 12 

إقامة آية  الطابق 2 22000 الجديدة 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم )82608.

620I

STE SOUFGOLD

STE ALL.GENIE.CIVIL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

STE ALL.GENIE.CIVIL

حي املطار شارع املقاجمة الطابق 

اليفلي رقم 21 ، 3000)، الداخلة 

املغرب

STE ALL.GENIE.CIVIL شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي املطار 

شارع املقاجمة الطابق اليفلي رقم 

21  - 3000) الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23109

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ALL.GENIE.CIVIL

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب جفي الخارج هو : 

الخرسانية  الهياكل  مراسة   -

 ، اإلأهام  سابقة  جالخرسانة   ،

الخشبي  جاإلطار   ، املعدني  جاإلطار 

املياكن  امغراض:  لجديع  جالهياكل 

جمراكز   ، جاملكاتب   ، جالصناعية   ،

جاملدارس   ، جاملؤسيات   ، التيوق 

 ، جامليتشفيات   ، جالفنامق   ،

جاملحطات ، جاملرافق العامة ؛

الفنية  االعدال  مراسات   -

 ، املياه  ابراج   ، املجاري   ، )الجيور 

االحواض... الخ).

جشبكات  الطرق  مراسات   -

الصرف الصحي جمياه الشرب.

ذات  مراسات شبكات الكهرباء   -

الجهد املنخفض جاملتوسط   جشبكات 

الهاتف جاإلنارة العامة

املياه  جتوزيع  امدام  مراسات   -
جالصرف الصحي الحضري جمعالجة 
اه الصرف  مياه الشرب جمعالجة مي

الصحي
للبناء  املوائع  شبكات  مراسات   -
)اليباكة  االستخدامات  لجديع 
جالصرف الصحي جالتدفئة جالتكييف 
جاليوائل  امليكانيكية  جالتهوية 

الطبية)
اليريعة  الطرق  مراسات   -
بدا  الحديدية  جاليكك  جاملطارات 
)القنوات  في ذلك امشغال الصغي7ة 
جاإلشارات   ، املجاري الصندجقية)   ،
 ، جالنقل الحضري   ، جنظام النقل   ،

جالبنية التحتية للدطارات.
- الدراسة ، التصديم بشكل عام 
، الخ 7ة ، املشورة ؛ مراقبة جمراقبة 
أعدال البناء في مختلف البنى التحتية
الكهربائية:  الطاقة  مراسات   -
للطاقة  امج 2  الفئة  من  توصيالت 
جمراكز   ، املباني  ماخل  الكهربائية 
 ، الثالثة  الدرأة  من  التيوق 
تركيبات  الضعيفة:  جالتيارات 
الهاتف ، جإشارات الصوت جالضوء ، 
جأنظدة الصوت ، جكابالت الكدبيوتر 
جاملرئيات   ، بالفيديو  جاملراقبة   ،

اليدعية...
بشكل  تتعلق  قد  عدلية  أي   -
مباشر أج غي7 مباشر بدراسة جتطوير 
أي مشرجع هند�سي مدني أج صناعي ؛
مراسات  عامة:  مراسات   -
 ، جاليوق   ، جاالقتصام   ، التخطيط 
جتنظيم إمارة جتدريب املوارم البشرية 
 ، جاالقتصام   ، اإلنتاج  جإمارة   ،
 ، جامثر   ، البيئية  الجوية  جامرصام 
 ، جالجومة   ، جالتدقيق   ، جالقطاعي 

جتحيين املياعدة ،
- قياس جرسم املباني.

-مراسة الجدجى
- مراسة امثر البيئي

في  الحريق  من  اليالمة  -مراسة 
املباني.

امعدال  أنواع  أديع  تصديم   -
الهندسة  في  جالتشطيبية  اإلنشائية 
املدنية جالصناعية جاملباني املشت7كة 

جالهياكل املعقدة ؛
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الخ 7ة  خدمات  أديع   -
جالقياس  جالرصد  جالتشخيص 
املتعلقة بشكل مباشر أج غي7 مباشر 

باملباني ؛
التحكم الفني جالخ 7ة جامعدال   -
جالطالء  املباني  جتجديد  الفنية 

جالعزل املائي جاملياحات الخضراء ؛
البناء  مواقع  جإمارة  تصديم   -
)مراسة  جاالقتصام  جالجدجلة 
الرسم جاملشورة في تحقيق  جقياس) 

الت7كيبات الفنية للدبنى
- أي تقديم خدمات تتعلق بشكل 
بأعدال تطوير  مباشر أج غي7 مباشر 

املباني.
أعدال  متنوعة.  جلوازم  أعدال   -

البناء العامة ، غرق اآلبار جحفرها ؛
- أعدال الهندسة املدنية جاملباني 
اليكنية جالصناعية جأعدال الحفر 
جالطرق  الصحي  جالصرف  العامة 
جالطرق  املختلفة  جالشبكات 

جإمدامات املياه جالكهرباء جالهاتف ؛
الخشبية  النجارة  أعدال   -
جالبالستيكية  جاملومنيوم  جاملعدنية 

جاملعدنية أج الخشبية ؛
الرملي  جاليفع  الدهان  أعدال   -

جالتزأيج
املختلفة  جالشبكات  الطرق   -
جمياه  الصحي  جالصرف  )الكهرباء 

الشرب جالهاتف) ؛
)الجيور  إنجاز امعدال الفنية   -
، املجاري ، أبراج املياه ، امحواض ، 

إلخ) ؛
 ، )تبليط  امليطحات الخارأية   -

رصف ، تشجي7 ، ري…..).
جأعدال  أنواعه  أديع  هدم   -

الحفر جتيوية امرض.
البالط  أنواع  أديع  أعدال   -

جالبالط جامسالك.
جالطحن  الخراطة  أعدال   -
جالت7كيب جامليكانيكية جالهيدرجليكية 
الخاصة  اإلصالح  أعدال  جأديع 

باآلالت الزراعية جامليكانيكية ؛
الحديد  أعدال  أديع   -
جاملراأل   ، املعدنية  جاإلنشاءات 
 ، جامنابيب   ، املعدني  اإلطار  ذات 

جالصوبات الزراعية ، جامليبك ؛

- أديع أعدال تنظيف امرضيات 
جالجدران جالواأهات جاليفع الرملي 
امسطح  جصيانة  التيطيح  جإعامة 

جإزالة الطحالب.
جتشكيل  تقطيع  أعدال  أديع   -
تصنيع  ؛  جالرخام  الحجر  جتشطيب 

امحجار.
الحراري  العزل  أعدال  أديع   -

جالصوتي جاملضام لالهتزاز.
مياه  شبكة  جصيانة  تركيب   -

الشرب جالكهرباء.
- أديع أعدال اليباكة الت7كيبية 

املختلفة ؛
- أديع أعدال البناء ، جاليباكة ، 
جاملواسي7 ، جامسطوانات ، جالحفر ، 

جالرصف ، جامعدال الخرسانية
املائي  العزل  أعدال  أديع   -
جامسقف  الطالء  أعدال  جمختلف 

امليتعارة
جأديع  االنشاءات  -اعدال 

االعدال االنشائية
-Drugstore )أديع موام البناء)

-أديع مهام الطباعة
تأأي7   ، تأأي7 اآلالت جاملعدات   -
 ، البناء  موام  أشكال  بجديع  اآلالت 

التجارة العامة
- أديع امنشطة العقارية جشرائها 

جبيعها
-استي7ام ج تصدير

جسحق  الرمل  مقالع  امارة   -
الحجارة

- تصنيع موام البناء
العدليات  أديع   ، عام  .جبشكل 
غي7  أج  مباشر  بشكل  املرتبطة 
الشركة  ندو  لتعزيز  بنشاطها  مباشر 

جتطورها.
عنوان املقر االأتداعي : حي املطار 
رقم  اليفلي  الطابق  املقاجمة  شارع 

21  - 3000) الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد صالح الدين قوريش :  500 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييدة فاطدتو عدة :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

قوريش  الدين  صالح  الييد 

اقامة  سينا  ابن  شارع  عنوانه)ا) 

طابق   06 شقة   06 عدارة  اليعامة 

2 حي الحيني 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  عدة  فاطدتو  الييدة 

رقم   بدجن  الرباط  زنقة  املطار  حي 

3000) الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

قوريش  الدين  صالح  الييد 

اقامة  سينا  ابن  شارع  عنوانه)ا) 

طابق   06 شقة   06 عدارة  اليعامة 

2 حي الحيني 20000 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  

نون 7 2022 تحت رقم 1908/2022.

621I

TAWAF ABDALLAH

MODIPROMO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH

 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

MODIPROMO شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 10 زنقة 

الشرارمة الطابق اليفلي مرب لوبيال 

بوركون  - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5631(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MODIPROMO

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

زنقة   10  : عنوان املقر االأتداعي 

الشرارمة الطابق اليفلي مرب لوبيال 

الدارالبيضاء   20000  - بوركون  

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد عبد هللا أيت اليازيد :  500 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

اليازيد  أيت  هللا  عبد  الييد 

 2566 رقم  لبكي7يين  مجار  عنوانه)ا) 

 20200 مجار اجالم حددي مار بوعزة 

الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

اليازيد  أيت  هللا  عبد  الييد 

 2566 رقم  لبكي7يين  مجار  عنوانه)ا) 

  20200 مجار اجالم حددي مار بوعزة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 226)82.

622I
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FITICOF

LES REMPARTS
إعالن متعدم القرارات

FITICOF

9 شارع غيان كنفاني اقامة نبيلة ، 

30000، فاس املغرب

LES REMPARTS »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: رقم 2  

 FES 30000 - عرصة أيار  زنجفور

املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1(221

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 31 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي  شريك:  جفاة   1 رقم  قرار 

ينص عل2 مايلي:  جفاة الييدة الصافي 
خطيب  جالييد  زهور06/01/2006 

الصافي محدد خدار 09/08/2021

تعيين ميي7 أديد   -  2 قرار رقم 

مايلي:  عل2  ينص  الذي   : للشركة 

تعيين الييد خطيب الصافي مهدي 

ميي7 أديد للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6 : الذي ينص عل2 مايلي:  

خطيب الصافي كريدة 32000 مرهم- 

 32000 صوفيا  الصافي  خطيب 

مرهم- خطيب الصافي مهدي 68000  

مرهم- خطيب الصافي مريم 32000 - 
ر�سى فاطدة 30000

بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي:  

حصة   320 كريدة  الصافي  خطيب 

320حصة  صوفيا  الصافي  -خطيب 

680 حصة-   - خطيب الصافي مهدي 

حصة-    320 مريم  الصافي  خطيب 
ر�سى فاطدة 300 حصة 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6358/2022.

623I

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

 STE BOUNAAMA  TRANS
SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

الشارع الرئي�سي عدارة بوتكيوست 
الطابق الثالث رقم 11 بيوكرى 

اشتوكة ايت بها ، 86000، بيوكرى 

املغرب

  STE BOUNAAMA  TRANS SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار 

اغراسين الصفاء اشتوكة أيت باها  

- 200)8 بيوكرى  املغرب 

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(20(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   28

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BOUNAAMA  TRANS SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل  الغي7-  لحياب  امليتخدمين 

البضائع لحياب الغي7.

مجار   : االأتداعي  املقر  عنوان 

اغراسين الصفاء اشتوكة أيت باها  - 

200)8 بيوكرى  املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : الييد الحيين بونعدة  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد سعيد امرار  :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد الحيين بونعدة  عنوانه)ا) 
ايت  اشتوكة  الصفاء  اغريين  مجار 

باها  200)8 بيوكرى  املغرب.
الييد سعيد امرار عنوانه)ا) مركز 
أداعة سيدي مو�سى الحدري اجالم 

تايدة  83002 اجالم تايدة  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد الحيين بونعدة عنوانه)ا) 
ايت  اشتوكة  الصفاء  اغريين  مجار 

باها  200)8 بيوكرى  املغرب 
عنوانه)ا)  امرار   سعيد  الييد 
مركز أداعة سيدي مو�سى الحدري 
تايدة   اجالم   83002 تايدة   اجالم 

املغرب 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 2309.
622I

»N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2AC

BELLA IV
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

 N. AMAR AUDIT &
»CONSULTING «N2AC

غاندي مول ، شارع غاندي ، عدارة ) 
 MAARIF شقة 5، معاريف تدديد ،

EXTENSION ، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

BELLA IV شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي طنجة 
  GH1،PEPINIERE البالية، مجدع
2، عدارة 3، الطابق 3، رقم 15  - 

90000 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.562985

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم    2022 أكتوبر   03 في  املؤرخ 
الحا ي  االأتداعي  املقر  تحويل  
مجدع  البالية،  »طنجة  للشركة من 
 ،3 عدارة   ،GH1،PEPINIERE  2
15  - 90000 طنجة  3، رقم  الطابق 
شارع سيدي عبد   ،35« إ 2  املغرب» 

 CIL - 20000 سيل  حي  الرحدان، 

الدار البيضاء  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 013)82.

625I

اسدوب

INMOBILIARIA XXI S

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

اسدوب

 RUE ACH ATTAOUI RIAD 36 25

 LOCAL 1A TANGER ، 90000،

TANGER املغرب

INMOBILIARIA XXI S شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 25 زنقة 

الشهيد العطاجي اقامة الرياض 36  

بقعة 316  محل 1 أ - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.82(21

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 أكتوبر   10 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

هللا   عبد  )ة)  الييد  تفويت 

من  اأتداعية  حصة   250 الزايدي 

)ة)  الييد  500 حصة لفائدة   أصل 

 10 بتاريخ   ESTRELLA  HOLDING

أكتوبر 2022.

هللا   عبد  )ة)  الييد  تفويت 

من  اأتداعية  حصة   50 الزايدي 

الييد  لفائدة   حصة   500 أصل 

أكتوبر   10 امريس اسدار بتاريخ  )ة) 

.2022

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون 7   09 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259340.

626I
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SANSOUM SERVICES

NAISTA IMMOBILIER
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

SANSOUM SERVICES

 12AV AKID ALLAM

 CASABLANCA ، 20500،

CASABLANCA MAROC

NAISTA IMMOBILIER شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

 LOT AL  جعنوان مقرها اإلأتداعي

 YOUSSR BD MED V -3 EME

 ETAGE N 13  BERRCHID -

20560 BERRCHID MAROC

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.NAISTA IMMOBILIER

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 PROMOTEUR IMMOBILIER –

.LOCATION DE DEPOTS

 LOT   : االأتداعي  املقر  عنوان 

 AL YOUSSR BD MED V -3 EME

 ETAGE N 13  BERRCHID - 20560

.BERRCHID MAROC

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 NAJIB TAOUFIQ :  500 الييد

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 NAJIB ISSAM :  500 الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 NAJIB TAOUFIQ الييد 
 LOT EL WAFA HAY عنوانه)ا) 
 RIYAD N 49 BERRECHID 25600

.BERRCHID MAROC
عنوانه)ا)   NAJIB ISSAM الييد 
 Casablanca, HAY EL AMAL
 03 RUE 39 N 08 23400

.CASABLANCA MAROC
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
 NAJIB TAOUFIQ الييد 
 LOT EL WAFA HAY عنوانه)ا) 
 RIYAD N 49 BERRECHID 25600

BERRCHID MAROC
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1228.
62(I

STE GENERAL DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

 STE GENERAL DE
L›AFRIQUE DE L›OUEST

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

 STE GENERAL DE L›AFRIQUE
DE L›OUEST

 RUE SOUS NR 15 KHAT
 RAMLA 01 ، 24000،
LAAYOUNE MAROC

 STE GENERAL DE L›AFRIQUE
DE L›OUEST شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 

سوس رقم 50 حي خط الرملة 01 - 
0010) العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26479
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   2( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
الغني  عبد  )ة)  الييد  تفويت 
حصة اأتداعية من   1.000 مخدام 
الييد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
)ة) محدد الصدري بتاريخ )2 أكتوبر 

.2022

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3352.
628I

SFM EXPERTS

LE PLAISIR D’APPRENDRE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

SFM EXPERTS
 Boulevard Abdelkrim,26

 Khattabi ، 20500،
CASABLANCA MAROC

 LE PLAISIR D’APPRENDRE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي عدارة 6، 
زنقة إمريس شباكو، إقامة بهية، 

الشقة رقم 2، مرج رقم ب، الطابق 
20500 الدار  اليفلي، عين برأة̈ 

البيضاء املدلكة املغربية.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.303081

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم    2022 أكتوبر   25 في  املؤرخ 
الحا ي  االأتداعي  املقر  تحويل  
زنقة إمريس   ،6 »عدارة  للشركة من 
 ،2 الشقة رقم  إقامة بهية،  شباكو، 
عين  اليفلي،  الطابق  ب،  رقم  مرج 
برأة ¨20500 الدار البيضاء املدلكة 
حي   22 زنقة رقم   97« إ 2  املغربية» 
الدار   20500  - العدارية عين الشق 

البيضاء  املدلكة املغربية».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 65)826.
629I

LEADER FIN

BENJI INVEST
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفا ي بيارم اإلقامة فالرجس» 
E» الطابق الثاني املكتب 12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

BENJI INVEST شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

ابراهيم رجماني 13 زنقة احدد 

املجاتي اقامة اللبس طابق 1 رقم 

8 معاريف - 0000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563035

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   12

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 BENJI  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.INVEST

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة باملغرب جالخارج:

-1 استي7ام جتصدير جتجارة جتوزيع 

املنتجات جالخدمات

-2 خدمات االستشارات جالتدريب 

جالوساطة

جاستشارات  الرقمي  التحول   3-

امعدال جالتكنولوأيا

املنتجات  أنواع  أديع  بيع   4-

جالخدمات ع 7 اإلنت7نت

التجارة  منصات  تطوير   5-

اإللكت7جنية

للشركة  يجوز   ، عام  جبشكل   6-

أج  التجارية  املعامالت  أديع  إأراء 

أج  املنقولة  أج  املالية  أج  الصناعية 

أج  مباشر  بشكل  املتعلقة  العقارية 

املحدم  الشركة  لغرض  مباشر  غي7 

أعاله أج التي من املحتدل أن تيهل 

التشغيل أج التطوير في املغرب أج في 

الخارج..
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شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
احدد  زنقة   13 رجماني  ابراهيم 
رقم   1 طابق  اللبس  اقامة  املجاتي 
البيضاء  الدار   0000  - معاريف   8

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد طارق بن أيال ي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد طارق بن أيال ي عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   0000 البيضاء  الدار 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد طارق بن أيال ي عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   0000 البيضاء  الدار 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 00826812.
630I

SKJ CONSULTING

تسهيالت الكنفودي واخوانه
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي7 تيدية الشركة

SKJ CONSULTING
 BD DERFOUFI IMM DOUHI 57
 1er  ETAGE APPT N°2-OUJDA ،

60000، OUJDA maroc
تيهيالت الكنفومي جاخوانه  شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأتداعي  شارع 30 
تجزئة بن عزي الطابق اليفلي  رقم 

2 - 60000 جأدة  املغرب.
تغيي7 تيدية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
31229

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم تغيي7   2021 مارس   18 املؤرخ في 

»تيهيالت  من  الشركة  تيدية 
»مج  إ 2   « جاخوانه  الكنفومي 

اكي 7تيس ».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2021 تحت رقم 2608.

631I

FIDUCIAIRE 2RT SARL

نوجة إلياس موالي يعقوب      
 NOUGAT ILYASS MOULAY

YACOUB
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2RT SARL
 IM 11, APT 4, AVENUE

 MOHAMED EL KORRI, VN IM
 11, APT 4, AVENUE MOHAMED

 EL KORRI, VN، 30000، FES
MAROC

نوأة إلياس موالي سعقوب      
 NOUGAT ILYASS MOULAY
YACOUB شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي موالي 

سعقوب - 36150 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
نوأة   : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 
 NOUGAT      إلياس موالي سعقوب

.ILYASS MOULAY YACOUB
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتيويق حلويات النوأا.

موالي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
سعقوب - 36150 فاس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : عامل  العابد  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عامل  العابد  الييد 
سعقوب  موالي  رقم1)  التقدم  حي 

36150 فاس  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  عامل  العابد  الييد 
سعقوب  موالي  رقم1)  التقدم  حي 

36150 فاس  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 2825.
632I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

FORAGE ALMAMANE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE
 JAOUHARA 1 ER ETAGE APPT
 N° 5 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
FORAGE ALMAMANE  شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي تعاجنية 
العهد الجديد زمران الشرقية - 
2)232 قلعة اليراغنة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.368(
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 ماي   02 في  املؤرخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
 FORAGE الوحيد  الشريك  ذات 

رأسدالها  مبلغ     ALMAMANE
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
الجديد  العهد  تعاجنية  اإلأتداعي 
قلعة   232(2  - الشرقية  زمران 
انعدام   : اليراغنة املغرب نتيجة ل 

النشاط.
ج حدم مقر التصفية ب تعاجنية 
 - الشرقية  زمران  الجديد  العهد 

2)232 قلعة اليراغنة املغرب. 
ج عين:

محان  بن  املصطفى   الييد)ة) 
الجديد  العهد  تعاجنية  عنوانه)ا)  ج 
قلعة   232(2 الشرقية  زمران 
)ة)  كدصفي  املغرب  اليراغنة 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة اليراغنة  بتاريخ 09 

غشت 2022 تحت رقم 321/2022.

633I

BCOMPTA

AUHAR IMPORT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

BCOMPTA
 BP 2573 ، 93002، TETOUAN

MAROC
AUHAR IMPORT شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

الجيش امللكي عدارة هنية 2 الطابق 
الثاني، شقة رقم 6 تطوان - 93000 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

322((
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   19
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AUHAR IMPORT
غرض الشركة بإيجاز : بيع اأزاء 
التصدير  مع  امليتعدلة  الييارات 

جاالستي7ام.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الطابق   2 الجيش امللكي عدارة هنية 
الثاني، شقة رقم 6 تطوان - 93000 

تطوان املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد محدد اجهار :  200 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد عزيز حيون :  300 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
حصة   300   : الييد حدزة خالم 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اجهار  محدد  الييد 
  6 الكواكب رقم  املامون زنقة  شارع 

93000 تطوان املغرب.
عنوانه)ا)  حيون  عزيز  الييد 
 58 رقم  الحدد  كدية  مزجاق  أامع 

93000 تطوان املغرب.
عنوانه)ا)  خالم  حدزة  الييد 
 81 35 رقم  شارع احدد البقا ي زنقة 

93000 تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  اجهار  محدد  الييد 
  6 الكواكب رقم  املامون زنقة  شارع 

93000 تطوان املغرب
عنوانه)ا)  افزان  عثدان  الييد 
اقامة   11 شارع الجيش امللكي زنقة 
93000 تطوان   11 3 شقة  املنارة ط 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 2312.
632I

ADRIAN CAPITAL INTERNATIONAL

 ADRIAN CAPITAL
INTERNATIONAL

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ADRIAN CAPITAL
INTERNATIONAL

15 زنقة بني مصور مرشان القرية 
15 زنقة بني مصور القرية مرشان، 

90000، طنجة املغرب
 ADRIAN 10.000

INTERNATIONAL شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 15 زنقة 
بني مصور مرشان القرية - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1320((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   12
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تيدية 
بدختصر  اإلقتضاء  عند 
 ADRIAN 10.000  : تيديتها 

.INTERNATIONAL
ابرام   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مع جعد بالبيع اج مجن  عقوم الكراء 

جعد
بالقيام  ذلك  ج  املبانى  استغالل 

بالتحيينات ج االصالحات ج البناء
أديع العدليات

إ 2  الرامية  العدليات  أديع 
جتطويرها  االأتداعية  امصول  بناء 
أي  خالل  من  سيدا  جال  جإمارتها، 
أجراق  جأي  املال  رأس  في  استثدار 

مالية أج معامالت مالية.

- جعدوما أديع املعامالت التجارية 
جالصناعية جاملالية جالقابلة للتحويل 
جغي7 املنقولة املتصلة بصورة مباشرة 
املذكور أعاله  أج غي7 مباشرة بال�سيء 
أخرى مشابهة أج ذات  أج بأي أشياء 
تفضل  أن  يحتدل  جالتي  صلة، 
أج  توسيعها  أج  الشركة  من  الغرض 

تطويرها بأي شكل من امشكال..
زنقة   15  : عنوان املقر االأتداعي 
 90000  - بني مصور مرشان القرية 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 abram gajuh leksana الييد 
بني  زنقة   15 عنوانه)ا)   muljana
مصور مرشان القرية 90000 طنجة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
 abram gajuh leksana الييد 
بني  زنقة   15 عنوانه)ا)   muljana
مصور مرشان القرية 90000 طنجة 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم ))11221320.

635I

CABINET BENISSA

JISR ATTAMAYOUZE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
JISR ATTAMAYOUZE شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع ج ي 
العهد عدارة 6 الطابق 3 رقم 12 - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(0081

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2019 أبريل   18 املؤرخ في 
 JISR شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
رأسدالها  مبلغ    ATTAMAYOUZE
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
 6 اإلأتداعي شارع ج ي العهد عدارة 
طنجة   90000  -  12 رقم   3 الطابق 
نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
ج حدم مقر التصفية ب شارع ج ي 
 -  12 رقم   3 الطابق   6 العهد عدارة 

90000 طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  العلمي  مريم   الييد)ة) 
 6 عدارة  العهد  ج ي  شارع  عنوانه)ا) 
طنجة   90000  12 رقم   3 الطابق 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2019 تحت رقم 12536.
636I

GAP

أنصاري سكول بريڤي
إعالن متعدم القرارات

GAP
93 شارع عبد املومن، الشقة 91 
الطابق الرابع حي امليتشفيات 

املعاريف الدارالبيضاء ، 20022، 
الدارالبيضاء املغرب

أنصاري سكول بريڤي »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: حي 
العيون زاجية زنقة آيت يفلدان 
الفداء رقم 321 الطابق الثاني 

الدارالبيضاء - 20350 
الدارالبيضاء املغرب.
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»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.535223

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 شتن 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

إ 2  للشركة  اإلأتداعي  املقر  تحويل 

اليدارة  حي  سعتة،  علي  شارع   130

عين اليبع، الدارالبيضاء.

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

ليشدل؛  الشركة  نشاط  توسيع 

التعليم امسا�سي، التعليم اإلبتدائي، 

التعليم الثانوي اإلعدامي، ج التعليم 

مباريات،  تنظيم  التأهيلي.  الثانوي 
كل  ج  رياضية  ثقافية،  منافيات 

إستي7ام جتصدير  امنشطة الثقافية. 

البيع  ج  الشراء  النشر،  الكتب، 

املباشر للكتب، لألمجات ج للتجهيزات 

الوأبات  املدر�سي،  النقل  املدرسية. 

مؤسيات  مع  إتفاقيات  املدرسية، 

تعليدية أأنبية.

قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

مالءمة النظام امسا�سي للشركة مع 

التعديالت الجديدة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

ليشدل؛  الشركة  نشاط  توسيع 

التعليم امسا�سي، التعليم اإلبتدائي، 

التعليم الثانوي اإلعدامي، ج التعليم 

مباريات،  تنظيم  التأهيلي.  الثانوي 
كل  ج  رياضية  ثقافية،  منافيات 

إستي7ام جتصدير  امنشطة الثقافية. 

البيع  ج  الشراء  النشر،  الكتب، 

املباشر للكتب، لألمجات ج للتجهيزات 

الوأبات  املدر�سي،  النقل  املدرسية. 

مؤسيات  مع  إتفاقيات  املدرسية، 

تعليدية أأنبية.

بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

إ 2  للشركة  اإلأتداعي  املقر  تحويل 

اليدارة  حي  سعتة،  علي  شارع   130

عين اليبع، الدارالبيضاء.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
845881- رقم  تحت   2022 نون 7 

.38(22

63(I

كافجيد

HAND-MADE IMPORT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجدوعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
HAND-MADE IMPORT شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي 10 زنقة 
الشرارمة الطابق اليفلي بوركون - 

20053 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.489227

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   02 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
 HAND-MADE الوحيد  الشريك 
 100.000 مبلغ رأسدالها    IMPORT
اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
اليفلي  الطابق  الشرارمة  زنقة   10
البيضاء  الدار   20053  - بوركون 
املغرب نتيجة ل : امزمة االقتصامية.

زنقة   10 ج حدم مقر التصفية ب 
 - الطابق اليفلي بوركون  الشرارمة 

20053 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

عبد  تزارين   أيت  الييد)ة) 
الحفاية  مجار  عنوانه)ا)  ج  الرحدان 
الدار   2(182 بوسكورة  الصناجعة 
البيضاء املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826802.

638I

TAGES CONSULTING

AFM FONCIERE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

TAGES CONSULTING

 N 309 Lot. Haj Fateh 1er étage

Q. El Oulfa ، 20260، الدار 

البيضاء املغرب

AFM FONCIERE شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : تقاطع 

شارع أحدد الشرقي جشارع علي عبد 

الرزاق، إقامة حقول آنفا الطابق 

التاني - 20250 الدار البيضاء  

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.21(22(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

ذات  شركة   AFM FONCIERE حل 

رأسدالها  مبلغ  املحدجمة  امليؤجلية 

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000

اإلأتداعي تقاطع شارع أحدد الشرقي 

إقامة  الرزاق،  عبد  علي  جشارع 

 20250  - حقول آنفا الطابق التاني 

الدار البيضاء  املغرب  نتيجة إليقاف 

نشاط الشركة.

ج عين:

ج  بن الفصيل   فريد    الييد)ة) 

عنوانه)ا) اقامة كنز طداريس رقم 26 

طداريس  223)2  مار بوعزة  املغرب 

كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

جفي تقاطع   2022 أكتوبر   31 بتاريخ 

شارع أحدد الشرقي جشارع علي عبد 

الطابق  آنفا  حقول  إقامة  الرزاق، 

البيضاء   الدار   20250  - التاني 

املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم )22)21.

639I

lecomptable

AYIR CONSTRAV

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

lecomptable

 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي

AYIR CONSTRAV شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : مجار 

القصبة أداعة ايي7 - 26000 آسفي 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8391

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

شركة ذات   AYIR CONSTRAV حل 

رأسدالها  مبلغ  املحدجمة  امليؤجلية 

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000

اإلأتداعي مجار القصبة أداعة ايي7 - 

26000 آسفي املغرب نتيجة لنتيجة 

لقلة فرص العدل.

ج عين:

ج  مجاجي  محدد    الييد)ة) 

 26000 مجار نجاأرة ايي7  عنوانه)ا) 

اسفي املغرب كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

مجار  جفي   2022 أكتوبر   31 بتاريخ 

القصبة أداعة ايي7 - 26000 آسفي 

املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   12 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1006.

620I
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HARCHAOUI IMMOBILIERE

 HARCHAOUI
IMMOBILIERE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HARCHAOUI IMMOBILIERE

تجزئة الحينية حينية عدارة 

أدعة رقم 20 محل  رقم 01 ، 

90050، أصيلة املغرب

 HARCHAOUI IMMOBILIERE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

حينية عدارة أدعة رقم 20 محل 
رقم 01 - 90050 أصيلة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1083

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   13

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.HARCHAOUI IMMOBILIERE

إنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 

محل   20 حينية عدارة أدعة رقم 
رقم 01 - 90050 أصيلة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 100   : الييد محدد الحرشاجي 

حصة بقيدة 1.000 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الحرشاجي  محدد  الييد 

عنوانه)ا) شارع حدان الفطواكي رقم 

3 90050 أصيلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الحرشاجي  محدد  الييد 

عنوانه)ا) شارع حدان الفطواكي رقم 

3 90050 أصيلة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   02 بتاريخ  االبتدائية باصيلة  

2022 تحت رقم 20.

621I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE NORESTRAV SARL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محدد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 52000، 

خنيفرة املغرب

STE NORESTRAV SARL  شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي بدر 01 

رقم 05 حي النييم خنيفرة  - 

52000 خنيفرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1213

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 22 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

 STE NORESTRAV الشريك الوحيد

 600.000 رأسدالها  مبلغ     SARL

مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي بدر 

 - خنيفرة   النييم  حي   05 رقم   01

 : ل  نتيجة  املغرب  خنيفرة   52000

عدم الوصول للهدف.

 01 ج حدم مقر التصفية ب بدر 

رقم 05 حي النييم خنيفرة  - 52000 

خنيفرة  املغرب. 

ج عين:

العالجي  الييد)ة) سيدي محدد  

خنيفرة   52000 خنيفرة  ج عنوانه)ا) 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2022 تحت رقم 501.

622I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

KID›S WEAR

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

 AUDIT MANAGEMENT

GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE

 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

KID›S WEAR شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي ) زنقة 

امليعومي حي الرسينغ - 0 البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.119381

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 أبريل 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 

 0  - زنقة امليعومي حي الرسينغ   («

الحي   135« إ 2  املغرب»  البيضاء 

 0  -   3 ملوالي رشيد زنقة  الصناعي  

البيضاء  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 168)82.

623I

7P CONSEIL

 ENTERTAINMENT STAR
MOROCCO

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

7P CONSEIL
شقة رقم 02 رقم 2) زاجية شارع 
فرحت حشام جشارع غاندي حي 
القدس ، 80000، اكامير املغرب

 ENTERTAINMENT STAR
MOROCCO شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي موطن 
ب بلوك أ 2 رقم 85 حي القدس - 

80000  اكامير املغرب 
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   12
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 ENTERTAINMENT STAR

.MOROCCO
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ترفيهية.
موطن   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 - حي القدس   85 رقم   2 أ  ب بلوك 

80000  اكامير املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد محدد اشطابة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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الييد محدد اشطابة عنوانه)ا)  

التجزئة العيكرية بنيركاج   89 رقم 

80000   اكامير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد محدد اشطابة عنوانه)ا)  

التجزئة العيكرية بنيركاج   89 رقم 

80000   اكامير املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  باكامير   التجارية 

2022 تحت رقم 119397.

622I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE GRAND TRAVAUX

SAHARA SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم )0 اليدارة 

ES-SMARA MAROC ،(2000 ،

 STE GRAND TRAVAUX SAHARA

SARL AU شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 

الخليل جلد امحدد رقم 51 اليدارة  

- 2000) اليدارة املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم   2021 أكتوبر   12 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  مرهم»   6.000.000«

»2.000.000 مرهم» إ 2 »8.000.000 

تقديم حصص    : عن طريق  مرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  باليدارة   االبتدائية 

أكتوبر 2021 تحت رقم 205/2021.

625I

DDCH

AFRAM FISH
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DDCH
 AVENEUE QIROUANE NR 215 ،

70000، LAAYOUNE MAROC
AFRAM FISH  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي االمان  
- 0000) بوأدجر  املغرب 

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2020 يوليوز   18
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AFRAM FISH
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اليدك ج النقل لحياب الغي7.
عنوان املقر االأتداعي : حي االمان  

- 0000) بوأدجر  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عبد الهامي افرام  :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
الييد عبد الهامي افرام  : 1000 

بقيدة 100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
افرام   الهامي  عبد  الييد 
 (0000   02 االمان  حي  عنوانه)ا) 

بوأدجر  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

افرام   الهامي  عبد  الييد 

 (0000   02 االمان  حي  عنوانه)ا) 

بوأدجر  املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 22 يوليوز 

2020 تحت رقم 1599.

626I

رمزي لالستشارات

RONEC

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

رمزي لالستشارات

شارع 22 نون 7 عدارة حددي جلد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 

العيون ، 0000)، العيون املغرب

RONEC شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

 AV جعنوان مقرها اإلأتداعي

 SKIKIMA 686 HAY WAHDA

LAAYOUNE - 70000 01 العيون 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.40987

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   2022 نون 7   16 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

املصطفى   )ة)  الييد  تفويت 

من  اأتداعية  حصة   100 ارميلي  

)ة)  الييد  100 حصة لفائدة   أصل 

سيدي امام أحدد  سباعي بتاريخ 16 

نون 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون 7   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3362/2022.

62(I

tachfine compta

ASHKAOU PROMO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

tachfine compta
 imm 579 2eme etage n°6 hay

 charaf marrakech ، 40000،
marrakech maroc

ASHKAOU PROMO شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي املجدوعة 
اليكنية رقم 5 عدارة ب شقة 2 

الطابق االجل عين سونة املحاميد - 
20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ASHKAOU PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االأتداعي : املجدوعة 
 2 شقة  ب  عدارة   5 رقم  اليكنية 
 - الطابق االجل عين سونة املحاميد 

20000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عبد اليالم اشكاجا :  500 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد محدد اشكاجا :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
اشكاجا  اليالم  عبد  الييد 
 2 برامي  تجزئة  اسكجور  عنوانه)ا) 

رقم 759  20000 مراكش املغرب.
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عنوانه)ا)  اشكاجا  محدد  الييد 
املحاميد عين الينة عدارة ب رقم 2 

الطابق 1  20000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
اشكاجا  اليالم  عبد  الييد 
 2 برامي  تجزئة  اسكجور  عنوانه)ا) 

رقم 759  20000 مراكش املغرب
عنوانه)ا)  اشكاجا  محدد  الييد 
املحاميد عين الينة عدارة ب رقم 2 

الطابق 1  20000 مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121206.
628I

fiduazizi

 LOMO SUD MULTI
SERVICES

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عدر املختار حي القدس شارع 

عدر املختار حي القدس، 000)، 
العيون املغرب

 LOMO SUD MULTI SERVICES
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي كوملينا 
شارع القي7جان  رقم 22 حي كوملينا 
شارع القي7جان  رقم 22 0000) 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39813
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 يناير   10
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 LOMO : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.SUD MULTI SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : بيع ج شراء 

ج تصنيع موام التعبئة ج التغليف.

عنوان املقر االأتداعي : حي كوملينا 
حي كوملينا   22 رقم  شارع القي7جان  
 (0000  22 رقم  القي7جان   شارع 

العيون املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
500 حصة    : الييدة لبنى الفائز 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييدة مونية اقبو :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
بقيدة   500  : الييدة لبنى الفائز 

100 مرهم.
بقيدة   500  : الييدة مونية اقبو 

100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييدة لبنى الفائز عنوانه)ا) رقم 
3)1 بلوك D مدينة الوحدة 0000) 

العيون املغرب.
عنوانه)ا)  اقبو  مونية  الييدة 
زنقة عبد اليالم بن مشيش رقم 21 

حي الفرح  0000) الغيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييدة لبنى الفائز عنوانه)ا) رقم 
3)1 بلوك D مدينة الوحدة 0000) 

العيون املغرب
عنوانه)ا)  اقبو  مونية  الييدة 
زنقة عبد اليالم بن مشيش رقم 21 

حي الفرح  0000) العيون املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   10 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 69/2022.
649I

ABA GESTION SARLAU

POWER OPTIC
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

POWER OPTIC شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 6 شارع 

خالد إبن الوليد محل  رقم 2 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130(05

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 غشت   19
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.POWER OPTIC
غرض الشركة بإيجاز : نظاراتي..

شارع   6  : عنوان املقر االأتداعي 
 -  2 رقم  محل   الوليد  إبن  خالد 

90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : جمغي7ي  طارق  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جمغي7ي  طارق  الييد 
زنقة لال مليكة إقامة بهية 1 الشقة 1 

م ج 30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  جمغي7ي  طارق  الييد 
زنقة لال مليكة إقامة بهية 1 الشقة 1 

م ج 30000 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن 7   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم )1032.

650I

CORPOCONSULT SARL

برج كابيتال
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

CORPOCONSULT SARL
 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE
 B N°18 BEAUSEJOUR ، 20200،

CASABLANCA MAROC
برج كابيتال شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي )3 

شارع آيت باعدران - 20300 الدار 
البيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32831(
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 20 أكتوبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
 20300  - باعدران  آيت  شارع   3(«
 132« إ 2  املغرب»  البيضاء   الدار 
املولد  إقامة  النخعي  إبراهيم  شارع 
 - املعاريف   امتدام  امر�سي  الطابق 

0)203 الدار البيضاء  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 8)2)82.

651I

OSB CONSEIL

XP INGENIERIE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OSB CONSEIL
 APPT N°2 IMM KARAMI 123
 RUE EL FARABI CITE DAKHAL

 ADADIR ، 8000، AGDIR
MAROC

XP INGENIERIE شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي العرب 
بن عنفر ايت ملول - 80000  ايت 

ملول املغرب
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تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

263(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعدام  تم   2022 ماي   30

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 XP  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.INGENIERIE

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات/امعدال املختلفة أج البناء.

عنوان املقر االأتداعي : حي العرب 

ايت    80000  - بن عنفر ايت ملول 

ملول املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييد يافيت مصطفى 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد يافيت مصطفى عنوانه)ا) 
03 حي سيدي ميدون  02 رقم  بلوك 

  80000 ملول   ايت  الطاهر  قصبة 

ايت ملول املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد يافيت مصطفى عنوانه)ا) 
03 حي سيدي ميدون  02 رقم  بلوك 

  80000 ملول   ايت  الطاهر  قصبة 

ايت ملول املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   20 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2022 تحت رقم 1183.

652I

bemultico  بيدولتيكو

FREE DRIVE LOCATION
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico  بيدولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

FREE DRIVE LOCATION شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي كراج في 
رقم  333 رياض االسداعيلية ايت 

جالل مكناس مكناس - 50000 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5((21

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 غشت   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 FREE  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.DRIVE LOCATION
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الييارات بدجن سائق.
كراج   : االأتداعي  املقر  عنوان 
االسداعيلية  رياض   333 رقم   في 
 50000  - ايت جالل مكناس مكناس 

مكناس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : بومزجغ  خالد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بومزجغ  خالد  الييد 

حفيظة  تجزئة   6 شقة   99 عدارة 

مكناس   50000 مكناس   2 مرأان 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  بومزجغ  خالد  الييد 

حفيظة  تجزئة   6 شقة   99 عدارة 

مكناس   50000 مكناس   2 مرأان 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   23 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2328.

653I

BELGAZI ALI

 STE IMMOBILIERE
CENTRAL  ANTEE

إعالن متعدم القرارات

BELGAZI ALI

شارع امي7 موالي عبد هللا رقم 33 

- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

  STE IMMOBILIERE CENTRAL

ANTEE »شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة ذات الشريك الوحيد»

AV.,31 :جعنوان مقرها االأتداعي

  PRINCE HERITIER  c/o Noratco

90000 - طنجة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

جفاة الشريك الوحيد.

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

اسم  في  املتوفي  حصص  تسجيل 

عوني  عائشة  الييدة  هم  الورثة 

 125 /اللة مليكة العلوي  حصة   62

 291 العلوي  علي  /موالي  حصة 

حصة.

قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

تعديل النشاط االأتداعي. 

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
شركة  ا 2  القانوني  الشكل  تحويل 

مدنية.
قرار رقم 5: الذي ينص عل2 مايلي: 

تعيين ميي7 اج عدة ميي7ين.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
تعديل الفصول 3,7,13 ج )1 للنظام 

االسا�سي.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 
2022 تحت رقم 09/2022  باملحكدة 

االبتدائية بطنجة..

652I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

RETOUR EQUIPEMENTS
إعالن متعدم القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

RETOUR EQUIPEMENTS »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: شارع عبد 

الكريم الخطابي عدارة بن مو�سى 
الكواش الطابق الثاني - 30000 

فاس املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.52821

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
 1000 امل  معوج  الييدة  تفويت 
 1.000 أصل  من  اأتداعية  حصة 
عبد  البقا ي  الييد   لفائدة  حصة 
للحصة  مرهم   100 بقيدة  املجيد 

الواحدة
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قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
من  امل   معوج  الييدة   استقالة 
منصب امليي7 ج تعيين الييد  البقا ي 
غي7  ملدة  أديدا  ميي7ا  املجيد  عبد 

محدمة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 

املياهدات
بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 

رأس املال
عل2  ينص  الذي   :35 رقم  بند 

مايلي: تعيين امليي7
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 2856.
655I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

RETOUR EQUIPEMENTS
إعالن متعدم القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

RETOUR EQUIPEMENTS »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: شارع عبد 

الكريم الخطابي عدارة بن مو�سى 
الكواش الطابق الثاني شارع عبد 
الكريم الخطابي عدارة بن مو�سى 

الكواش الطابق الثاني 30000 فاس 
املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.52821
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 نون 7 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
رفع رأسدال الشركة بقيدة 200000 
مرهم عن طريق املياهدات العينية 

اأتداعية  حصة   2000 اضافة  أي 

بقيدة 100 مرهم لكل حصة

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

العنوان  املقر االأتداعي من  تحويل 

الكائنة   6 رقم  الشقة  ا 2  اليابق 

بالعدارة 53 باب الغول فاس 

قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 

املياهدات

بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 
رأس املال

بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

املقر االأتداعي

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 2858.

656I

املرافق

موديالريا
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

املرافق

شارع موالي يوسف إقامة الفتح 

»ب» رقم 39 ، 90000، طنجة 

املغرب

موميالريا شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 10 شارع 

ابي حين الشاذ ي - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   16

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

موميالريا.
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتيويق أثاث املكاتب جاملحالت..
10 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
طنجة   90000  - ابي حين الشاذ ي 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد حدحام صهيب 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد حدحام صهيب عنوانه)ا) 
68 شارع الحين امجل الطابق 3 رقم 

9 90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد حدحام صهيب عنوانه)ا) 
68 شارع الحين امجل الطابق 3 رقم 

9 90000 طنجة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13626.
65(I

FIDMOU SNC

فيراتوس
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

FIDMOU SNC
 Salmia 2 Bd El Joulane Imm 49

 Apt 1 BP 20700 Casablanca
Maroc، 0، Casablanca Maroc
في7اتوس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي مركب 

عراق رقم 29 ش محدد اليامس ع 
ف3 طابق 1 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.267049

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

2022 تقرر حل  15 شتن 7  املؤرخ في 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

 100.000 رأسدالها  مبلغ  في7اتوس  

اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 

محدد  ش   29 رقم  عراق  مركب 

 20000  -  1 طابق  اليامس ع ف3 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

التوقف النهائي عن النشاط.

حي  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
 1 رقم   6 زنقة  س  بلوك  القدس 

بن سليدان    13026  - بن سليدان 

املغرب. 

ج عين:

ج  فرناني  حين    الييد)ة) 

عنوانه)ا) حي القدس بلوك س زنقة 
بن    13026 سليدان  بن   1 رقم   6

سليدان املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

املخابرة ج محل تبليغ العقوم ج الوثائق 

املتعلقة بالتصفية : حي القدس بلوك 
س زنقة 6 رقم 1 بن سليدان

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن 7 2022 تحت رقم 839102.

658I

ائتدانية ميييون كونياي

 MOUBAREK  مبارك أنديستري
INDUSTRIE

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
رفع رأسدال الشركة

ائتدانية ميييون كونياي

49، زنقة لوريي رجز، عين اليبع ، 

20590، الدار البيضاء املغرب

 MOUBAREK  مبارك أندسيت7ي

INDUSTRIE   شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجدوعة 

التقدم مجدوعة سكنية 2-)1، 

الطابق 2، ال 7نو�سي - 20250  

البيضاء   املغرب.
رفع رأسدال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري -.
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 أكتوبر   06 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
 10.000« من  أي  مرهم»   90.000«
عن  مرهم»   100.000« إ 2  مرهم» 
ميون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحدمة املقدار ج امليتحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825603.
659I

bemultico  بيدولتيكو

BS INFRA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

bemultico  بيدولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

BS INFRA شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي محل في 
تجزئة املنتزه رقم )6 الشطر 01 

الجناح 01 مجاط مكناس - 50000 
مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55031

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 نون 7   0( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
)ة) اسداعيل بنزار   تفويت الييد 
حصة اأتداعية من أصل   18.000
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   18.000
نون 7   0( عبد الغفور اسكور بتاريخ 

.2022
اتخويا   زينب  )ة)  الييد  تفويت 
أصل  من  اأتداعية  حصة   2.000
2.000 حصة لفائدة  الييد )ة) عبد 
الغفور اسكور بتاريخ )0 نون 7 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   23 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2352.
660I

bemultico  بيدولتيكو

BS INFRA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

bemultico  بيدولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

BS INFRA  شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي محل في 
تجزئة املنتزه رقم )6 الشطر 01 

الجناح 01 مجاط مكناس - 50000 
مكناس املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55031
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون 7   0( املؤرخ في 
ميي7 أديد للشركة الييد)ة) اسكور 

عبد الغفور كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2352.
661I

bemultico  بيدولتيكو

BS INFRA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

bemultico  بيدولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

BS INFRA شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

ج عنوان مقرها االأتداعي محل في 
تجزئة املنتزه رقم )6 الشطر 01 

الجناح 01 مجاط مكناس - 50000 
مكناس.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55031
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون 7   0( املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة» إ 2 »شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2352.

662I

bemultico  بيدولتيكو

STE AOULAD IZEM
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

bemultico  بيدولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

STE AOULAD IZEM شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 01 
مرأان اطلس مكناس - 50000 

مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45997

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
امحدد  )ة)   الييد  تفويت 
من  اأتداعية  حصة   500 ملعبوط 
)ة)  الييد  500 حصة لفائدة   أصل 
محدد  ميدون بتاريخ 23 نون 7 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   23 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2351.

663I

bemultico  بيدولتيكو

STE AOULAD IZEM
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

bemultico  بيدولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

STE AOULAD IZEM  شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 01 
مرأان اطلس مكناس - 50000 

مكناس املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45997

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 31 أكتوبر 2022 تم تعيين 
الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

ميدون محدد كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2351.

662I

FIDMOU SNC

نور أليونس
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

FIDMOU SNC
 Salmia 2 Bd El Joulane Imm 49

 Apt 1 BP 20700 Casablanca
Maroc، 0، Casablanca Maroc

نور أليونس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي أديلة 5 
ز 168 رقم 28/26 سباتة - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.230(23

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة نور 
 100.000 رأسدالها  مبلغ  أليونس  
اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
أديلة 5 ز 168 رقم 26/28 سباتة - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

ل : توقيف النشاط بصفة نهائية.
ج حدم مقر التصفية ب أديلة 5 
 20000  - 26/28 سباتة  رقم   168 ز 

الدار البيضاء املغرب. 
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ج عين:
نور الفتح ج  محدد    الييد)ة)  
عنوانه)ا)  تجزأة النعيم رقم 20 تيط 
املغرب  الدار البيضاء    20000 مليل 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : أديلة 5 

ز 168 رقم 26/28 سباتة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن 7 2022 تحت رقم 839652.

665I

كافجيد

A.Z.B TRAV
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجدوعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
A.Z.B TRAV شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي قصبة 

االمين مجدوعة 1 عدارة 11 الطابق 
الثالث شقة 16 - 20190 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 A.Z.B  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.TRAV

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء جامعدال املختلفة.

قصبة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الطابق   11 1 عدارة  االمين مجدوعة 
الدار   20190  -  16 شقة  الثالث 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد عبد الصدد زبرا 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد عبد الصدد زبرا عنوانه)ا) 
مج  االمين  قصبة  اقامة  ليياسفة 
16 20232  الدار  11 شقة  1 عدارة 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد عبد الصدد زبرا عنوانه)ا) 
مج  االمين  قصبة  اقامة  ليياسفة 
16 20232  الدار  11 شقة  1 عدارة 

البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 033)82.
666I

CONSEIL ASSISTANCE PME

RECYGLASS روسيكالس
إعالن متعدم القرارات

CONSEIL ASSISTANCE PME
 3Rue sidi bennour résidance
 zahra Ain borja Casablanca

 Appt N° 15 3eme étage، 20550،
Casablanca Maroc

رجسيكالس RECYGLASS »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: 128 زنقة 
العرعار الطابق 2 املكتب 6 - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.510795

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
تفويت الحصص  االأتداعية : فوت 
الييدان ياسين الخو ي ج محدد امين 
حصة   190 ج   510 ج حدال  الخو ي  
عل2 التوا ي بقيدة 100.مرهم للحصة 
كريدة  الييدة  لفائدة  الواحدة 

ايكوهان التي قبلت هذا التفويت. 
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
 : للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
تعديل ندوذج الشركة  من SARL إ 2 

SARLAU
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
استقالة   : الشركة  ميي7  استقالة 
الييد ياسين الخو ي كديي7 للشركة.
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
تعيين  تم   : للشركة  ميي7  تعيين 
غي7  ملدة  للشركة  جحيدة  كديي7ة 

محدجمة الييدة كريدة ايكوهان.
قرار رقم 5: الذي ينص عل2 مايلي: 
االأتداعي   االمضاء  صاحب  تغيي7 
كريدة  الييدة  تعت 7   : للشركة 
ايكوهان صاحبة االمضاء االأتداعي 

للشركة.
قرار رقم 6 : الذي ينص عل2 مايلي: 

تغيي7  القانون التأسي�سي للشركة.
قرار رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 

تحيين القانون التأسي�سي للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
إ 2   SARL شركة  ندوذج  تعديل 

.SARLAU
عل2  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
-املياهدات  تكوين رأس املال  مايلي: 
الشركة  في  نقدا  ساهدت   : النقدية 
مئة  بدبلغ  ايكوهان  كريدة  الييدة 

ألف )100.000) مرهم.
بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 
رأس  تحديد  تم   : املال  رأس  تكوين 
 (100.000( ألف  مئة  مبلغ  في  املال 
حصة  ألف  إ 2  مقيم   , مرهم 
لكل  مرهم  مئة  بقيدة   (1000(
حصة مدفوعة بالكامل ج مخصصة 

بالكامل للدياهدة الوحيدة الييدة 
كريدة ايكوهان مقابل عن مياهدتها 

النقدية.
عل2  ينص  الذي   :23 رقم  بند 
جحيدة  كديي7ة  تعيين  تم  مايلي: 
الييدة  محدجمة   غي7  ملدة  للشركة 
كريدة ايكوهان ج تعت 7 هذه االخي7ة 
الوحيد  االأتداعي  االمضاء  صاحبة 

للشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826215.
66(I

cafge

AMANE GEST
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cafge
 Mustapha el maani، 232
20130، casablanca maroc
AMANE GEST   شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 
سارية بن  زنيم رقم 12 طابق 3شقة 

3 بالمي  - 20000 الدار البيضاء  
املغرب 

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5233(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 ماي   23
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. AMANE GEST
تييي7   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم 
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-املدون الحفلالت.
زنقة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
سارية بن  زنيم رقم 12 طابق 3شقة 
البيضاء   الدار   20000  - بالمي    3

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1000  : التجاني امان  الييد     -

بقيدة 100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
التجاني امان عنوانه)ا)  الييد   
 5 2 عدارة  الجوهرة الخضراء م س  
اجالم احدد مار البوعزة  20500 الدار 

البيضاء  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  امان  التجاني  الييد 
 5 2 عدارة  الجوهرة الخضراء م س  
اجالم احدد مار البوعزة  20500 الدار 

البيضاء  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2022 تحت رقم 822225.

668I

شركة فيدابكو ش.م.م

HAMRAOUI TP
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

شركة فيدابكو ش.م.م
حي املجد شارع القدس رقم 5) 

الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 
90080، طنجة املغرب

HAMRAOUI TP شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي مدشر 

الخرب أداعة البحراجيين  - 90000 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95923

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  30 شتن 7  املؤرخ في 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ    HAMRAOUI TP

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000

أداعة  الخرب  مدشر  اإلأتداعي 

طنجة املغرب   90000  - البحراجيين  

نتيجة ل : الوضعية الصافية للشركة 

أراء  من  رأسدالها  ربع  عن  تقل 

خيائر مثبتة في القوائم الت7كيبية..

مدشر  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

الخرب أداعة البحراجيين  - 90000 

طنجة املغرب. 

ج عين:

ج  الحدراجي  أنس    الييد)ة) 

طنجة   90000 حي الخرب  عنوانه)ا) 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   25 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 00)258.

669I

bercy conseils

مب إسكان
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bercy conseils

 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE MY

 ISMAIL V.N ، 50000، meknes

maroc

مب إسكان شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي الشقة 

11 الطابق 2 إقامة أم الربيع رقم 

112 تجزئة الصحراء 1 شارع محدد 

اليامس مكناس  - 50000 مكناس  

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   03
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
مب   : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

إسكان.
غرض الشركة بإيجاز : - التطوير 

العقاري
- مطور

- أعدال البناء.
الشقة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
رقم  الربيع  أم  إقامة   2 الطابق   11
1 شارع محدد  112 تجزئة الصحراء 
مكناس    50000  - اليامس مكناس  

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد محدوم ابن ألون :  5.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
الييد محدوم ابن ألون : 5000 

بقيدة 100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
ألون  ابن  محدوم  الييد 
 15 شقة  الحكيم  اقامة  عنوانه)ا) 
زنقة يوسف بن تاشفين م ج مكناس 

50000 مكناس  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
ألون  ابن  محدوم  الييد 
 15 شقة  الحكيم  اقامة  عنوانه)ا) 
زنقة يوسف بن تاشفين م ج مكناس 

50000 مكناس  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   10 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2150.
6(0I

le partenaire  fiscal

AFIBOIS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

le partenaire  fiscal
49 شلرع عدر الخطاب طابق 3 رقم 

6 عدارة ال 7كة، 90000، طنجة 
املغرب

AFIBOIS شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي 

شارع موالي عبد العزيز ,إقامة 
الرحدة,الطابق 6 رقم 35  - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.632(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  20 شتن 7  املؤرخ في 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
 100.000 مبلغ رأسدالها    AFIBOIS
اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
,إقامة  العزيز  عبد  موالي  شارع 
 90000 -  35 6 رقم  الرحدة,الطابق 
طنجة املغرب نتيجة ل : حل الشركة 

جتصفيتها بطريقة جمية.
ب   التصفية  مقر  حدم  ج 
,إقامة  العزيز  عبد  موالي  شارع 
 90000  -  35 رقم   6 الرحدة,الطابق 

طنجة املغرب. 
ج عين:

الفيال ي  محدد    الييد)ة)  
العوامي ج عنوانه)ا) )12 شارع موالي 
طنجة املغرب   90000 العزيز   عبد 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
املخابرة ج محل تبليغ العقوم ج الوثائق 
موالي  شارع    : بالتصفية  املتعلقة 
 6 ,إقامة الرحدة,الطابق  عبد العزيز 

رقم 35
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   25 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 10)258.

6(1I
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KB COMPTA

 INNOVATION SOLUTIONS 
PROMOTION SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتداعي للشركة

KB COMPTA
 RUE DE TAHITI, AVENUE 38
 HASSAN II ، 10060، RABAT

MAROC
 INNOVATION SOLUTIONS 

PROMOTION SARL AU شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي إقامة 
زينب بلوك C رقم 2 شارع محدد 
اليامس هرهورة تدارة - 12020 

تدارة املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.130917

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 29 شتن 7 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
شارع   2 رقم   C بلوك  زينب  »إقامة 
 - تدارة  هرهورة  اليامس  محدد 
»الطابق  إ 2  املغرب»  تدارة   12020
2 تدارة  5  باب الخي7  اليفلي تجزئة 

- 12010 تدارة  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   03 بتاريخ  بتدارة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 2165.
6(2I

 BOUKHAR Choukri Expert-Comptable DPLE, 

 Commissaire Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté près du Tribunal d’Appel de

Casablanca

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE EL MAJD
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جفاة شريك

BOUKHAR Choukri Expert-
 Comptable DPLE, Commissaire
 Aux Comptes, Expert Judiciaire
 Assermenté près du Tribunal

d’Appel de Casablanca
 3 زنقة كالفان زاجية شارع عبد 

املومن ج زنقة بيالن الدار البيضاء ، 
20360، الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
EL MAJD »شركة مدنية عقارية»

جعنوان مقرها االأتداعي 0) زنقة 
محدد مامون - 20380 الدار 

البيضاء املغرب.
» جفاة شريك » 

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
تم   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
اإلعالم بوفاة الشريك سعيد بنيس 
 
ً
تبعا الورثة  عل2  حصصه  توزيع  ج 

لرسم اإلراثة املؤرخ في 19 ماي 2022 
بالشكل االتي :

الييد)ة) عدر بنيس ، 2 حصة.
الييد)ة) نامية بنيس ، 2 حصة.
الييد)ة) زينب بنيس ، 2 حصة.

 1  ، ملكين�سي  نعيدة  الييد)ة) 
حصة.

6(3I

CHN CONSULTING

Amine Céréales
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

CHN CONSULTING
 RESIDENCE YAKOUTA 3 APPT

 8 BELAIR CHAMP  DE COURSE،
30000، FES MAROC

Amine Céréales   شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 15 
لوط سعامة س. مباغ عين نقبى باب 

الخوخة مكتب رقم 2 فاس فاس 
30120 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(352(

 16 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 شتن 7 
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 Amine : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

. Céréales
تاأر    : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتفصيل للحبوب جالبقوليات ؛
بائع بالتفصيل معالف املوا�سي   -

جالدجاأن.
للدنتجات  بالتفصيل  تاأر   -

الزراعية الخام جامغذية الحية ؛
-تقديم الخدمات.

- التجارة بكافة أنواعها.
 15 رقم   : عنوان املقر االأتداعي 
لوط سعامة س. مباغ عين نقبى باب 
فاس  فاس   2 رقم  مكتب  الخوخة 

30120 فاس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : الصاكي  محدد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد كدال الصاكي :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
 500  : الصاكي  محدد  الييد 

بقيدة 100 مرهم.
الييد كدال الصاكي : 500 بقيدة 

100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الصاكي  محدد  الييد 
مجار بلدون عين قنصرةاجالم ميدون 
فاس    .36222 سعقوب     موالي 

املغرب.
عنوانه)ا)  الصاكي  كدال  الييد 
 .36222 عين قنصرة موالي سعقوب  

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  الصاكي  كدال  الييد 
 36222 عين قنصرة موالي سعقوب 

فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن 7   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 3255.

6(2I

 BOUKHAR Choukri Expert-Comptable DPLE, 

 Commissaire Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté près du Tribunal d’Appel de

Casablanca

 COMPAGNIE GENERALE
 IMMOBILIERE DU

MAGHREB  COGIMA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جفاة شريك

 BOUKHAR Choukri Comptable
 DPLE, Commissaire Aux

 Comptes, Expert Judiciaire
 Assermenté près du Tribunal

d’Appel de Casablanca
 3 زنقة كالفان زاجية شارع عبد 

املومن ج زنقة بيالن الدار البيضاء ، 
20360، الدار البيضاء املغرب
 COMPAGNIE GENERALE

 IMMOBILIERE DU MAGHREB
COGIMA »شركة مدنية عقارية»

جعنوان مقرها االأتداعي 81 شارع 
غاندي - 20380 الدار البيضاء 

املغرب.
» جفاة شريك »

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
تم   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
اإلعالم بوفاة الشريك سعيد بنيس 
 
ً
تبعا الورثة  عل2  حصصه  توزيع 

لرسم اإلراثة املؤرخ في 19 ماي 2022 
بالشكل االتي: ج

الييد)ة) عدر بنيس ، 266 حصة
الييد)ة) نامية بنيس ، 95 حصة 
الييد)ة) زينب بنيس ، 95 حصة 
 60  ، ملكين�سي  نعيدة  الييد)ة) 

حصة  
6(5I

ائتدانية بيان حنان

SKYSEA PRIVE
إعالن متعدم القرارات

ائتدانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق امليتومع 

البلدي رقم )12 مراكش ، 20000، 
مراكش مراكش

SKYSEA PRIVE  »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»
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جعنوان مقرها االأتداعي: شارع 
سعقوب املنصور اقامة االمي7ة 3  
الطابق اليفلي رقم 6 مراكش - 

20000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.10020(

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 21 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل2  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
0)1 سهم  مايلي: حقيقي اسامة باع 
الغا ي  جخلوفي  يوسف  فتاح  لصالح 
يوسف   فتاح  لصالح   باع0)1سهم 
كالتا ي:  الجديد  التقييم  ليصبح 
سهم لحقيقي اسلدة ج خلوفي   330
سهم جالييد فتاح   330 الغا ي مالك 

يوسف مالك 320 سهم   
عل2  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: استقالة امليي7ة اسية لحكيم 
جتنصيب ميي7 أديد : فتاح يوسف 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

عل2  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
0)1 سهم  مايلي: حقيقي اسامة باع 
الغا ي  جخلوفي  يوسف  فتاح  لصالح 
يوسف  فتاح  لصالح  باع0)1سهم 
:حقيقي  الجديد  التقييم  ليصبح 
اسامة مالك 330سهم ج خلوفي الغا ي 
مالك 330سهم ج فتاح يوسف مالك 

320 سهم  
عل2  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
مايلي: استقالة امليي7ة اسية لحكيم 
جتنصيب ميي7 أديد : فتاح يوسف 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 141639.
6(6I

CABINET SERVICES EXPRESS SARL

 CENTRE LES HIRONDELLES
POUR LA REEDUCATION

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET SERVICES EXPRESS
SARL

 IMM GRAGUI N8 BUREAU N5

 RUE SANAOUBAR SEFROU ،

31000، Sefrou Maroc

 CENTRE LES HIRONDELLES

  POUR LA REEDUCATION

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 1 زنقة 

املوز الطابق الثاني املدينة الجديدة 

صفرج  - 31000 صفرج املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   13

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE LES HIRONDELLES

.POUR LA REEDUCATION

الت7جيض   : غرض الشركة بإيجاز 

الطبي.
 1 رقم   : االأتداعي  املقر  عنوان 
املدينة  الثاني  الطابق  املوز  زنقة 
صفرج   31000  - صفرج   الجديدة 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييدة أيهان عبامي  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الييدة أيهان عبامي  

 1 املحل   81 رقم  التييي7  اقامة 

2 شارع موالي رشيد  1 شقة  الطابق 

فاس 30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  عبامي  أيهان  الييدة 
 1 املحل   81 رقم  التييي7  اقامة 
2 شارع موالي رشيد  1 شقة  الطابق 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بصفرج  بتاريخ 02 أكتوبر 

2022 تحت رقم )31.

6((I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KHAN HOLDING
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5 شارع موريتانيا صندجق ال 7يد 

2609 ، 20000، مراكش املغرب
KHAN HOLDING  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي )5 شارع 
موريتانيا صندجق ال 7يد 2609  - 

20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130((3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 KHAN : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.HOLDING
تاأي7   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أديع املباني املفرجشة.
)5 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
 -   2609 ال 7يد  صندجق  موريتانيا 

20000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : خان  عدران  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد عدران خان عنوانه)ا) - - - 

بريطانيا.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد عدران خان عنوانه)ا) - - - 

بريطانيا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121522.

6(8I

CHATER PREMIUM CONSULTING

ALL STOCK
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

 CHATER PREMIUM

CONSULTING

 21RUE GHASSANE KANAFANI

 4EME ETAGE BUR 20 ، 30000،

fes maroc

ALL STOCK شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 26  زنقة 
بيكين تجزئة الوفاء 2 طريق صفرج 

فاس  - 30000 فاس املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.41839

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم   2022 نون 7   15 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

من  أي  مرهم»   1.900.000«

 2.000.000« إ 2  مرهم»   100.000«

تقديم حصص    : عن طريق  مرهم» 

نقدية أج عينية.



22831 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6360.
679I

STE BECEF SARL

PRESTIGE HYGIENE SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

STE BECEF SARL
 N°41 IMMEUBLE CHAOUI

 APPT 16 RUE ELMOUJAHID
 AYACH VN FES، 30000، FES

MAROC
PRESTIGE HYGIENE SARL شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي متجر 

1 رقم E3  (2 تجزىة املنزه ساسس 
طريق سيدي احرازم   30000  

سكتور 0202  فاس 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2501

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   22
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PRESTIGE HYGIENE SARL
التطهي7   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أج  امليكانيكية  العدليات  بواسطة 
الكيديائية ، تاأر الجدلة في املنتجات 

الكيداجية.
 1 متجر   : عنوان املقر االأتداعي 
رقم E3  (2 تجزىة املنزه ساسس طريق 
سكتور    30000 احرازم    سيدي 

0202  فاس 30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد عبد اللطيف منتصر  :  50 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

حصة   50   : الييد شكيب زاهر 
بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

منتصر   اللطيف  عبد  الييد 
عنوانه)ا) الرقم 02 الزنقة )1 بياض 
الصومعة بني مالل 23000 بني مالل 

املغرب.
عنوانه)ا)  زاهر  شكيب  الييد 
تجزئة منزه ساسس طريق سيدي   (2
احرازم 3000 سكتور 0202  30000 

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
منتصر   اللطيف  عبد  الييد 
عنوانه)ا) الرقم 02 الزنقة )1 بياض 
الصومعة بني مالل 23000 بني مالل 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   10 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 2625.

680I

RA MA FASHION SCHOOL PRIVATE

 SOCIETE  RA MA FASHION
SCHOOL PRIVATE SARL

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 RA MA FASHION SCHOOL
PRIVATE

 ,280-AVENUE DES FAR N 276
 3EME ETAGE APPARTEMENT
 3B Nador ، 62000، NADOR

MAROC
 SOCIETE  RA MA FASHION

SCHOOL PRIVATE SARL شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

الجيش امللكي رقم 6)2 280 الطابق 
التالث شقة رقم 3 ب الناظور - 

62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22(15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE  RA MA FASHION

.SCHOOL PRIVATE SARL
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدريب تصديم امزياء.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الجيش امللكي رقم 6)2 280 الطابق 
 - الناظور  ب   3 رقم  شقة  التالث 

62000 الناظور املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : رحو  مجيدة   الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رحو  مجيدة   الييدة 
الحي املدني رقم 606 الناظور 62000 

الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  رحو  مجيدة   الييدة 
الحي املدني رقم 606 الناظور 62000 

الناظور املغرب
الييدة اميدة رحو عنوانه)ا) الحي 
 62000 الناظور   606 رقم  املدني 

الناظور املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4549.

681I

USTA SERVICES

أوسطا سيرڤيس
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

USTA SERVICES
 IMM 30 APPT 8 RUE MOULAY

 AHMED LOUKILI HASSAN
 RABAT ، 10020، RABAT

MAROC
أجسطا سي7ڤيس شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي العدارة 30 
الشقة 8 زنقة أحدد الوكيلي حيان 

الرباط - 10020 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1620((

 18 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضاء بدختصر تيديتها : أجسطا 

سي7ڤيس.
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امليتشفيات.
العدارة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الوكيلي  أحدد  زنقة   8 الشقة   30
الرباط   10020  - الرباط  حيان 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الزغاري  ياسر  الييد 
الرشام  حي   106 الرقم   02 الزنقة 

الرباط 10200 الرباط املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  الزغاري  ياسر  الييد 
الرشام  حي   106 الرقم   02 الزنقة 

الرباط 10200 الرباط املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط  بتاريخ - تحت رقم -.

682I

.ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U

 AUTO SERVICES
 PNEUMATIQUES EL
KETTANI S.A.R.L A.U

إعالن متعدم القرارات

.ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U
 Casablanca ، 20000،

Casablanca, Maroc
 AUTO SERVICES

 PNEUMATIQUES EL KETTANI
S.A.R.L A.U »شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي:  28، 

تجزئة مندجن، سيدي معرجف، الدار 
البيظاء - - الدار البيظاء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.11501(
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في )2 شتن 7 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
الشركة  مال  رأس  خفض  مايلي: 
  : للشركة  الحا ي  الرأسدال  ـ 
الرأسدال  ـ  مرهم   100.000،00
الجديد للشركة : 25.000،00  مرهم 

-  تخفيظ عدم امسهم 
عل2  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع  مايلي: 
ـ الرأسدال  قدره 100.000،00 مرهم 
 25.000،00   : للشركة  الحا ي 
 : للشركة  الجديد  الرأسدال  ـ  مرهم 
125.000،00  مرهم ـ تقديم حصص 

نقدية
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي ينص   :6 الفصل  بند رقم  

عل2 مايلي:  الفصل 6

الذي ينص   :( الفصل  بند رقم  

عل2 مايلي:  الفصل )

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826806.

683I

ائتدانية فيداكا، شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

CONGEL MIRAMAR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتدانية فيداكا، شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

شارع العركوب رقم 22-01)) 

صندجق ال 7يد رقم 126، 3000)، 

الداخلة املغرب

CONGEL MIRAMAR شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي املنطقة 

الصناعية اليالم  - 3000) 

الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(03

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   2021 يوليوز   0( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

شركة  )ة)  الييد  تفويت 

 PESCADOS DEL SOUR 6.200

 20.000 حصة اأتداعية من أصل 

شركة  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 

NEMED GROUP بتاريخ )0 يوليوز 

.2021

شركة  )ة)  الييد  تفويت 

 PESCADOS DEL SOUR 6.200

 20.000 حصة اأتداعية من أصل 

شركة  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 

 SYNERGIA SEA FOOD MAROC

بتاريخ 22 نون 7 2022.

شركة  )ة)  الييد  تفويت 
 PESCADOS DEL SOUR 6.200
 20.000 حصة اأتداعية من أصل 
شركة  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 
BLUE STOP  بتاريخ 22 نون 7 2022.
شركة  )ة)  الييد  تفويت 
 PESCADOS DEL SOUR 1.400
 20.000 حصة اأتداعية من أصل 
شركة  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 
 PREMIUM SERVICES OVERSEAS

بتاريخ 22 نون 7 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  
يوليوز 2021 تحت رقم 1261/2021.

682I

ائتدانية فيداكا، شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

CONGEL MIRAMAR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتدانية فيداكا، شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

شارع العركوب رقم 22-01)) 
صندجق ال 7يد رقم 126، 3000)، 

الداخلة املغرب
CONGEL MIRAMAR شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

ج عنوان مقرها االأتداعي املنطقة 
الصناعية اليالم  - 3000) 

الداخلة.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(03

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في )0 يوليوز 2021 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
»شركة ذات امليؤجلية  إ 2  الوحيد» 

املحدجمة».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  
يوليوز 2021 تحت رقم 1261/2021.

685I

FIDUCIAIRE LAMIN

FAYOUMI SOCIETY 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC
 FAYOUMI SOCIETY شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار 

السخينات سيدي احرازم  - 30000 
فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   10
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.FAYOUMI SOCIETY
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدأاج جإنتاج البيض.
مجار   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 30000 السخينات سيدي احرازم  - 

فاس  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد كركة فؤام :  1.000 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد كركة فؤام عنوانه)ا) مجار 
 30000 احرازم   سيدي  السخينات 

فاس  املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد كركة فؤام عنوانه)ا) مجار 
 30000 احرازم   سيدي  السخينات 

فاس  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 83)2.

686I

ائتدانية فيداكا، شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

CONGEL MIRAMAR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ائتدانية فيداكا، شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

شارع العركوب رقم 22-01)) 
صندجق ال 7يد رقم 126، 3000)، 

الداخلة املغرب
CONGEL MIRAMAR شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها االأتداعي املنطقة 
الصناعية اليالم - 3000) الداخلة 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(03

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تدت   2021 يوليوز   0( في  املؤرخ 
نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
تاأر  بالجدلة.  امسداك  تجارة 
جالتصدير.  باالستي7ام  يقوم  أسداك 
أديع  تيويق  الصيد.  صاحب 
منتجات املأكوالت البحرية جتجديدها 
جمعالجتها جتصديرها جتشغيل مصانع 
املنتجات  عل2  جالحفاظ  التجهيز 
اليدكية جامتالك الحيازات في أديع 

الصناعات املداثلة أج ذات الصلة..
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  
يوليوز 2021 تحت رقم 1261/2021.

68(I

ائتدانية فيداكا، شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

CONGEL MIRAMAR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدثل قانوني للشركة

ائتدانية فيداكا، شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

شارع العركوب رقم 22-01)) 

صندجق ال 7يد رقم 126، 3000)، 

الداخلة املغرب

CONGEL MIRAMAR »شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: املنطقة 

الصناعية اليالم شارع العركوب 

رقم 01-22)) 3000) الداخلة 

املغرب.

»تعيين مدثل قانوني  للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(03

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

جتبعا   2021 يوليوز   0( في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  أدم  لتعيين ميي7)ين) 

املدثل)ين) القانوني)ين): 

- املدرج نيجة 

 ORTIZ VAZQUEZ  -

ANTONIO

- - شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

ذات الشريك الوحيد الكائن مقرها 

اإلأتداعي ب: - - - -

عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  

يوليوز 2021 تحت رقم 1261/2021.

688I

ائتدانية فيداكا، شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

WIRIZ INDUSTRIE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

ائتدانية فيداكا، شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

شارع العركوب رقم 22-01)) 
صندجق ال 7يد رقم 126، 3000)، 

الداخلة املغرب
WIRIZ INDUSTRIE شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي املنطقة 

الصناعية اليالم - 3000) الداخلة 
املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.123(5
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يوليوز   2( في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  مرهم»   3.900.000«
 2.000.000« إ 2  مرهم»   100.000«
مقاصة  إأراء    : طريق  عن  مرهم» 
مع ميون الشركة املحدمة املقدار ج 

امليتحقة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  
غشت 2021 تحت رقم 1458/2021.
689I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DREAM A
إعالن متعدم القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5 شارع موريتانيا صندجق ال 7يد 

2609 ، 20000، مراكش املغرب
DREAM A  »شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: )5 شارع 

موريتانيا صندجق ال 7يد 2609 - 
20000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.12336(

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
االأتداعية  الحصص  بعض  بيع 
)500 حصة اأتداعية) التي يدتلكها 
الييد اسالم سليم تيابت في شركة 
لفائدة    «(DREAM A (SARL AU  «

 YFNIN BEARS  (SARL  « الشركة 
.« (AU

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي7 
إ 2»   «  (DREAM A (SARL AU  «

 » (DREAM A (SARL
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
تيابت  سليم  اسالم  الييد  تعيين 
اليو�سي  اجريك  الحيين  الييد  ج 
كديي7ان منفصالن للشركة ملدة غي7 

محدمة 
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
قيوم  أي  بدجن  ج  منفصل  ج  فرمي 
للييد اسالم سليم تيابت ج الييد 

الحيين اجريك اليو�سي.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
 ,6  ,3  ,1 املوام  املوافقة عل2 تعديل 
النظام امسا�سي  ج تحديث  ج13    (

للشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121625.
690I

BMH EXPERTS

زبيدة للتنمية
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
زبيدة للتندية  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 85 شارع 

سعقوب املنصور ، الشقة رقم 8 
، الطابق الثالث ، الدار البيضاء 
- 20100 الدار البيضاء املدلكة 

املغربية.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون 7   08 املؤرخ في 
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الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

الشامي مجدجلين كديي7 جحيد

تبعا لوفاة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

رقم  تحت   2022 نون 7   1(

.36456/846380

691I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

SOPRETA SERVICE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمي7 موالي عبد هللا ، 

52000، خنيفرة املغرب

SOPRETA SERVICE شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 5 رقم 

85 حي الغزجاني  - 52250 مريرت 

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2653

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   11

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOPRETA SERVICE

غرض الشركة بإيجاز : - استشارة 

تقنية  

- الصيانة التقنية

- تقديم الخدمات   

- ميكانيك صناعية      

- ميكانيك.عنوان املقر االأتداعي : 
زنقة 5 رقم 85 حي الغزجاني  - 52250 

مريرت املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
 200   : الييد بلهوي عبد الجليل 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الجليل  عبد  بلهوي  الييد 
عنوانه)ا) املركز تغزى الحدام 52252 

خنيفرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الجليل  عبد  بلهوي  الييد 
عنوانه)ا) املركز تغزى الحدام 52252 

خنيفرة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2022 تحت رقم 503.
692I

PLATINIUM GLOB

RIAD IMRAN
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PLATINIUM GLOB
 n° 2 rue patrice lumumba

 residence massira bureaux
 2ème étage n° 4 V.N FES ، 0،

FES MAROC
RIAD IMRAN شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 13 
مرب سيدي كجيه املدينة ، فاس - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42961

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   18 في  املؤرخ 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد RIAD IMRAN  مبلغ 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي رقم 13 مرب سيدي 
30000 فاس   - كجيه املدينة ، فاس 
للتوقف  نتيجة   : ل  نتيجة  املغرب 

النهائي عن النشاط.
 13 ج حدم مقر التصفية ب رقم 
 - فاس   ، مرب سيدي كجيه املدينة 

30000 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  سجيع   مصطفى    الييد)ة) 
الشامي  أنان   5 زنقة   ( عنوانه)ا) 
30000 فاس املغرب  الجنانات فاس 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 31 ماي 2022 

تحت رقم 2367/2022.

693I

KAMAR BENOUNA

HSABATI ش م م
إعالن متعدم القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 32

20160، Casablanca MAROC
HSABATI ش م م  »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: مجار 

الحرشة مهاية  - 50102 مكناس 
املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2825(
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 يوليوز 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
قرر الجدع العام الزيامة في راسدال 
يصبح  بدلك  مرهم    (.500 بدبلغ 
ا 2  مرهم   114.900 من  راسدال 

122.200 مرهم 

عل2  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 UM6P املوافقة عل2 الشركة  مايلي: 

Ventures ش م كشريك أديد 
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
تعديل  ج اعتدام االنضدة االساسية 

الجديدة للشركة 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 

راسدال
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2211.
694I

STE CECONA SARL

 STE ASR ZAIO TRANSPORT
SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
شارع أيش امللكي رقم 2) الناظور ، 

62000، الناظور املغرب
 STE ASR ZAIO TRANSPORT

SARL شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
امليي7ة - زايو شارع امليي7ة - زايو 

62900 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4749
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 يوليوز   26
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ASR ZAIO TRANSPORT SARL
مقاجلة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

نقل البضائع لحياب الغي7
اصطحاب  مجن  البضائع  نقل   -

صاحب البضاعة



22835 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

- التصدير ج االستي7ام.

شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
زايو   - امليي7ة  شارع  زايو   - امليي7ة 

62900 الناظور املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : اصغي7  يوسف  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد احدد اصغي7 :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

 500  : اصغي7  يوسف  الييد 

بقيدة 100 مرهم.

الييد احدد اصغي7 : 500 بقيدة 

100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اصغي7  يوسف  الييد 
الناظور   62900 حي سوكرافور زايو 

املغرب.

الييد احدد اصغي7 عنوانه)ا) حي 

امليي7ة زايو 62900 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  اصغي7  يوسف  الييد 
الناظور   62900 حي سوكرافور زايو 

املغرب

الييد احدد اصغي7 عنوانه)ا) حي 

امليي7ة زايو 62900 الناظور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 10 نون 7 

2022 تحت رقم 4749.

695I

مكتب املحاسبة

DYNAMIC TRANSFERT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة

شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 62000، الناظور 

املغرب

DYNAMIC TRANSFERT شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 

الثانوية الجديدة بني انصار   - 
62000 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(33(
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   0( املؤرخ في 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
 DYNAMIC الوحيد  الشريك  ذات 
رأسدالها  مبلغ    TRANSFERT
مقرها  جعنوان  مرهم   10.000
اإلأتداعي حي الثانوية الجديدة بني 
املغرب  الناظور   62000  - انصار   

نتيجة ل : بيبب الجائحة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
 - انصار    بني  الجديدة  الثانوية 

62000 الناظور املغرب. 
ج عين:

ج  تلهبوشت  جئام    الييد)ة) 
بني  الجديدة  الثانوية  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62000 انصار   

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم )8)2.

696I

SMT CONSULTING

شوت الند
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

SMT CONSULTING
اقامة الداكي رقم 6 شقة رقم 1 الحي 
الشتوي مراكش ، 20000، مراكش 

املغرب
شوت الند شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

الشرف. املنار 3 رقم 522 رقم ) 

مراكش  - 20000 مراكش املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.11236(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   2022 شتن 7   15 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

»200.000 مرهم» أي من »100.000 

عن  مرهم»   300.000« إ 2  مرهم» 

طريق :  -.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

25 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم )1130.

697I

مكتب املحاسبة

DYNAMIC TRANSFERT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب املحاسبة

شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 62000، الناظور 

املغرب

DYNAMIC TRANSFERT شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : حي 

الثانوية الجديدة بني انصار   - 

62000 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1(33(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون 7   12 املؤرخ في 

شركة   DYNAMIC TRANSFERT

ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأسدالها 10.000 مرهم 

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي الثانوية 

 62000  - انصار    بني  الجديدة 

لبيبب  نتيجة  املغرب  الناظور 

الجائحة.

ج عين:
ج  تلهبوشت  جئام   الييد)ة) 
بني  الجديدة  الثانوية  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62000 انصار   

كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
بتاريخ 12 نون 7 2022 جفي حي الثانوية 
 62000  - انصار    بني  الجديدة 

الناظور املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم 88)2.

698I

جين إكيبي7

NEO KE CH
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

جين إكيبي7
25 زنقة عبد الكريم الديوري الدار 
البيضاء، 20100، الدار البيضاء 

املغرب
NEO KE CH شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 201 زنقة 

مصطفى املعاني الطابق 2 مكتب 19   
- 20800 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   25
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 NEO  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.KE CH
معرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جشراء  جبيع  فنية  قطع  جشراء  بيع 
ذات الصلة بالفن  التحف جامشياء 
قطع  ذلك  في  بدا  امنواع  كل  من 

الديكورامثاث جاإلكييوارات..
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عنوان املقر االأتداعي : 201 زنقة 
مصطفى املعاني الطابق 2 مكتب 19   

- 20800 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
  ARTPARK HOLDING الشركة 
لالالياقوت  شارع   39 عنوانه)ا) 
 20200 م   رقم  شقة   5 لطاابق 

الدارالبيضاء املغرب.
الفائز  الشاجي  محدد  الييد 
عنوانه)ا) 16 زنقة طه حيين الطابق 
الدارالبيضاء   20200   ( عدارة   5

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد محدد فهر الشريف الكتاني  
الكريم  عبد  شارع   11 عنوانه)ا) 
الدارالبيضاء   20300 الخطابي 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826230.
699I

كابيني كونييلتينك رحاب

EPEUL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

كابيني كونييلتينك رحاب
8 شارع خريبكة اقامة مار م 7جكة 

الطابق 2 الشقة 20 ، 20250، الدار 
البيضاء املغرب

EPEUL شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 12 زنقة 
سارية بن زنيم الطابق 3 الشقة 

3 النخيل البيضاء - 0)203 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

.EPEUL : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

غرض الشركة بإيجاز : التصدير ج 

االستي7ام.

زنقة   12  : عنوان املقر االأتداعي 

الشقة   3 الطابق  زنيم  بن  سارية 

الدار   203(0  - البيضاء  النخيل   3

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : أونك  هيونجو  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد هانبيوم شين :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييدة هيونجو أونك عنوانه)ا) 

 12 شقة   3 شارع مكة مرج ج طابق 

الدار   20150  11 كاليفورنيا  باب 

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  شين  هانبيوم  الييد 

 232 فيال ميبارس بارك الرحدة رقم 

البيضاء  الدار   2(223 بوعزة  مار 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييدة هيونجو أونك عنوانه)ا) 

 12 شقة   3 شارع مكة مرج ج طابق 

الدار   20150   11 كاليفورنيا  باب 

البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826002.

(00I

wimocab

R.AGENCY
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

wimocab
مجدوعة  سوفيان رقم 49 

الطبقة 3 الشقة 8 سدي معرجف 
الدارالبيضاء مجدوعة  سوفيان 
رقم 49 الطبقة 3 الشقة 8 سدي 
معرجف الدارالبيضاء، 20280، 

املغرب الدار البيضاء
R.AGENCY شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
محدد سديحةالطابق 10 رقم 

)5 الدارالبيضاء  - 20220 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري :    
549085

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 يونيو   10
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.R.AGENCY
غرض الشركة بإيجاز : ستشارات

امارية..
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 5( رقم   10 سديحةالطابق  محدد 
الدارالبيضاء  - 20220 الدارالبيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
رشيدة  عطار  الييدة  الييدة 
مرهم   100 بقيدة  حصة   100   :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

رشيدة  عطار  الييدة  الييدة 
كون  الر  زنقة    31 عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   202(0 الدارالبيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

رشيدة  عطار  الييدة  الييدة 
كون  الر  زنقة     31 عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   202(0 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 549085.

(01I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 EKO « شركة  » إيكون  سان
SAN

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ENNOUR

 Rue Acila,Lot Idrissia,Bureau,-

 Andalous,2eme étage,Bureau

11 ، 30000، fes maroc

 EKO SAN « شركة  » إيكون  سان

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : 

110تجزيئة الوفاق محل 3  طريق 

عين اليدن  - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5(623

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2020 تقرر حل  املؤرخ في 09 مأن 7 

 EKO SAN « إيكون  سان   « شركة  

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة مبلغ 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 

مقرها اإلأتداعي 110تجزيئة الوفاق 

محل 3  طريق عين اليدن  - 30000 

بين  الختالف  نتيجة  املغرب  فاس 

الشركاء جعدم القدرة عل2 استئناف 

العدل.
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ج عين:
ج  مجدجب  نجيب    الييد)ة) 
حي  بنيس  تجزئة   120 عنوانه)ا) 
 30000 سدن  عين  طريق  الراحة 

فاس املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج  مجدجب  محدد   الييد)ة) 
النزهة طريق  حي   (0 رقم  عنوانه)ا) 
املغرب  فاس   30000 شقف   عين 

كدصفي )ة) للشركة.
ج  مجدجب  علي   الييد)ة) 
النزهة طريق  حي   (0 رقم  عنوانه)ا) 
املغرب  فاس   30000 شقف  عين 

كدصفي )ة) للشركة.
ج  مجدجب  مهدي    الييد)ة) 
حي  بنيس  تجزئة   120 عنوانه)ا) 
 30000 سدن  عين  طريق  الراحة 

فاس املغرب كدصفي )ة) للشركة.
الجدعية  انعقام  تم  قد  ج 
الختامية بتاريخ 09 مأن 7 2020 جفي 
طريق    3 محل  الوفاق  110تجزيئة 

عين اليدن  - 30000 فاس املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
ف 7اير   03 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 560/021.
(02I

STE FIDUCONFIANCE

 MAROCAINE DE BOIS ET
DECOUPE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 MAROCAINE DE BOIS ET

DECOUPE شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 50 
تجزئة شرعي بنيومة طريق راس 
املاء فاس - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69485

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 11 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

 MAROCAINE الوحيد  الشريك 

مبلغ    DE BOIS ET DECOUPE
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 

تجزئة   50 رقم  اإلأتداعي  مقرها 

شرعي بنيومة طريق راس املاء فاس - 

30000 فاس املغرب نتيجة ل : عدم 

مزاجلة اي نشاط اقتصامي للشركة.

 50 ج حدم مقر التصفية ب رقم 

تجزئة شرعي بنيومة طريق راس املاء 

فاس - 30000 فاس املغرب. 

ج عين:

ج  بوزجبع  يوسف    الييد)ة) 

امللكي  الجيش  شارع   39 عنوانه)ا)  

الطابق 3 شقة ) فاس 30000 فاس 

املغرب 30000 فاس املغرب كدصفي 

)ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

عدم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

مزاجلة اي نشاط اقتصامي للشركة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4397.

(03I

societe menara marrakech conseil plus

 SOCIETE ZTN

DISTRIBUTION
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 societe menara marrakech

conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15

 BUREAU N°1 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 SOCIETE ZTN DISTRIBUTION

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي زينيث 
مركز االعدال زنقة ميلم تجزئة 

بوكار الطابق التالث اليقة 12 باب 
مكالة مراكش - 20000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ZTN DISTRIBUTION
-1بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جشراء  املنتجات الغذائية.
باالستي7ام  يقوم  الذي  -2التاأر 

جالتصدير.
-3تاحر.

زينيث   : االأتداعي  املقر  عنوان 
مركز االعدال زنقة ميلم تجزئة بوكار 
12 باب مكالة  الطابق التالث اليقة 

مراكش - 20000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد زجيتن عبد العا ي  :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد زجيتن عبد العا ي  عنوانه)ا) 

مراكش 20000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد زجيتن عبد العا ي  عنوانه)ا) 

مراكش 20000 مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121656.
(02I

BUSINESS CENTRE DAKHLA

ELBAZA SAHARA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

BUSINESS CENTRE DAKHLA
 AV.AHMED BEN CHAKROUNE,
 ELMASSIRA II, IMM.ELKHATAT

 DAKHLA ، 73000، DAKHLA
MAROC

ELBAZA SAHARA شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي امليي7ة 
II شارع باحنيني رقم 62 الداخلة - 

3000) الداخلة املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19239

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 12 نون 7 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
»حي امليي7ة II شارع باحنيني رقم 62 
الداخلة املغرب»   (3000  - الداخلة 
إ 2 »حي امليي7ة II شارع احدد باحنيني 
الداخلة    (3000  - الداخلة   22 رقم 

املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  

نون 7 2022 تحت رقم 1974.

(05I

fiduciaire la koutoubia

 STE LOUNGE OL.DD
MEXICO

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire la koutoubia
 RUE HASSAN BEN M›BAREK

 GUELIZ n 34- Marrakech ،
40000، MARRAKECH MAROC

  STE LOUNGE OL.DD MEXICO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأتداعي امللك 
امليمى الورمة اقامة بابليون شارع 
محدد اليامس عدارة H شقة رقم 

I4 - 40000 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LOUNGE OL.DD MEXICO
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املطاعم.
امللك   : االأتداعي  املقر  عنوان 
شارع  بابليون  اقامة  الورمة  امليمى 
شقة رقم   H محدد اليامس عدارة 

I4 - 40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد الهدنة يوسف  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يوسف  الهدنة  الييد 
محدد  شارع  رقم2  مريم  اقامة 

اليامس 20000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  الهدنة  الييد 
محدد  شارع  رقم2  مريم  اقامة 

اليامس 20000 مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 12194.

(06I

الزجين املصطفى

ARIVERO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميي7 أديد للشركة

الزجين املصطفى
عدارة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 

3 حدرية ، 50000، مكناس املغرب
ARIVERO  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي عدارة 
انصي7ي محل رقم 23 مكرر جأه 
اعرجس - 50020 مكناس املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33297
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون 7   08 املؤرخ في 
الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 
العد ي  انوار   ج   الزجين  املصطفى 

كديي7 آخر
تبعا إلقالة ميي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2328.
(0(I

SDCF CONSEIL

ECR2I YASSINE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SDCF CONSEIL
 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL ARAAR IMM 9 RESIDENCE
 GALIS -4EME ETAGE APPART

 17. CASABLAN ، 20042،
casablanca Maroc

ECR2I YASSINE شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 12 حي 
الرياض بوزنيقة - 13100 بوزنيقة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(801

 01 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ECR2I : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.YASSINE
غرض الشركة بإيجاز : - التطوير 

العقاري؛
عدليات التقييم كدا يحدمها   -

القانون جالنصوص النافذة.
أج  املباني  أديع  تشييد   -

املجدوعات العقارية.
سعتدد بيع أج إيجار أج استبدال   -
أديع الشقق جاملباني عل2 املباني التي 

سيتم تشييدها الحًقا ؛
جتبامل  جتقاسم  جبيع  حيازة   -
أديع امرا�سي ، املبنية أج غي7 املبنية 
أج العقارات املبنية أج املحدلة عل2   ،

املباني املرام هدمها ؛
، أديع أعدال  امشغال العامة   -
الهدم   ، املدنية  الهندسة   ، البناء 
 ، الحفر  أعدال   ، امساسات   ،

االستخراج ، التكيي7.
- شراء جبيع جتيويق جنقل أديع 

املنتجات املعدة للبيع ؛
- استي7ام جتصدير أديع املنتجات 

املعدة للبيع..
رقم   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 13100  - بوزنيقة  الرياض  حي   12

بوزنيقة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : عوازي  ياسين  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عوازي  ياسين  الييد 
رقم 12 حي الرياض بوزنيقة 13100 

بوزنيقة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  عوازي  ياسين  الييد 
رقم 12 حي الرياض بوزنيقة 13100 

بوزنيقة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  سليدان   ب ن  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 530.
(08I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 CENTRE INTERNATIONAL
DE LA GREFFE DE CHEVEUX

إعالن متعدم القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5 شارع موريتانيا صندجق ال 7يد 

2609 ، 20000، مراكش املغرب
 CENTRE INTERNATIONAL DE

LA GREFFE DE CHEVEUX »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: باب 
أديد عدلية ميك الليل رقم 239 - 

20000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.100069

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 يونيو 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
بيع أديع الحصص االأتداعية ) 50 
حصة اأتداعية) التي يدتلكها الييد 
في شركة  الحيين اجريك اليو�سي  
 CENTRE INTERNATIONAL DE
 (LA GREFFE DE CHEVEUX (SARL
 YFNIN BEARS (SARL لفائدة شركة

(AU
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
: شركة  تغيي7 نشاط الشركة ليصبح 
جالعيامات  امعدال  جتشغيل  إلمارة 

الطبية جالطب جالجراحة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
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بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
املوافقة عل2 تعديل املوام 3, 6 , ) ج 

تحديث النظام االسا�سي للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 8)1216.
709I

FOUZMEDIA

HB KENITRA CENTRE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
HB KENITRA CENTRE شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 59 شارع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 2 القنيطرة 12000 
القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(3(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   16
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 HB  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.KENITRA CENTRE
فندق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكث7 من عشرة أشخاص.
 59  : االأتداعي  املقر  عنوان 
شارع موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 2 القنيطرة 12000 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييد حدزة بن جحوم عنوانه)ا) 
 10( عدارة  قامش  االندلس  رياض 
 10000 الرياض  حي   28 الشقة 

الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد حدزة بن جحوم عنوانه)ا) 
 10( عدارة  قامش  االندلس  رياض 
 10000 الرياض  حي   28 الشقة 

الرباط املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم -.

(10I

FOUZMEDIA

GUAPA CHICA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
GUAPA CHICA شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 18 زنقة 
حيان ابن ثابت اقامة ضياء املحل 

1  - 12000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.GUAPA CHICA
حالقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النياء
مؤسية العناية بالجدال

بيع موام التجديل بالتقييط.
زنقة   18  : عنوان املقر االأتداعي 
املحل  حيان ابن ثابت اقامة ضياء 

1  - 12000 القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لطفي  تباتو  الييد 
اقامة البدر عدارة 8 الرقم 15 الشطر 
15 ال 7نو�سي  20000 الدار البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  لطفي  تباتو  الييد 
اقامة البدر عدارة 8 الرقم 15 الشطر 
15 ال 7نو�سي  20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم -.
(11I

KAOUN

أكص كافي
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

أكص كافي شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 22 
منطقة امليار الصناعية مراكش - 

20000 مراكش املدلكة املغربية
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
106859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2020 شتن 7   0(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
أكص   : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

كافي.
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جأبات سريعة.
 22 رقم   : عنوان املقر االأتداعي 
 - مراكش  الصناعية  امليار  منطقة 

20000 مراكش املدلكة املغربية.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
محدد  املالك  عبد  أيت  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   (50   :

للحصة.
ياسين  املالك  عبد  أيت  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   250   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
محدد  املالك  عبد  أيت  الييد 
امليار  منطقة   22 رقم  عنوانه)ا) 
مراكش    20000 الصناعية مراكش 

املدلكة املغربية.
ياسين  املالك  عبد  أيت  الييد 
امليار  منطقة   22 رقم  عنوانه)ا) 
مراكش    20000 الصناعية مراكش 

املدلكة املغربية.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
محدد  املالك  عبد  أيت  الييد 
امليار  منطقة   22 رقم  عنوانه)ا) 
مراكش   20000 مراكش  الصناعية 

املدلكة املغربية
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن 7   29 بتاريخ  التجارية بدراكش  

2020 تحت رقم -.
(12I
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KAOUN

AL ANSAR ASSURANCES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AL ANSAR ASSURANCES شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شقة رقم 
1 عدارة  رقم )51 حي الشرف شارع 
عالل الفا�سي أليز مراكش - 20000 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5855(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تدت   2022 أكتوبر   29 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
هشام صاميق  )ة)  تفويت الييد 
أصل  من  اأتداعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة  الييد )ة) مرام 

لطفي بتاريخ 29 أكتوبر 2022.
هشام صاميق  )ة)  تفويت الييد 
أصل  من  اأتداعية  حصة   500
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   1.000
أكتوبر   29 بتاريخ  سندي  محدد 

.2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121606.
(13I

Valoris Partners

ACHTAL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسدال الشركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

ACHTAL شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع عبد 
املومن، عدارة 202 الطبق الثاني، 

مكتب رقم 49 الدارالبيضاء - 
20022 الدارالبيضاء املغرب.

خفض رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.525(((
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   2022 نون 7   01 في  املؤرخ 
بدبلغ  الشركة  رأسدال  خفض 
من  أي  مرهم»   500.000« قدره 
 500.000« إ 2  مرهم»   1.000.000«
عدم   تخفيض   : طريق  عن  مرهم» 

امسهم.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846789.

(12I

LE PREMIER CONSEIL

RIAD MAGNOLIA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
RIAD MAGNOLIA شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي مرب 

الحدام رقم 59 املوقف املدينة  - 
20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   02
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 RIAD  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.MAGNOLIA
*بيت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة أج رياض )مشغل)
* تنظيم امحداث ج التظاهرات.

مرب   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 - املدينة   املوقف   59 رقم  الحدام 

20000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : لعوينة  هللا  عبد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييدة مريم ماكون :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد عبد هللا لعوينة عنوانه)ا) 

بلجيكا. برجكييل بلجيكا.
عنوانه)ا)  ماكون  مريم  الييدة 

بلجيكا. برجكييل بلجيكا.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد عبد هللا لعوينة عنوانه)ا) 

بلجيكا. برجكييل بلجيكا
عنوانه)ا)  ماكون  مريم  الييدة 

بلجيكا. برجكييل بلجيكا
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 141599.
(15I

STE CHCOM SARL

STE MORUS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CHCOM SARL
 RUE N° 22 N° 42 SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
STE MORUS  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي أوهرة 

رقم 1339 سيدي قاسم 16000 
سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   12

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MORUS

: بيع املوام  غرض الشركة بإيجاز 

الغدائية.

حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 

قاسم  سيدي   1339 رقم  أوهرة 

16000 سيدي قاسم املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000.000 مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد زجهي7 بواتي  :  1.000.000 

مرهم   100.000 بقيدة  حصة 

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد زجهي7 بواتي  عنوانه)ا) حي 

سيدي   16000  1339 رقم  أوهرة 

قاسم املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد زجهي7 بواتي  عنوانه)ا) حي 

سيدي   16000  1339 رقم  أوهرة 

قاسم املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  االبتدائية بييدي قاسم  

أكتوبر 2022 تحت رقم 278/2022.

(16I
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STE CHCOM SARL

 STE C.T ET SERVICE

NOUIRAT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

STE CHCOM SARL

 RUE N° 22 N° 42 SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

 STE C.T ET SERVICE NOUIRAT

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : تجزئة 

املجد رقم 6 2 أداعة حد كورت 

ا قليم سيدي قاسم 16000 حد 

كورت املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.623

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   10 في  املؤرخ 

 STE C.T ET SERVICE NOUIRAT

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

مرهم   100.000.000 مبلغ رأسدالها 

تجزئة  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 

كورت  حد  أداعة   2  6 رقم  املجد 

حد   16000 قاسم  سيدي  قليم  ا 

كورت املغرب نتيجة لعدم استكدال 

املشرجع.

ج عين:

ج  الدحاني  سعيد   الييد)ة) 

 1362 رقم  أوهرة  حي  عنوانه)ا) 

املغرب  قاسم  سيدي   16000

كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

بتاريخ 10 ماي 2022 جفي تجزئة املجد 

6 2 أداعة حد كورت - سيدي  رقم 

تجزئة  كورت  حد  أداعة  قاسم  

املجد رقم 6 2 أداعة حد كورت.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بلقصي7ي   بدشرع  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   19

.355/2022

(1(I

lilija trans sarl

LILIJA TRANS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

lilija trans sarl

ساحة كاستيار مكاتب الفارابي 

الطابق التاني الرقم 33 ، 90040، 

طنجة املغرب

LILIJA TRANS شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي ساحة 

كاستيالر مكاتب الفارابي طابق رقم 2 

رقم  33  - 90050 طنجة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1150((

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  20 شتن 7  املؤرخ في 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ    LILIJA TRANS

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000

مكاتب  كاستيالر  ساحة  اإلأتداعي 

 -   33 رقم    2 رقم  طابق  الفارابي 

 : نتيجة ل  املغرب   طنجة    90050

ضرجف غي7 مالئدة.

ساحة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

رقم  طابق  الفارابي  مكاتب  كاستيالر 

2 رقم  33  - 90050 طنجة  املغرب. 

ج عين:

ج  موساجي   عدر    الييد)ة) 

العداجي  حومة  سواني  عنوانه)ا) 
طنجة    90000   09 رقم   5 ا  زنقة 

املغرب  كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

.N/A 2022 تحت رقم

(18I

STE FIDUCONFIANCE

 ALTEN DELIVERY CENTER
MAROC

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوأد 

مقرها االأتداعي باملغرب

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 ALTEN DELIVERY CENTER

MAROC »شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: : فاس 
شور، ب 1، بالطو 202-205، فاس 

- 30000 فاس املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوأد مقرها االأتداعي باملغرب»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.31313

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 30 يونيو 2022 تقرر إغالق 
 ALTEN DELIVERY فرع تابع لشركة
 - تيديته   CENTER MAROC
جالكائن عنوانه في مبنى ب - 5 - بالطو 
 - تكنوبوليس الرباط شور سال   201

11103  سال املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
أكتوبر   2( بتاريخ  بيال   االبتدائية 

2022 تحت رقم 39893.

719I

STE BENSELLAOU SARL AU  

طخافو اوريونت برو
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU
 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF ، 35100،
GUERCIF MAROC

طخافو اجريونت برج شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي ملك ألبي7 

حرشة عراس أرسيف هوارة اجالم 
رحو - 35100 أرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أبريل   0(

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

اإلقتضاء بدختصر تيديتها : طخافو 

اجريونت برج.

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

التصدير جالتوريد   - املختلفة جالبناء 

- االشغال الغابوية.

ملك   : االأتداعي  املقر  عنوان 

ألبي7 حرشة عراس أرسيف هوارة 

اجالم رحو - 35100 أرسيف املغرب.

تأسيت  التي  املدة 

                                                                             99  : الشركة  أألها  من 

سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييد قيمي الحيين  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد قيمي الحيين  عنوانه)ا) 

أرسيف 35100 أرسيف املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد قيمي الحيين  عنوانه)ا) 

أرسيف 35100 أرسيف املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ )0 نون 7 

2022 تحت رقم 1424/2022.

(20I
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ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

LOGIBEN
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 TANGER TANGER، 90000،
TANGER MAROC

LOGIBEN شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 
قصر املاء رقم 16 مرشان  - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   12
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LOGIBEN
النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املحلي جالدج ي للبضائع..عنوان املقر 
 16 رقم  زنقة قصر املاء   : االأتداعي 

مرشان  - 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
عيام   ابن  االمين  محدد  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عيام   ابن  االمين  محدد  الييد 
عنوانه)ا) مجدع الضح2 فال فلوري 
 90000   19 رقم   5 طابق   20 اقامة 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

عيام   ابن  االمين  محدد  الييد 
عنوانه)ا) مجدع الضح2 فال فلوري 
 90000   19 رقم   5 طابق   20 اقامة 

طنجة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259494.
(21I

S.H EXPERTISE

Auto école Raki
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb  Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
Auto école Raki  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 52 زنقة 
مكالة اقامة مي7امار طابق 2 شقة 
8 مرب التازي  رسم عقاري رقم 

26/9113 - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563085

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   12
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 Auto  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.école Raki
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعليم قيامة الييارات.

زنقة   52  : عنوان املقر االأتداعي 
شقة   2 طابق  مي7امار  اقامة  مكالة 
رقم  عقاري  رسم  التازي   مرب   8
الدارالبيضاء   20000  -  9113/46

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عصام راقي :  1.000 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 52 الييد عصام راقي عنوانه)ا) 
زنقة مكالة اقامة مي7امار طابق 2 شقة 
الدارالبيضاء   20000 مرب التازي   8

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
 52 الييد عصام راقي عنوانه)ا) 
زنقة مكالة اقامة مي7امار طابق 2 شقة 
الدارالبيضاء   20000 مرب التازي   8

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
(22I

KAMAR BENOUNA

GREEN TECH AFRICA ش م م
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 32

20160، Casablanca MAROC
GREEN TECH AFRICA ش م م  

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 20 زنقة 
عباس ابن فرناس حي الوازيس - 

20103 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   21

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

GREEN TECH AFRICA ش م م.

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متجدمة  مصامر  من  الكهرباء 

الخاليا  الخصوص  جأه  جعل2 

مواقع  جتأأي7   ، الكهرجضوئية 

املعدات  لت7كيب  جامسطح  امرا�سي 

الالزمة إلنتاج الطاقة املتجدمة.

الشديية  الطاقة  مراكز  اقتناء 

جمشاريع محطات الطاقة الشديية 

؛ بناء محطات الطاقة الشديية.

مشاريع الغاليات الحرارية  اقتناء 

جبناء  الحرارية  الطاقة  جمحطات 

املراأل الحرارية.

جإعامة بيع موام إنتاج من  شراء 

..
ً
 جخارأيا

ً
مصامر متجدمة محليا

زنقة   20  : عنوان املقر االأتداعي 

 - الوازيس  حي  فرناس  ابن  عباس 

20103 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 -

 REA INVEST  : 999 الشركة 

بقيدة 100 مرهم.

 100 1 بقيدة   : الييد رضا العلج 

مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الشركة REA INVEST  عنوانه)ا) 
حي  فرناس  ابن  عباس  زنقة   20

الدارالبيضاء   20103 الوازيس 

املغرب.

 2 عنوانه)ا)  العلج  رضا  الييد 
عين  نيكوط  فيال  المونش  زنقة 

الدئاب 20180 الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
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 2 عنوانه)ا)  العلج  رضا  الييد 
عين  نيكوط  فيال  المونش  زنقة 
الدئاب 20180 الدارالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826368.
(23I

CECOGEL / SARL

AIN LAHJAR INVEST
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
AIN LAHJAR INVEST شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها االأتداعي العيون، 
68 تجزئة الزيتون - 65250 العيون 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تدت   2022 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
محطة جقوم.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
15 نون 7  االبتدائية بتاجريرت  بتاريخ 

2022 تحت رقم )38.
(22I

DO CONSULTING

GLENY
شركة املياهدة

توسيع نشاط الشركة 

DO CONSULTING
 30bd Ain Taoujatate Résidence

 le Colisée 4éme Étage,
 Quartier Bourgogne، 20100،

CASABLANCA MAROC

GLENY شركة املياهدة
جعنوان مقرها االأتداعي 28 شارع 

الي7موك حي لونج تشامبس - 20200 
الدار البيضاء املدلكة املغربية.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3((25
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 
نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
االستحواذ عل2 حصص في أديع 
التي  أج  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 
أي  في  تعدل  جالتي  إنشاؤها  سيتم 
قطاع من امنشطة ، جال سيدا النقل 

إ 2 الخارج.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   10 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 845769.
(25I

QUALICIA CONSULTING

SHIPEXPRESS SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم 12 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكناس. ، 50000، 
مكناس املغرب

SHIPEXPRESS SARL شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 20 شارع 
االمي7 موالي عبد هللا الطابق 2 
مكتب ) م ج مكناس - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57697
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   13
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SHIPEXPRESS SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

لصالح  البضائع  جنقل  اللوأيتيك 

الغي7 اقل من 3.5 طن.

20 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 

االمي7 موالي عبد هللا الطابق 2 مكتب 

مكناس   50000  - مكناس  ج  م   (

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

حصة   500   : الييد غيار سعيد 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : الييد زايد سهيل نجيب  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعيد  غيار  الييد 

عدارة 3 الشقة 6 اقامة الريحان ابن 

50000 مكناس  3 م ج مكناس  رشد 

املغرب.

نجيب   سهيل  زايد  الييد 
زنقة تغازجت شقة   8 رقم  عنوانه)ا) 

 20000 البيضاء  الدار   3 طابق   10

الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  سعيد  غيار  الييد 

عدارة 3 الشقة 6 اقامة الريحان ابن 

50000 مكناس  3 م ج مكناس  رشد 

املغرب

نجيب   سهيل  زايد  الييد 
زنقة تغازجت شقة   8 رقم  عنوانه)ا) 

 20000 البيضاء  الدار   3 طابق   10

الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 4293.

(26I

MANAGEX

BEST GYM
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحيني 

بركان ، 60300، بركان املغرب
BEST GYM شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 16 حي 
الحيني شارع بي7 انزران  - 63300 

بركان  املغرب 
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

880(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 BEST  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.GYM
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرياضة.
رقم   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 - حي الحيني شارع بي7 انزران    16

63300 بركان  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد صالح الدين احريف  :  500 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 500   : احريف   محدد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
احريف   الدين  صالح  الييد 
حي  جليلي  زنقة   32 رقم  عنوانه)ا) 

امليي7ة  63300 بركان  املغرب.
عنوانه)ا)  الييد محدد احريف  
بركان    63300 مجار بني مهدي زكزل  

املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

احريف   الدين  صالح  الييد 
حي  جليلي  زنقة   32 رقم  عنوانه)ا) 

امليي7ة  63300 بركان  املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 602.

(2(I

INTER GLOBAL AFRICA

INTER GLOBAL AFRICA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

INTER GLOBAL AFRICA

زاجية شارع الهور ج سيد قطب إقامة 

الصدق  الطابق امجل مكتب رقم : 

61/12  - طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب

INTER GLOBAL AFRICA شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي زاجية شارع 

الهور ج سيد قطب إقامة الصدق  

الطابق امجل مكتب رقم : 61/12  - 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.85265

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 20 يوليوز 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 

قطب  سيد  ج  الهور  شارع  »زاجية 

الطابق امجل مكتب  إقامة الصدق  

 90000  - طنجة   -   12/61  : رقم 

طنجة املغرب» إ 2 »زاجية شارع الهور 

ج سيد قطب إقامة الصدق  الطابق 

امجل مكتب رقم : 16/58  - طنجة - 

90000 طنجة  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   31 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم )1235.

(28I

MANAGEX

AUTO ECOLE OURTASS

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جفاة شريك

MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحيني 

بركان ، 60300، بركان املغرب

AUTO ECOLE OURTASS   شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 61 

زنقة لوماية حي االندلس  - 63300 

بركان  املغرب.

جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.8(1

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 20 شتن 7 2022 تم اإلعالم 

ج  سوري  خديجة   الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  عل2  حصصه  توزيع 

مارس   05 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020 بالشكل امتي :

 30   ، محدد افيالل    الييد)ة) 

حصة.

الييد)ة) عز الدين  افيالل   ،  15 

حصة.

 15   ، حيام افيالل    الييد)ة) 

حصة.

 8   ، افيالل    مليكة   الييد)ة) 

حصة.

 8   ، افيالل    شامية   الييد)ة) 

حصة.

 8   ، افيالل    حنان  الييد)ة) 

حصة.

 8   ، افيالل    أديلة   الييد)ة) 

حصة.

 8   ، افيالل    الهام   الييد)ة) 

حصة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 597.

729I

شريفي علوي يوسف

 STE LES ATELIERS
D›HENRIETTE PRIVE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شريفي علوي يوسف
22 زنقة ابن حنبل البيطا الدكارات ، 

30000، فاس املغرب
 STE LES ATELIERS

D›HENRIETTE PRIVE شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 13 زنقة 
عبد الكريم بنجلون عدارة اشرف 

الطابق االجل رقم 11 - 30000 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   15
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 LES ATELIERS D’HENRIETTE

.PRIVE
-1تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لتعليم  اكييوارات  ج  اساليب 

اللغات.
-2االستي7ام ج التصدير..

زنقة   13  : عنوان املقر االأتداعي 
اشرف  عدارة  بنجلون  الكريم  عبد 
الطابق االجل رقم 11 - 30000 فاس 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : رضوان  بشار  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رضوان  بشار  الييد 
لبيطا   2 شقة  حنبل  ابن  زنقة   32

الدكارات  30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  رضوان  بشار  الييد 
لبيطا   2 شقة  حنبل  ابن  زنقة   32

الدكارات  30000 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 32)2.
(30I

BMH EXPERTS

زبيدة للتنمية
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جفاة شريك

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
زبيدة للتندية  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 85 شارع 

سعقوب املنصور ، الشقة رقم 8 
، الطابق الثالث ، الدار البيضاء 
- 20100 الدار البيضاء املدلكة 

املغربية.
جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2022 تم اإلعالم  08 نون 7  املؤرخ في 
بوفاة الشريك عبد هللا شريف جزاني 
شاهدي ج توزيع حصصه عل2 الورثة 
 لرسم اإلراثة املؤرخ في 21 يوليوز 

ً
تبعا

2022 بالشكل امتي :
  ، الشامي   مجدجلين  الييد)ة) 

1.125 حصة.
جزاني  شريف  محدد  الييد)ة) 

شاهدي  ،  3.150 حصة.
جزاني  شريف  حدزة  الييد)ة) 

شاهدي  ،  3.150 حصة.
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جزاني  شريف  غيثة  الييد)ة) 
شاهدي  ،  5)1.5 حصة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
رقم  تحت   2022 نون 7   1(

.36456/846380
(31I

ائتدانية فيداكا، شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

PESCADOS DEL SOUR
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

ائتدانية فيداكا، شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

شارع العركوب رقم 22-01)) 
صندجق ال 7يد رقم 126، 3000)، 

الداخلة املغرب
PESCADOS DEL SOUR شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي اقامة 

شيداء الطابق الثاني رقم 06 امليي7ة 
2 - 3000) الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1111
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2021 يوليوز   0( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
 NEIGEA EL )ة)  الييد  تفويت 
حصة اأتداعية   MEDREJ 12.200
لفائدة   حصة   20.000 أصل  من 
 NEMED GROUP الييد )ة) شركة

بتاريخ )0 يوليوز 2021.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  
يوليوز 2021 تحت رقم 1263/2021.
(32I

COFISCOM

PRIMA INVEST AGRO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تغيي7 نشاط الشركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

PRIMA INVEST AGRO شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها االأتداعي كلم 2 
طريق اليعيدية  - 63300 بركان 

املغرب.
تغيي7 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7519

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تغيي7   2022 نون 7   01 املؤرخ في 
نشاط الشركة من »تكييف جتصدير 
»استغالل  إ 2  الخضرجالفواكه» 

جزراعة االرا�سي الزراعية
انتاج الخضر ج الفواكه».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 602/2022.

(33I

الزجين املصطفى

ARIVERO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

الزجين املصطفى
عدارة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 

3 حدرية ، 50000، مكناس املغرب
ARIVERO شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
ج عنوان مقرها االأتداعي عدارة 
انصي7ي محل رقم 23 مكرر جأه 

اعرجس - 50020 مكناس.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33297

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون 7   08 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
»شركة ذات امليؤجلية  إ 2  الوحيد» 

املحدجمة».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2328.

(32I

FIDUCIAIRE ZOUHRI

CHAFAI CAR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZOUHRI

 IMM10 BUR AL WAHA ETG 2

 N°11 RUE MACHRAA BELKSSIRI

، 30000، FES MAROC

ذات  شركة    CHAFAI CAR

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد
 2 جعنوان مقرها اإلأتداعي : رقم 

شارع موالي الكامل شارع ج ي العهد 

 - فيال ماكييم ملعب الخيل فاس  

30010  فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.66913

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   2022 نون 7   11 املؤرخ في 

CHAFAI CAR  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 

2 شارع موالي  مقرها اإلأتداعي رقم 

الكامل شارع ج ي العهد فيال ماكييم 

فاس    30010  - ملعب الخيل فاس  

املغرب نتيجة ملناخ االعدال غي7 مالئم 

لالستدرارية.

ج عين:

ج  شافعي  أسداء   الييد)ة) 
طريق  بجاية  زنقة   12 عنوانه)ا) 

املغرب  فاس    30050 إيدوزار 

كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

 2 رقم  جفي   2022 نون 7   11 بتاريخ 

شارع موالي الكامل شارع ج ي العهد 

 - فاس  الخيل  ملعب  ماكييم  فيال 

30010  فاس املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4790/022.

(35I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 EKO « شركة » إيكون سان
SAN

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
حل شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 Rue Acila,Lot Idrissia,Bureau,-

 Andalous,2eme étage,Bureau

11 ، 30000، fes maroc

  EKO SAN « شركة » إيكون سان

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 

110تجزيئة الوفاق محل 3 طريق 

عين اليدن - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(623

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2020 نون 7   05 املؤرخ في 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

   EKO SAN  « سان  إيكون   « شركة 

مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 

جعنوان مقرها اإلأتداعي 110تجزيئة 

اليدن  عين  طريق   3 محل  الوفاق 

  : ل  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -

جعدم  الشركاء  بين  الختالف  نتيجة 

القدرة عل2 استئناف العدل.

ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

طريق   3 محل  الوفاق  110تجزيئة 

عين اليدن  - 30000  فاس  املغرب. 

ج عين:

ج  مجدجب  نجيب   الييد)ة) 

حي  بنيس  تجزئة   120 عنوانه)ا)  

 30000 سدن  عين  طريق  الراحة 

فاس املغرب كدصفي )ة) للشركة.

ج  مجدجب  محدد   الييد)ة) 
النزهة طريق  حي   (0 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  فاس   30000 شقف  عين 

كدصفي )ة) للشركة.

ج  مجدجب  علي   الييد)ة) 
النزهة طريق  حي   (0 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  فاس   30000 شقف  عين 

كدصفي )ة) للشركة.
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ج  مجدجب  مهدي   الييد)ة) 
حي  بنيس  تجزئة   120 عنوانه)ا)  
 30000 سدن  عين  طريق  الراحة 

فاس املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
املخابرة ج محل تبليغ العقوم ج الوثائق 
110تجزيئة   : بالتصفية  املتعلقة 

الوفاق محل 3 طريق عين اليدن
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   06 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 59/021.
(36I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

 ATLAS SOUVENIR NAHIA
ET CIE

إعالن متعدم القرارات

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°72 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 ATLAS SOUVENIR NAHIA
ET CIE »شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: )2 زنقة 

الكيكام  - - افران املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.20231

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 05 أكتوبر 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
جتخصيص  للشركة  شريكين  جفاة 

امسهم للورثة
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

تعيين امليي7ين جاملوقعين للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :( رقم  بند 
توزيع  للشركة  شريكين  جفاة  مايلي: 
الحصص االأتداعية كالتا ي الييد 
نحية  طريق  جالييد  نحية  بناصر 

جالييد محدد خالد نحية 222 حصة 

أديلة  جالييدة  منهدا  جاحد  لكل 

نحية جالييدة عبلة نحية 111 حصة 

لكل جاحدة منهدا جالييدة مرية نحية 

112 حصة

عل2  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

نحية  بناصر  الييد  تعيين  مايلي: 

جالييد طريق نحية ميي7ين للشركة 

مع التوقيع املشت7ك

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   12 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2021 تحت رقم 4901.

(3(I

JEBBOUR ABDELGHANI

KASBAH NATURE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

JEBBOUR ABDELGHANI

05 شارع امليي7ة اتلخضراء اقامة 

طنجة   ،90000  ،  12 رقم  سفي7 

املغرب

شركة   KASBAH NATURE

طور  املحدجمة)في  امليؤجلية  ذات 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 26 زنقة 

القصبة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.94777

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   13 في  املؤرخ 

حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

مبلغ رأسدالها    KASBAH NATURE

مقرها  جعنوان  مرهم   10.000

اإلأتداعي 26 زنقة القصبة - 90000 

طنجة املغرب نتيجة ل : نتائج سلبية.

ج حدم مقر التصفية ب 26 طريق 

القصبة - 90000 طنجة املغرب. 

ج عين:

ج  عزيز  بن  هللا   عبد  الييد)ة) 

 9000 طريق القصبة   26 عنوانه)ا) 

طنجة املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   02 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 10886.
(38I

HTA CONSEIL

ALBA ENGINEERING
إعالن متعدم القرارات

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محدد الخامس ج شارع 

ألبي7 امجل مبنى محدد الخامس 
املدخل ‹ب› الطابق الثالث املكتب 

302 -، 20060، الدار البيضاء 
املغرب

ALBA ENGINEERING »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: إقامة 
ثدانية املجدوعة 2 العدارة 11 رقم 
36 سيدي عثدان - 00)20 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.232165

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 02 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
 2.000 خليل  هالل  الييد   جهب 
 2.000 أصل  من  اأتداعية  حصة 
نبيل  هالل  الييد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 02 نون 20227.
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
من  خليل  هالل  الييد  استقالة 

مهامه كديي7.
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
بدهامه  نبيل  هالل  الييد  تأكيد 

كديي7.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :6,7 رقم  بند 
ج رأس مال  حصص الشركاء  مايلي: 

الشركة.

ينص  الذي   :17,35,36 رقم  بند 

عل2 مايلي: اإلمارة - صالحيات اإلمارة 

- املديرامجل - التوقيع اإلأتداعي.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 080)82.

739I

ECOGEF

HOUSES TRADE EL JADIDA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOGEF

 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT

 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID

 NAJMAT AL JANOB I BLOC D

 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC

 HOUSES TRADE EL JADIDA

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 13 زنقة 

احدد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

1 رقم 8 املعاريف الدارالبيضاء - 

20330 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

544985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 يونيو   01

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.HOUSES TRADE EL JADIDA

تشييد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني/االعدال املدنية/االستي7ام.
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زنقة   13  : عنوان املقر االأتداعي 
احدد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
 - الدارالبيضاء  املعاريف   8 رقم   1

20330 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : بنعبو  رشيد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنعبو  رشيد  الييد 
 22000 الجديدة  عنوز  تجزئة   20

الجديدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييدة فاطدة مفتاح عنوانه)ا) 
 22000 الجديدة  عنوز  تجزئة   20

الجديدة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 36)18.
(20I

JEBBOUR ABDELGHANI

JBEL BOUHACHEM
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JEBBOUR ABDELGHANI
05 شارع امليي7ة اتلخضراء اقامة 
سفي7 رقم 12 ، 90000، طنجة 

املغرب
JBEL BOUHACHEM شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي 29 زنقة 

بئ7 أنزران بني مكامة تجزئة الزموري 
رقم ))1  - 90000 طنجة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2301
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 شتن 7   02 في  املؤرخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 

 JBEL الوحيد  الشريك  ذات 

رأسدالها  مبلغ    BOUHACHEM

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000

بني  أنزران  بئ7  زنقة   29 اإلأتداعي 

 -   1(( رقم  الزموري  تجزئة  مكامة 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة    90000

نتائج سلبية.

زنقة  ج حدم مقر التصفية ب 29 

بئ7 أنزران بني مكامة تجزئة الزموري 

رقم ))1  - 9000 طنجة  املغرب. 

ج عين:

ج  الواث  محدد   الييد)ة) 

بني  أنزران  بئ7  زنقة   29 عنوانه)ا) 

  1(( رقم  الزموري  تجزئة  مكامة 

)ة)  املغرب كدصفي  طنجة    90000

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   02 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 10894.

(21I

CCA CONSULTING

الوافي للزجاج
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CCA CONSULTING

 353,9eme ETG ESPACE IDRISS

 ANGLE BD MOHAMED

 V ET BD LA RESISTANCE

 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA MAROC

الوافي للزأاج شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 62 زنقة 

عبد هللا املديوني الطابق امجل رقم 2  

الدار البيضاء 20000  الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5630(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   10

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

الوافي   : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

للزأاج.

االستي7ام   : غرض الشركة بإيجاز 

ج التصدير.
زنقة   62  : عنوان املقر االأتداعي 

عبد هللا املديوني الطابق امجل رقم 2  

الدار البيضاء 20000  الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

1.650.000 مرهم، مقيم كالتا ي:

باهلل  املعتز  محدد  حازم  الييد 

محدد بشر   :  16.500 حصة بقيدة 

100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

باهلل  املعتز  محدد  حازم  الييد 

28شارع  عنوانه)ا)   بشر    محدد 

الجديدة   مصر  غني  البي7  البامية 

0351)22 القاهرة مصر.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

باهلل  املعتز  محدد  حازم  الييد 

28شارع  عنوانه)ا)  بشر   محدد 

الجديدة   مصر  غني  البي7  البامية 

0351)22 القاهرة مصر

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

(22I

wimocab

 DESIGN CONTEMPORAIN
S.A.R.L

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
قفل التصفية

wimocab
مجدوعة  سوفيان رقم 49 

الطبقة 3 الشقة 8 سدي معرجف 
الدارالبيضاء مجدوعة  سوفيان 
رقم 49 الطبقة 3 الشقة 8 سدي 
معرجف الدارالبيضاء، 20280، 

املغرب الدار البيضاء
 DESIGN CONTEMPORAIN
S.A.R.L شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي : 1 شارع 

املرتدا إقامة مجشوس حي بالمي 
الدارالبيضاء - 0)202 الدارالبيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.228821

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2020 يوليوز   15 في  املؤرخ 
 DESIGN CONTEMPORAIN حل 
امليؤجلية  ذات  شركة   S.A.R.L
 10.000 رأسدالها  مبلغ  املحدجمة 
 1 اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
شارع املرتدا إقامة مجشوس حي بالمي 
0)202 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب نتيجة لعجز في املداخل.
ج عين:

بن  الدين   بدر  محدد  الييد)ة) 
املرت�سي  1زنقة  عنوانه)ا)  ج  كران 
النخيل  حي   9 شقة   5 طابق 
الدارالبيضاء   202(0 الدارالبيضاء 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
شارع   1 جفي   2020 يونيو   15 بتاريخ 
بالمي  حي  مجشوس  إقامة  املرتدا 
0)202 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2020 تحت رقم 739470.
(23I



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022)الجريدة الرسمية   22848

SWIFT ASSISTANCE

 Société Jaoud d›électricité-
et climatisation-sjec

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SWIFT ASSISTANCE
تجزئة الخي7 الرقم  356 حي.الخي7 
ح ي م الرباط ، 10120، الرباط 

املغرب
 Société Jaoud d›électricité et-
climatisation-sjec شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شقة 3 
الطابق 2 مدر ب مركب الشرجق 
الحي اإلماري خريبكة  - 25000 

خريبكة  املغرب 
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   06
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 Société Jaoud d’électricité et-

.climatisation-sjec
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال مختلفة اج البناء
تركيب كهربائي

 تكييف 
 3 شقة   : .عنوان املقر االأتداعي 
الطابق 2 مدر ب مركب الشرجق الحي 
خريبكة    25000  - اإلماري خريبكة  

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : أوام  قشاب  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أوام  قشاب  الييد 
602 حي ياسدينة 2  25000 خريبكة  

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الحواري أحدد عنوانه)ا)  الييد 
10 حطان خريبكة   حي اليعامة رقم 

25000 خريبكة  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   10 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2022 تحت رقم 569.

(22I

SWIFT ASSISTANCE

SOCIÉTÉ 2B IMA SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SWIFT ASSISTANCE
تجزئة الخي7 الرقم  356 حي.الخي7 
ح ي م الرباط ، 10120، الرباط 

املغرب
 SOCIÉTÉ 2B IMA SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شقة 3 
الطابق 2 مدر ب مركب الشرجق 
الحي اإلماري خريبكة  - 25000 

خريبكة  املغرب 
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   12
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ 2B IMA SARL AU
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال مختلفة اج البناء
نقل مدر�سي

الصحي  جالصرف  الحفر  امعدال 
جإمدامات مياه الشرب.

 3 شقة   : عنوان املقر االأتداعي 
الطابق 2 مدر ب مركب الشرجق الحي 
خريبكة    25000  - اإلماري خريبكة  

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

1.000.000 مرهم، مقيم كالتا ي:
 10.000   : الييد اإلما ي بوشتى 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوشتى  اإلما ي  الييد 
خريبكة    25000   2 الرشام  حي   28

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوشتى  االما ي  الييد 
خريبكة    25000   2 الرشام  حي   28

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2022 تحت رقم 583.
(25I

»FIDUSSINE ’SARL

 FLOWERING FUTURE
MALL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

»FIDUSSINE ‹SARL
شارع جقعة الزالقة اقامة طارق 

الشقة رقم 5 الطابق الثالث املدينة 
الجديدة مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب
 FLOWERING FUTURE MALL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 280 

زنقة امليي7ة حي الرياض جييالن - 

50080 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   2(

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.FLOWERING FUTURE MALL

ايجار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محالت تجارية.
عنوان املقر االأتداعي : رقم 280 
 - جييالن  الرياض  حي  امليي7ة  زنقة 

50080 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد حدوش افقي7 :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : افقي7  هللا  عبد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  افقي7  حدوش  الييد 

 50080 جييالن   28 رقم  القطارات 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  افقي7  هللا  عبد  الييد 

 50080 جييالن   28 رقم  القطارات 

مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  افقي7  حدوش  الييد 

 50080 جييالن   28 رقم  القطارات 

مكناس املغرب

عنوانه)ا)  افقي7  هللا  عبد  الييد 

 50080 جييالن   28 رقم  القطارات 

مكناس املغرب
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 4294.
(26I

phare consulting

PERLES DE TAHITI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

phare consulting
 marrakech av. allal el fassi °21

 imm alhamra 2 n ، 40000،
marrakech maroc

PERLES DE TAHITI شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

عبد الكريم الخطابي اقامة أوام 
109 الطابق 3 الشقة رقم 23 أليز 

مراكش - 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   2(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PERLES DE TAHITI
إمارة مار   : غرض الشركة بإيجاز 

الضيافة جالرياض
تنضيم االحدات 

تقديم الخدمات اليياحية.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
أوام  اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
23 أليز  الشقة رقم   3 الطابق   109

مراكش - 20000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : اجعدو  سعام  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اجعدو  سعام  الييدة 

الحي املحددي امرشيش الزيتون رقم 

39 مراكش 20000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  اجعدو  سعام  الييد 

الحي املحددي امرشيش الزيتون رقم 

39 مراكش 20000 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121558.

(2(I

الزجين املصطفى

ARIVERO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

الزجين املصطفى

عدارة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الطابق 

3 حدرية ، 50000، مكناس املغرب

ARIVERO شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي عدارة 

انصي7ي محل رقم 23 مكرر جأه 

اعرجس - 50020 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33297

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 نون 7   08 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

 GREGORY )ة)  الييد  تفويت 

 BENJAMIN KUNSTLER   500

 1.000 أصل  من  اأتداعية  حصة 

املصطفى  )ة)  الييد  حصة لفائدة  

الزجين بتاريخ 08 نون 7 2022.

 GREGORY )ة)  الييد  تفويت 

 BENJAMIN KUNSTLER 500

 1.000 أصل  من  اأتداعية  حصة 

حصة لفائدة  الييد )ة) انوار العد ي 

بتاريخ 08 نون 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2328.

(28I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

موديل صوالر

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

موميل صوالر  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي الزنقة 3 

الرقم 6)2 حي سيدي الهامي زجاغة 

فاس - 30000 فاس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.60285

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   2022 نون 7   1( املؤرخ في 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد موميل صوالر   مبلغ 

جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 

الرقم   3 الزنقة  اإلأتداعي  مقرها 

6)2 حي سيدي الهامي زجاغة فاس - 

30000 فاس املغرب نتيجة ل : لقفل 

النهائي للشركة.

 3 ج حدم مقر التصفية ب الزنقة 

6)2 حي سيدي الهامي زجاغة  الرقم 

فاس - 30000 فاس املغرب. 

ج عين:

ج  زركان  العا ي    عبد  الييد)ة) 
2حي  زنقة  مكرر   10 رقم  عنوانه)ا) 

 30000 الهامي زجاغة فاس  سيدي 

فاس املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : الزنقة 3 

6)2 حي سيدي الهامي زجاغة  الرقم 

فاس

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6325.

749I

FA ADVISING EXPERTS SARL

PARADIS BLANC
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميي7 أديد للشركة

FA ADVISING EXPERTS SARL

مكتب رقم 15، املجدع املنهي ،تجزئة 

2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 20000، مراكش 

املغرب

PARADIS BLANC  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 2) 

مرب بوطويل قنارية مدينة - 20000 

مراكش املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98277

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم تعيين   2022 نون 7   02 املؤرخ في 

الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

بوعيش محدد  كديي7 جحيد

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 8)123.

(50I
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N2M CONSEIL-SARL

 STE TOURK KHALIFA
TRANSFERT

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تغيي7 تيدية الشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

 STE TOURK KHALIFA
TRANSFERT  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها االأتداعي حي اجالم 

بوطيب سيكتور أ رقم 222 - 62000 
الناضور  املغرب.

تغيي7 تيدية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

2132(
 بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تغيي7   2022 نون 7   02 املؤرخ في 
 STE TOURK« الشركة من  تيدية 
إ 2   «  KHALIFA TRANSFERT

.»MONEY PAY«
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 11 نون 7 

2022 تحت رقم 56)2.
(51I

N2M CONSEIL-SARL

MONEY PAY
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

MONEY PAY شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي اجالم 
بوطيب  سيكتور أ رقم 222 - 

62000 الناضور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2132(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 نون 7   02 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

تفويت الييد )ة) محدد الطورك 

أصل  من  اأتداعية  حصة   500

1.000 حصة لفائدة  الييد )ة) ملياء  

مالح بتاريخ 02 نون 7 2022.

تفويت الييد )ة) محدد الطورك 

أصل  من  اأتداعية  حصة   500

1.000 حصة لفائدة  الييد )ة) عدام 

مالح بتاريخ 02 نون 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 11 نون 7 

2022 تحت رقم 56)2.

(52I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

METAL CONSTRUCTION
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 232، شارع فليطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

املغرب

METAL CONSTRUCTION شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : رقم 

1 الطابق امجل بلوك النهضة حي 

الكابون زنقة C - 25000 خريبكة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3299

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

 METAL CONSTRUCTION حل 

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة مبلغ 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي رقم 1 الطابق امجل 

 C - الكابون زنقة  النهضة حي  بلوك 

25000 خريبكة املغرب نتيجة لعدم 

نشاط شركة.

ج عين:
ج  الكتاني  رضوان   الييد)ة) 
زنقة الكابون بلوك   1 رقم  عنوانه)ا) 

خريبكة   25000 النهضة  حي  س 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

رقم  جفي   2022 أكتوبر   19 بتاريخ 

حي  النهضة  بلوك  امجل  الطابق   1

خريبكة   C - 25000 زنقة  الكابون 

املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2022 تحت رقم 581.

(53I

LE PREMIER CONSEIL

SOCL›ART
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SOCL›ART شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي املكتب 
رقم 12 حرف ب اقامة فجوة شارع 

الحين الثاني  طريق الصويرة كليز  - 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   20

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCL’ART

*تأسيس   : غرض الشركة بإيجاز 

الوقائي  جالحفظ  الفنية  امعدال 

للعدل

*تصديم املعارض

)تجديع  متنوعة  أعدال  *مقاجل 

جتفكيك املعارض جاملتاحف).

املكتب   : االأتداعي  املقر  عنوان 
حرف ب اقامة فجوة شارع   12 رقم 
الحين الثاني  طريق الصويرة كليز  - 

20000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد يوسف سغي7 :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد منعم صبيح :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سغي7  يوسف  الييد 
الوقاية املدنية زنقة خالد بن  ثكنة 

الوليد 20000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  صبيح  منعم  الييد 
ماجم  سيدي  علي  الحاج  اجالم  مجار 
 36150 سعقوب  موالي  العجاأرة 

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  سغي7  يوسف  الييد 
الوقاية املدنية زنقة خالد بن  ثكنة 

الوليد 20000 مراكش املغرب
عنوانه)ا)  صبيح  منعم  الييد 
ماجم  سيدي  علي  الحاج  اجالم  مجار 
العجاأرة موالي سعقوب 3615 فاس 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121202.

(52I

MEDIATRIP

ميديا تريب
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEDIATRIP
 13RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN IMMEUBLE
 ACHRAF 1ER ETAGE N 11،

30050، FES MAROC



22851 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

ميديا تريب شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 13  شارع 
عبد الكريم بنجلون  اقامة اشرف 

الطابق امجل ، رقم 11 30050 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   11
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
ميديا   : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

تريب.
تصديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
است7اتيجية  ج  الحاسوب  برمجة  ج 
املقر  التيويق.عنوان  ج  االتصال 
الكريم  عبد  شارع    13  : االأتداعي 
بنجلون  اقامة اشرف الطابق امجل ، 

رقم 11 30050 فاس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 90.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
 900   : اضرضور  ياسين  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد ياسين اضرضور عنوانه)ا) 
بن  يوسف  شارع  أوهرة  اقامة 
فاس   30100 فاس   جام  تاشفين 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد ياسين اضرضور عنوانه)ا) 
بن  يوسف  شارع  أوهرة  اقامة 
فاس   30100 فاس   جام  تاشفين 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6321.

(55I

l’atelier de la marque

كنستركسيون صنآعية و 

آلصيآنة سفير
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

l›atelier de la marque

 rue araar etage 2 bureau 6 ، 128

20000، casablanca maroc

كنيت7كييون صنآعية ج آلصيآنة 

سفي7 شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 6 شآرع 

لآليآقوت جشآرمصطفى آملعآني ة 

طبقة ٢ آلرقم ٤٧ آلدآرآلبيضآء - 

20250  آلدآر آلبيضآء آملغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.358169

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

آلصيآنة  ج  صنآعية  كنيت7كييون 

10.000 مرهم  مبلغ رأسدالها  سفي7  

شآرع   6 اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 

ة  آملعآني  جشآرمصطفى  لآليآقوت 

 - آلدآرآلبيضآء   ٤٧ آلرقم   ٢ طبقة 

20250  آلدآر آلبيضآء آملغرب نتيجة 

ل : عدم آلقدرة عل2 آإلستدرآر في ظل 

آمزمة آإلقتصآمية..

ج حدم مقر التصفية ب 61 شآرع 

ة  آملعآني  جشآرمصطفى  لآليآقوت 

 - آلدآرآلبيضآء   58 آلرقم   2 طبقة 

20250  آلدآر آلبيضآء آملغرب. 

ج عين:

الييد)ة) آملعطى  سفي7 ج عنوانه)ا) 
حي عدر بن آلخطآب زنقة 22 رقم 22 

آلدآر   20016 آلبيضآء  آلدآر  آلفدآء 

آلبيضآء آملغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 61 شآرع 
ة  آملعآني  جشآرمصطفى  لآليآقوت 

طبقة 2 آلرقم 58 آلدآرآلبيضآء
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 22)826.

(56I

FINANCES.NET

ALMATJAR ALFILAHI SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

  ALMATJAR ALFILAHI SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي فيال رقم 
9 ك 2 ، زنقة النجد ، حي الرياض ، 

الرباط - 10000 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

162153
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   19
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ALMATJAR ALFILAHI SARL
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تجاري ج زراعي ، التجارة اإللكت7جنية 

، االستي7ام جالتصدير.
: فيال رقم  عنوان املقر االأتداعي 
2 ، زنقة النجد ، حي الرياض ،  9 ك 

الرباط - 10000 الرباط املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:

 250   : مرجان رأف هللا  الييد  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد يوسف رحم :  250 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد  مرجان رأف هللا عنوانه)ا) 
،سعقوب  امليي7ة   266 رقم   5 أمل 

الرباط   10000 الرباط  املنصور 

املغرب.

عنوانه)ا)  رحم  يوسف  الييد 

تدارة   218 ش   03 الخيام  تجزئة  

12000 تدارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  رحم  يوسف  الييد 

تدارة   218 ش   03 الخيام  تجزئة  

12000 تدارة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 130230.

(5(I

fiduciaire espace conseils

GORGOS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

fiduciaire espace conseils

 tarik el khair rue 1 nr 45 sidi

 bernoussi casa ، 20600،

casablanca maroc

GORGOS شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 1 بلوك 1 

حي موالي رشيد - 03)20 البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.113229

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 نون 7   0( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
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)ة) رشيدة شواري  تفويت الييد 
حصة اأتداعية من أصل   88.000
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   88.000
 0( بتاريخ  باستور  اندريس  فانيان 

نون 7 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825862.
(58I

fiduciaire espace conseils

MONDOCAR
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

fiduciaire espace conseils
 tarik el khair rue 1 nr 45 sidi

 bernoussi casa ، 20600،
casablanca maroc

MONDOCAR شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار جالم 
سيدي عبو سيدي حجاج جام حصار 
تيت مليل - 29640 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.126205
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 نون 7   02 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
)ة) رشيدة شواري  تفويت الييد 
500 حصة اأتداعية من أصل 500 
فانيان  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 
نون 7   02 بتاريخ  باستور  اندريس 

.2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 847399.
759I

STE EL HARNANE DE TRANSPORT

 STE EL HARNANE DE
TRANSPORT  SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 STE EL HARNANE DE

TRANSPORT
رقم 1) مجدوعة س حي جريدة  تازة 

، 35000، تازة املغرب
 STE EL HARNANE DE

TRANSPORT  SARL AU  شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي : 1) بلوك  

س حي جريدة تازة  - 35000 تازة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2623
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
 STE EL HARNANE DE حل 
شركة    TRANSPORT  SARL AU
ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
 100.000 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 
 (1 اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
 35000  - س حي جريدة تازة   بلوك  
خيائر   لزيامة  نتيجة  املغرب  تازة 

الشركة ج عجزها عل2 االستدرار.
ج عين:

هرنان  الكريم    عبد  الييد)ة) 
باريس   75009 فرنيا  عنوانه)ا)  ج 

فرنيا  كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
بتاريخ 22 أكتوبر 2022 جفي 1) بلوك 
تازة   35000  - تازة  جريدة    س حي  

املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 522.

(60I

cabinet aux services des affaires

 MERZOUGA TOP QUADS
AARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 MERZOUGA TOP QUADS
AARL شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي قصر 
تيغدارت راس الرمل الطاجس 

الريصاني - 52250 الريصاني املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16285
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 MERZOUGA TOP QUADS

.AARL
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراأات النارية رباعية الدفع.
قصر   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الطاجس  الرمل  راس  تيغدارت 
الريصاني - 52250 الريصاني املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
أوان  بي7ي  كارسيس  الييد 
 100 بقيدة  حصة   600   : مانويل 

مرهم للحصة.
200 حصة    : الييدة زينب عالم 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عالم  زينب  الييدة 
زاجية شارع الدرفوفي ج زنقة الجازج ي 
 60000 جأدة   2 الشقة   2 الطابق 

جأدة املغرب.
أوان  بي7ي  كارسيس  الييد 
 28001 مدريد  عنوانه)ا)  مانويل 

مدريد اسبانيا.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

أوان  بي7ي  كارسيس  الييد 

 28001 مدريد  عنوانه)ا)  مانويل 

مدريد اسبانيا

عنوانه)ا)  عالم  زينب  الييدة 

زاجية شارع الدرفوفي ج زنقة الجازج ي 

 60000 جأدة   2 الشقة   2 الطابق 

جأدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 16285.

(61I

STE REVCOMPTA

OUCHACH SERVICE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

STE REVCOMPTA

عدارة رقم 08 الطابق االجل الشقة 

02 شارع اكرا املدينة الجديدة 

مكناس ، 50000، مكناس املغرب

OUCHACH SERVICE شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة ابو 

حين ملريني اقامة امي7ة 2 شقة 25 

املدينة الجديدة مكناس - 50000 

مكناس املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53097

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 05 أكتوبر 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 

امي7ة  اقامة  ملريني  حين  ابو  »زنقة 

املدينة الجديدة مكناس   25 2 شقة 

»رقم  إ 2  مكناس املغرب»   50000  -
زتون  املعاركة  زنقة   2 شقة   106

مكناس - 50000 مكناس  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم )231.

(62I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

FMH METAL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

توسيع نشاط الشركة 

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

)5 شارع موريتانيا صندجق ال 7يد 

2609 ، 20000، مراكش املغرب

ذات  شركة   FMH METAL

امليؤجلية املحدجمة

شقة  االأتداعي  مقرها  جعنوان 

ساحة  الثالث  الطابق   5( رقم 

جسط  زرجال  ابن  اقامة  الحنصا ي 

املدينة - 22000 الجديدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15225

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 11 نون 7 2022 تدت إضافة 

إ 2 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :

معالجة نفايات البالستيك.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 23 نون 7 

2022 تحت رقم 29453.

(63I

tob travaux divers

 CONSTRUCTION

BELAAMECH
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

tob travaux divers

حي ج ي العهد زنقة الليدون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 0000)، 

العيون املغرب

  CONSTRUCTION BELAAMECH

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

الوحدة بلوك ج رقم 536  - 0000) 

العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22(8(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعدام القانون   2022 غشت   26

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTION BELAAMECH

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جانتاج التوكيالت  أديع موام البناء 

العقارية , التجارة في أأزاء الييارات..

تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 

 (0000  -   536 الوحدة بلوك ج رقم 

العيون  املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : بلعدش  علي  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييدة علي بلعدش عنوانه)ا) حي 

طانطان   82010 الوطية   الصحراء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييدة علي بلعدش عنوانه)ا) حي 

طانطان   82010 الوطية   الصحراء 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ - تحت رقم 

(62I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 CENTRE INTERNATIONAL

DE LA GREFFE DE CHEVEUX
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

)5 شارع موريتانيا صندجق ال 7يد 

2609 ، 20000، مراكش املغرب

 CENTRE INTERNATIONAL DE

LA GREFFE DE CHEVEUX  شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي باب أديد 

عدلية ميك الليل رقم 239 - 

20000 مراكش املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.100069

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   2021 يوليوز   26 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

 10.000« أي من  مرهم»   490.000«

عن  مرهم»   500.000« إ 2  مرهم» 
ميون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 

الشركة املحدمة املقدار ج امليتحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 141679.

(65I

QUALICIA CONSULTING

TIYAR FIRST PROMO SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

QUALICIA CONSULTING

اقامة أمين الطابق التاني رقم 12 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكناس. ، 50000، 

مكناس املغرب

 TIYAR FIRST PROMO SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي عدارة ابن 

سعيد الطابق 1 الشقة 3 املنظر 

الجديل 3 مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48909
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون 7   21 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  مرهم»   1.500.000«
 1.600.000« إ 2  مرهم»   100.000«
تقديم حصص    : عن طريق  مرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2353.
(66I

BUSINESS CENTER.COM

PLANET EXPERTS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 
الدارالبيضاء املغرب

PLANET EXPERTS شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع عبد 
املومن رقم 236 زنقة باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني رقم 6 - 182)2 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   23
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PLANET EXPERTS
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الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من الشركة في املغرب جفي الخارج:

البناء  أعدال  مختلف  مقاجل 
جالهندسة املدنية جأديع املهن.

تركيب جصيانة حدامات اليباحة 
جكافة خدمات املياه.

صيانة جإصالح العقارات.
اليباكة جالتدفئة جتكييف الهواء 

،
أعدال الري امجتوماتيكي.

مراسة جتركيب أي نظام ري.
التعاقد من الباطن لنشاط تأأي7 

الييارات ؛
جأديع  الييارات  جتأأي7  إمارة 

معدات النقل امخرى.
لنشاط  الباطن  من  التعاقد 

جكاالت امسفار.
املتعلقة  الخدمات  كافة  إنجاز 

بقطاع اليياحة.
املعلومات  تكنولوأيا  تطوير 
جهندسة  جالدراسة  جاالستشارات 

تكنولوأيا املعلومات.
الويب  تطبيقات  أديع  تطوير 

جحلول التجارة اإللكت7جنية ؛
مراسة جإنجاز جمياعدة جتدريب 
في  املشاريع  أديع  جتنفيذ  جتصديم 

مجال تكنولوأيا املعلومات ؛
امأهزة  أديع  جصيانة  تيويق 
جأأهزة  ال 7امج  جحزم  جال 7امج 
الكدبيوتر أج ملحقات التشغيل اآل ي 

للدكاتب ؛
تجارة عامة.

االستي7ام جالتصدير.
التعاقد من الباطن جالوساطة.

إيجارات أديع العقارات.
بجديع  جاالستحواذ  الدراسة   -
جبيعه  جاستغالله  جنقله  أشكاله 
أج  املباشر  التدثيل  أج  بيعه  جإعامة 
االخت7اع  براءات  لجديع  املباشر  غي7 
جالعدليات  التجارية  جالعالمات 

جالت7اخيص املتعلقة بهذه امنشطة.
أديع العدليات التجارية ، أديع 

املنتجات الخام أج املصنعة ؛
تشغيل أديع الصناعات جأديع 

امعدال.

املعامالت  أديع   ، أعم  جبشكل 
جغي7  جاملنقولة  جاملالية  التجارية 
أج  مباشر  بشكل  املتعلقة  املنقولة 
بأحد   ، أزئًيا  أج  كلًيا   ، مباشر  غي7 
امشياء املحدمة أج بأي أشياء مداثلة 

أج مرتبطة..
عنوان املقر االأتداعي : شارع عبد 
زنقة باسكي اقامة   236 املومن رقم 
 2(182  -  6 الطابق الثاني رقم  ف8 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
500 حصة    : الييد انس كرامي 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
حي  الييد انس كرامي عنوانه)ا) 
 20000  21 الرقم   92 زنقة  الفرح 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
حي  الييد انس كرامي عنوانه)ا) 
 20000  21 الرقم   92 زنقة  الفرح 

الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 6)3)82.
(6(I

fiduciairehakimi

صونتر سوتيان فورماسيون 
 centre deالفتح خاص

 soutien et de formation al
fateh prive

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
حل شركة

fiduciairehakimi
82.شارع محدد الخامس عدارة 
قي�سي رقم 6 ، 60000، جأدة 

املغرب
صونت7 سوتيان فورماسيون الفتح 
 centre de soutien et deخاص

formation al fateh prive شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي  شارع 
يوسف ابن تاشفين عدارة يوسف 

ابن تاشفين طابق 3 رقم 30 - 
60000 جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36095
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   0( املؤرخ في 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
الفتح  فورماسيون  سوتيان  صونت7 
 centre de soutien et deخاص
مبلغ    formation al fateh prive
جعنوان  مرهم   20.000 رأسدالها 
شارع يوسف ابن  مقرها اإلأتداعي  
تاشفين  ابن  يوسف  عدارة  تاشفين 
جأدة   60000  -  30 رقم   3 طابق 
املغرب نتيجة ل : حل امليبق للشركة 

ج عدم اإلقبال.
شارع   5 ج حدم مقر التصفية ب 
يوسف  عدارة  تاشفين  ابن  يوسف 
ابن تاشفين طابق 3 رقم 30 - 60000 

جأدة املغرب. 
ج عين:

ج  برييول  امريس   الييد)ة) 
زنقة   2 الحين  شارع  عنوانه)ا) 
 60000  31 رقم  العدراجي  محدد 

جأدة املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 28)3.
(68I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE SOFUT SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلديدة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلديدة اقليم 
الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب

STE SOFUT SARL شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي قصر 
اليات فركلة العليا - 52600 

تنجدام املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(58(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 نون 7   09 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
طاليبي  لحو  )ة)  الييد  تفويت 
حصة اأتداعية من أصل   23.600
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   23.600
نون 7   09 بتاريخ  طاليبي  اسداعيل 

.2022
محدد طاليبي  )ة)  تفويت الييد 
أصل  من  اأتداعية  حصة   3.800
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   3.800
نون 7   09 بتاريخ  طاليبي  اسداعيل 

.2022
)ة) يوسف طاليبي  تفويت الييد 
أصل  من  اأتداعية  حصة   3.800
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   3.800
نون 7   09 بتاريخ  طاليبي  اسداعيل 

.2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 23 نون 7 

2022 تحت رقم 928/2022.
769I

fiduciairehakimi

 iyad centre عياد صونتر بريفي
prive

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
حل شركة

fiduciairehakimi
82.شارع محدد الخامس عدارة 
قي�سي رقم 6 ، 60000، جأدة 

املغرب
 iyad centre عيام صونت7 بريفي

prive شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 59 شارع 
محدد بن بوأدعة طابق 1 شقة 3 - 

60000 جأدة املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.3322(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  18 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة عيام 
  iyad centre prive بريفي  صونت7 
مبلغ رأسدالها 10.000 مرهم جعنوان 
مقرها اإلأتداعي 59 شارع محدد بن 
 60000  -  3 شقة   1 بوأدعة طابق 
حل ميبق   : جأدة املغرب نتيجة ل 

للشركة ج عدم اإلقبال.
ج حدم مقر التصفية ب 59 شارع 
محدد بن بوأدعة طابق 1 شقة 3 - 

60000 جأدة املغرب. 
ج عين:

ج  خرباش  ابراهيم    الييد)ة) 
شارع املنصور الذهبي   12 عنوانه)ا) 
)ة)  كدصفي  املغرب  جأدة   60000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 3282.
((0I

FIDUCIAIRE 2006

COSIA TECH MAROC
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
COSIA TECH MAROC شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 26 شارع 
مرس سلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

20000 الدرالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563281
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   25

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 COSIA : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.TECH MAROC

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات.

26 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 

 -  3 الشقة   1 مرس سلطان الطابق 

20000 الدرالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 200.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 MANCEAU الييد 

 CHRISTOPHHE ROGER

حصة بقيدة   MAURICE  :  1.000

100 مرهم للحصة.

 1.000   : سارة  بلفقيه  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 MANCEAU الييد 

 CHRISTOPHE ROGER MUARICE

LE 72430 NOYEN- عنوانه)ا) 

 SARTHE E PETIT VERDEELL

.20000 NOYEN FRANCE

عنوانه)ا)  سارة  بلفقيه  الييدة 

تجزئة أرض نجاح عدارة ب الشقة 

 20000 الشق  عين   1 الطابق   5

الدرالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

 HRISTOPHE ROGER الييد 

 N-SARTHE E (عنوانه)ا MUARICE

 PETIT VERDEELL 20000 NOYEN

FRANCE

عنوانه)ا)  سارة  بلفقيه  الييد 

تجزئة أرض نجاح عدارة ب الشقة 

 20000 الشق  عين   1 الطابق   5

الدرالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 3)3)82.
((1I

ALISSONE CONSULTING

my one services SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING
 310Angle BD Omar Riffi  Et La
 Liberte CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC
my one services SARL  شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 10، شارع 

الحرية الطابق3 شقة 5  الدار 
البيضاء.   20120 الدار البيضاء.   

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

560825
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 غشت   15
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 my  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.one services SARL
غرض الشركة بإيجاز :       تيليم 
جنقل املنتجات الغذائية أج أي بضائع 

أخرى موأهة للبيع- 
تحقيق خدمة الزبناء عند الشراء 

جالدفع جخدمة ما بعد البيع-
جالزبون  املورم  بين  العالقة  ربط 
من أديع النواحي جتنفيذ املعامالت 

جخدمة - الزبناء الكاملة.
املعامالت  أديع  عام،  جبشكل 
أج  العقارية  أج  املنقولة  أج  التجارية 
املالية املتعلقة بشكل مباشر أج غي7 
مباشر بأحد امشياء املذكورة أعاله أج 
التي قد تعزز تطوير الشركة، جكذلك 
مباشرة  غي7  أج  مباشرة  مشاركة  أي 

بأي شكل من امشكال في الشركات 

أج ذات  أهداف مداثلة  لليعي جراء 

 ،10  : .عنوان املقر االأتداعي  صلة. 

شارع الحرية الطابق3 شقة 5  الدار 

البيضاء.    الدار   20120 البيضاء.   

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نخلي   يوسف  الييد 
بيتشوعدارة  مصطفى  شكري  زنقة 

املعاريف الدار البيضاء   12 شقة   (

0)203 الدار البيضاء.   املغرب.

عنوانه)ا)  نبيل   املهدي  الييد 

 5 الطابق  اشبيلية  برج   2 رجماندي 

البيضاء  الدار  املعاريف   51 الشقة 

0)203 الدار البيضاء.   املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)   نخلي   يوسف  الييد 
بيتشوعدارة  مصطفى  شكري  زنقة 

املعاريف الدار البيضاء   12 شقة   (

0)203 الدار البيضاء.   املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 822622.

((2I

MHM AUDIT

KHAÏRAT AL RIYAD
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MHM AUDIT

2)1 مدخل أ، الطابق الثاني، شقة 
رقم 5، ساحة موالي رشيد، شارع 

موالي رشيد تدارة ، 12000، تدارة 

املغرب

KHAÏRAT AL RIYAD شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 1، 
الطابق امجل حي الفرمجس ميي7ة 1 

تدارة - 12020 تدارة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13((81

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.KHAÏRAT AL RIYAD
-استي7ام   : غرض الشركة بإيجاز 
جتصدير أي منتج زراعي أج غذائي أج 

تجاري أج    
صناعي من أي بلد؛

التقييط  ج  بالجدلة  -التجارة 
لجديع أنواع اليلع ج املوام الزراعية، 

الغذائية، التجارية ج الصناعية،
بجديع  القيام  عامة،  -جبصفة 
املالية،  الصناعية،  العدليات 
املنقولة  جغي7  املنقولة  التجارية، 
التي لها صلة مباشرة أج غي7 مباشرة 
بهدف الشركة قصد تحقيق نجاحها 
جتنديتها..عنوان املقر االأتداعي : رقم 
1، الطابق امجل حي الفرمجس ميي7ة 

1 تدارة - 12020 تدارة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عبد الرحدان خضر أ 7يل 
مرهم   100 بقيدة  حصة   100   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد عبد الرحدان خضر أ 7يل 
عنوانه)ا) املدلكة  العربية اليعومية 
اليعومية  العربية  املدلكة    12020

املدلكة  العربية اليعومية.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد عبد الرحدان خضر أ 7يل 
عنوانه)ا) املدلكة  العربية اليعومية 
اليعومية  العربية  املدلكة    12020

املدلكة  العربية اليعومية
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بتدارة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 2289.
((3I

CAB CONSEILS

EMERAUDE SKIN CENTER
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB CONSEILS
 RUE GOULMIMA RESIDENCE

 LE LOUVRE N°653 4EME
 ETG APPT 11 CASABLANCA،
22000، CASABLANCA MAROC

 EMERAUDE SKIN CENTER
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي إمرجم 

سنت7، شارع جام لو، الطابق 2، رقم 
16، الحي الحيني - 20230 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563023

 02 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.EMERAUDE SKIN CENTER
إنشاء   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
خدمات  مع  تجديل  مركز  جتشغيل 

تصفيف الشعر جالتجديل.

العالأات  كافة  مدارسة   •

للجيم  جالتجديلية  التجديلية 

جالوأه.

بيع أديع املنتجات املخصصة   •

للعناية الجدالية جالتجديلية.

 / الليزر الطبي التجديلي  توفي7   •

)إزالة  التجديلية  للعالأات  إ.ب.ل 

الشباب  جتجديد  بالليزر  الشعر 

بالليزر ج إ.ب.ل

جنشاط  الجدالية  العناية   •

جالعناية  جاملانيكي7  التجديل  معهد 

أديع  جبيع  الحديثة  بالتقنيات 

منتجات جميتلزمات التجديل..

إمرجم   : االأتداعي  املقر  عنوان 

2، رقم  الطابق  سنت7، شارع جام لو، 

الدار   20230  - الحيني  الحي   ،16

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:

الييدة زينب تازي سعوم  :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

سعوم   تازي  زينب  الييدة 

26، زنقة أحدد املقري ط  عنوانه)ا) 

الدار   20250 حي راسين    13 ش   (

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

سعوم   تازي  زينب  الييدة 

26، زنقة أحدد املقري ط  عنوانه)ا) 

الدار   20250 حي راسين    13 ش   (

البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 845946.

((2I

طوبي سعيد

الكي مازاكان ترونس
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

طوبي سعيد
 boite postal 2069 El Jadida ،

22000، الجديدة املغرب
الكي مازاكان ترجنس شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجوزئة 

الخي7 مجدوعة رقم 13 ازمور - 
22100 أزمور املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   25
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
الكي   : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

مازاكان ترجنس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
تجوزئة   : عنوان املقر االأتداعي 
 - ازمور   13 رقم  مجدوعة  الخي7 

22100 أزمور املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : هشام  خي7جه  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هشام  خي7جه  الييد 
تجوزئة الخي7 مجدوعة رقم 13 ازمور 

22100 الجديدة املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  هشام  خي7جه  الييد 
تجوزئة الخي7 مجدوعة رقم 13 ازمور 

22100 الجديدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 23 نون 7 

2022 تحت رقم 29455.

((5I

CABINET CONSEIL ACHOURI

يوس إدري
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI

 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97

 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC

يوس إمري شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي املقر 

الرئي�سي ، مكتب رقم 105 ، 

الشقة 16 ، 3 ، الزاجية 11 يناير ، 

جمصطفى معاني ، الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 ف 7اير   11

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

يوس   : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

إمري.

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري.

املقر   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الشقة   ،  105 مكتب رقم   ، الرئي�سي 
16 ، 3 ، الزاجية 11 يناير ، جمصطفى 
معاني ، الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد يوسف اإلمري�سي :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد يوسف اإلمري�سي عنوانه)ا) 
مكناس  في  مازة  عين  زهوى   123

50000 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  مينا  الياجي  الييدة  
123 لوط زهوة عين مازة في مكناس 

50000 مكناس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2022 تحت رقم 815623.
((6I

cerecof

أصافا صونتر فزيت تكنيك
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cerecof
 contact@cerecof.com ، 80000،

agadir maroc
أصافا صونت7 فزيت تكنيك شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي محل رقم 
1 رقم )81 طريق امميم ايت ملول - 

80000 ايت ملول املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11853

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   15 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد أصافا صونت7 فزيت 
 100.000 رأسدالها  مبلغ  تكنيك  
مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي محل 
ايت  امميم  طريق   81( رقم   1 رقم 
املغرب  ملول  ايت   80000  - ملول 
نتيجة ل : عدم الحصول عل2 رخصة 
الوزارة  من  التقني  الفحص  مزاجلة 

املكلفة.
ج حدم مقر التصفية ب محل رقم 
1 رقم )81 طريق امميم ايت ملول - 

80000 ايت ملول املغرب. 
ج عين:

ج  كزام  الحيين   الييد)ة) 
الداخلة  حي   62 رقم  عنوانه)ا) 
)ة)  كدصفي  املغرب  اكامير   80000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
املخابرة ج محل تبليغ العقوم ج الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : محل رقم 1 رقم 

)81 طريق امميم ايت ملول
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 2338/2022.

(((I

CMGP-CAS

AGRIVAL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاجلة مهام امليي7ين

CMGP-CAS
 Parc Industriel Sapino, Lots

 102 à 105, Nouaceur, Maroc ،
20220، الدار البيضاء املغرب

AGRIVAL »شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: 53/49، 
زنقة كابتن طهي7يات - - الدار البيضاء 

املغرب.
»تجديد مدة مزاجلة مهام امليي7ين»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.91629
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 يونيو 2022

مهام  مزاجلة  مدة  تجديد  تقرر 
امليي7ين ملدة: )1) سنوات.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 845930.
((8I

AGIN SARL

EQUILR SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

AGIN SARL
 RUE RABIA APT 2 AGDAL 1(
RABAT ، 12000، RABAT MAROC
ذات  شركة    EQUILR SARL

امليؤجلية املحدجمة
متجر  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
الطابق اليفلي عين عتيق تجزئة   6
م 7جكة رقم 29 تدارة  - 12020 تدارة 

املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.122853

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون 7   16 املؤرخ في 
الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

كنوزي نورالدين كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بتدارة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 9395.
779I

FLASH ECONOMIE

HAJA ENGRI
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HAJA ENGRI شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
احدد الرفاعي زاجية شارع الساركا 
الشقة 1 - 3000) الداخلة املغرب
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تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   1(

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 HAJA  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.ENGRI

البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخام  الزراعية  للدنتجات  بالجدلة 

جالحيوانات الحية جاإلنتاج الحيواني 

شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 

الساركا  شارع  زاجية  الرفاعي  احدد 

الشقة 1 - 3000) الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييدة اتفرح طنجي :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : حجوبي  هاأر  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   طنجي  اتفرح  الييدة 
 (3000   62 رقم   2 القيم  حي 

الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  حجوبي  هاأر  الييدة 

  25 رقم  غرناطة  شارع  العومة  حي 

3000) الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييدة اتفرح طنجي عنوانه)ا) حي 
الداخلة   (3000   62 رقم   2 القيم 

املغرب

عنوانه)ا)  حجوبي  هاأر  الييدة 

 25 رقم  غرناطة  شارع  العومة  حي 

3000) الداخلة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  
نون 7 2022 تحت رقم 1980/2022.
(80I

FLASH ECONOMIE

CAMELAGRI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CAMELAGRI شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي القيم 
01 رقم 02 الداخلة - 3000) 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   21
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CAMELAGRI
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخام  الزراعية  للدنتجات  بالجدلة 
جالحيوانات الحية جاإلنتاج الحيواني 

حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
القيم 01 رقم 02 الداخلة - 3000) 

الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييدة اللب ملينة :  1.000 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

حي  الييدة اللب ملينة عنوانه)ا) 
القيم 01 رقم 02  3000) الداخلة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

حي  الييدة اللب ملينة عنوانه)ا) 
الداخلة   (3000 02 01 رقم  القيم 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  

نون 7 2022 تحت رقم 1996/2022.

(81I

FOUZMEDIA

 OUSSY ALOUANE
BATIMENT

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 OUSSY ALOUANE BATIMENT

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 2 - 12000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OUSSY ALOUANE BATIMENT

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

 59  : االأتداعي  املقر  عنوان 
شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 
 12000  -  2 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اج�سي  محدد  الييد 
سال   769 رقم  م  قطاع  الرحدة  حي 

11000 املغرب.
عنوانه)ا)  علوان  العربي  الييد 
مجار اجالم انصر الشرقية 5 رقم ))3 
القنيطرة  الطيبي  سيدي  مالوط 

12000 املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  اج�سي  محدد  الييد 
سال   769 رقم  م  قطاع  الرحدة  حي 

11000 املغرب
عنوانه)ا)  علوان  العربي  الييد 
مجار اجالم انصر الشرقية 5 رقم ))3 
القنيطرة  الطيبي  سيدي  مالوط 

12000 املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 15 نون 7 

2022 تحت رقم -.
(82I

NASSIM FISH SARL AU

ناسيم فيش
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

NASSIM FISH SARL AU
 QUARTIER AL MASSIRA 3EME
 TRANCHE RUE ATIL NR772 EL
 MARSA LAAYOUNE ، 70002،

LAAYOUNE PORT MAROC
ناسيم فيش  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

امليي7ة الخضراء الشطر الثالث رقم 
2)) املر�سى العيون - 0002) املر�سى 

العيون املغرب
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تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39847

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2021 مأن 7   21
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
ناسيم   : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

فيش.
غرض الشركة بإيجاز : بيع جشراء 

االسداك بالجدلة ج التقييط.
تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الشطر الثالث رقم  امليي7ة الخضراء 
2)) املر�سى العيون - 0002) املر�سى 

العيون املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
حوي�سي  الناأم  محدد  الييد 
6 الداخلة  عنوانه)ا) حي اليالم رقم 

0002) العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
حوي�سي  الناأم  محدد  الييد 
6 الداخلة  عنوانه)ا) حي اليالم رقم 

0002) العيون املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   03 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 11/2022.
(83I

CHN CONSULTING

ELEC AIN CHKEF
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

CHN CONSULTING
 RESIDENCE YAKOUTA 3 APPT

 8 BELAIR CHAMP  DE COURSE،
30000، FES MAROC

ELEC AIN CHKEF شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي أنان 1 
رقم )11 ر عين الشقف فاس موالي 

سعقوب فاس - 36122 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2665

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   23

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 ELEC  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.AIN CHKEF

تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

موام كهربائية جتركيبية جإنارة جتاأر 

الت7كيب  الكهربائية.  الت7كيبات  موام 

االتصاالت.  في  الكهرجميكانيكي 

كابالت جمعدات الصيانة الصناعية 

الكهربائية.

 1 أنان   : عنوان املقر االأتداعي 
رقم )11 ر عين الشقف فاس موالي 

سعقوب فاس - 36122 فاس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد عبد هللا كفى  :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد بدر الخومي  :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

الييد عبد هللا كفى  : 500 بقيدة 

100 مرهم.

500 بقيدة   : الييد بدر الخومي  

100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كفى   هللا  الييد عبد 
امليي7ة  امليتقبل  تجزىة   31( رقم 

فاس  36122 فاس املغرب.

الييد بدر الخومي  عنوانه)ا) 625  
 NANTERRETERRASSE  9200
 DE L’ARCHE  9200 NANTERRE

فرنيا.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  كفى   هللا  الييد عبد 
امليي7ة  امليتقبل  تجزىة   31( رقم 

فاس  36122 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 2830.

(82I

STE CHCOM SARL

 STE LYCEE AL AJYAL EL
 JADIDA ETABLISSEMENT

PRIVEE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

STE CHCOM SARL
 RUE N° 22 N° 42 SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
 STE LYCEE AL AJYAL EL JADIDA
ETABLISSEMENT PRIVEE  شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 2 رقم 

32 الحي الجديد  - 16000 سيدي 
قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2021 مأن 7   06
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 LYCEE AL AJYAL EL JADIDA

.ETABLISSEMENT PRIVEE
مؤسية   : غرض الشركة بإيجاز 

خصوصية لتعليم اعدامي جثانوي.

زنقة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 16000  - الجديد   الحي   32 رقم   2

سيدي قاسم املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

99.400.000 مرهم، مقيم كالتا ي:
 122.000   : جام حنان   الييدة 
مرهم   100.000 بقيدة  حصة 

للحصة.
الييد بوعامي بوبكر  :  122.000 
مرهم   100.000 بقيدة  حصة 

للحصة.
  : مصطفى  يخلف  الييد 
 100.000 بقيدة  حصة   122.000

مرهم للحصة.
  : الوهاب   عبد  العوي�سي  الييد 
 100.000 بقيدة  حصة   122.000

مرهم للحصة.
  : الخالق   عبد  الحديدي  الييد 
 100.000 بقيدة  حصة   122.000

مرهم للحصة.
  : الحينية   صالحي  الييدة 
 100.000 بقيدة  حصة   122.000

مرهم للحصة.
الييدة صالحي زهور :  122.000 
مرهم   100.000 بقيدة  حصة 

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حنان   جام  الييدة 
تجزئة طريق طنجة رقم 228 16000 

سيدي قاسم املغرب.
عنوانه)ا)  الييد بوعامي بوبكر  
سيدي   16000 حي لكرينات الحاج  

قاسم املغرب.
الييد يخلف مصطفى عنوانه)ا) 
 16000  318 رقم  الزاجية  تجزئة 

سيدي قاسم املغرب.
الوهاب   عبد  العوي�سي  الييد 
الوام   الشليحات  حي  عنوانه)ا) 

16000 سيدي قاسم املغرب.
الخالق   عبد  الحديدي  الييد 
عنوانه)ا) مجار الكرينات املرس زيرارة 

16000 سيدي قاسم املغرب.
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الحينية   صالحي  الييدة 
صحراجة   حي   88 زنقة  عنوانه)ا) 

16000 سيدي قاسم املغرب.

عنوانه)ا)  زهور  صالحي  الييدة 
زنقة 88 حي صحراجة  16000 سيدي 

قاسم املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد يخلف مصطفى عنوانه)ا) 

 16000  318 رقم  الزاجية  تجزئة 

سيدي قاسم املغرب

عنوانه)ا)  الييد بوعامي بوبكر  

سيدي   16000 حي لكرينات الحاج  

قاسم املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  االبتدائية بييدي قاسم  

أكتوبر 2022 تحت رقم 286/2022.

(85I

BA CONTRACTING

L.K.C.S COMPAGNIE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L.K.C.S COMPAGNIE

13 زنقة احدد املجاطي اقامة لزالب 

الطابق امجل رقم 8 ، 20350، 

الدارالبيضاء املغرب

L.K.C.S COMPAGNIE  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 13 زنقة 

احدد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

امجل رقم 8 - 20350 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56326(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   12

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 L.K.C.S : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.COMPAGNIE
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
محاأر الرمال جإنتاج الخرسانة جأي 

منتج إنشائي.
زنقة   13  : عنوان املقر االأتداعي 
احدد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
الدارالبيضاء   20350  -  8 امجل رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : لطيفي  عامل  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لطيفي  عامل  الييد 
 85 عدارة   1 س  م  امليتقبل  إقامة 
رقم 12 سيدي معرجف  20520 الدار 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  لطيفي  عامل  الييد 
 85 عدارة   1 س  م  امليتقبل  إقامة 
رقم 12 سيدي معرجف  20520 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 285)82.

(86I

FLASH ECONOMIE

GOOD VAGE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GOOD VAGE شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي امليي7ة 
2 زنقة ابي رقراق رقم 36  - 3000) 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   21
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 GOOD : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.VAGE
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخام  الزراعية  للدنتجات  بالجدلة 
جالحيوانات الحية جاإلنتاج الحيواني 

؛.
حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 -   36 زنقة ابي رقراق رقم   2 امليي7ة 

3000) الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
بلقيس  الدين  نجم  الييدة 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
بلقيس  الدين  نجم  الييدة 
ابي  زنقة   2 امليي7ة  حي  عنوانه)ا) 
الداخلة   (3000  36 رقم  رقراق 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
بلقيس  الدين  نجم  الييدة 
ابي  زنقة   2 امليي7ة  حي  عنوانه)ا) 
الداخلة   (3000  36 رقم  رقراق 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  

نون 7 2022 تحت رقم 1990/2022.

(8(I

LE LEGALISTE

WATER SYSTEM
إعالن متعدم القرارات

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID

 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

WATER SYSTEM »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: مجار جالم 

سبو   جام حّصار حّجاج  - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.138635

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

حصص:  تفويت   -  1 رقم  ر  قرا

الذي ينص عل2 مايلي: املوافقة عل2 

اأتداعية  حصة   (2500( ت  ي تفو
مدلوكة للييد عبد االله اليعداجي 

لفائدة الييد قاسم حنون.

جتعيين  استقالة   -  2 رقم  ر  قرا

ميي7 أديد للشركة: الذي ينص عل2 

مايلي: استقالة امليي7 اليابق الييد 

عبد االله اليعداجي ج تعيين الييد 

قاسم حنون ميي7 أديد للشركة مع 

إعطائه أديع صالحيات التوقيع.

الشكل  تحويل   -  3 رقم  ر  قرا

عل2  ينص  الذي  للشركة:  وني  ن ا الق

من  القانوني  الشكل  تحويل   : ي ل ماي

إ 2  محدجمة  ميؤجلية  ذات  ة  شرك

ة ذات ميؤجلية محدجمة ذات  شرك

الشريك الوحيد.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
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بند رقم -: الذي ينص عل2 مايلي: -

باملحكدة  القانوني  اع  د ي إل ا تم 

 15 بتاريخ  ة بالدار البيضاء   ري ا ج الت

نون 7 2022 تحت رقم 826205.

(88I

FLASH ECONOMIE

GRI SUD
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

GRI SUD شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي القيم 

01 رقم 02 - 3000) الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   21

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 GRI  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SUD

البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخام  الزراعية  للدنتجات  بالجدلة 

جالحيوانات الحية جاإلنتاج الحيواني 

عنوان املقر االأتداعي : حي القيم 
01 رقم 02 - 3000) الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

بابا  سيدي  هللا  حرمة  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
بابا  سيدي  هللا  حرمة  الييد 
عنوانه)ا) شارع الوالء فيال حرمة هللا  

3000) الداخلة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
بابا  سيدي  هللا  حرمة  الييد 
عنوانه)ا) شارع الوالء فيال حرمة هللا 

3000) الداخلة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  
نون 7 2022 تحت رقم 1991/2022.

789I

FLASH ECONOMIE

BIHIM AGRO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BIHIM AGRO شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي القيم 

01 رقم 49 الداخلة - 3000) 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   1(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 BIHIM : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.AGRO

البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخام  الزراعية  للدنتجات  بالجدلة 

جالحيوانات الحية جاإلنتاج الحيواني 

حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
القيم 01 رقم 49 الداخلة - 3000) 

الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييد حرمة هللا ابيهيم 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد حرمة هللا ابيهيم عنوانه)ا) 
الداخلة   49 رقم   01 القيم  حي 

3000) الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد حرمة هللا ابيهيم عنوانه)ا) 
الداخلة   49 رقم   01 القيم  حي 

3000) الداخلة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  

نون 7 2022 تحت رقم 1979/2022.

790I

FLASH ECONOMIE

HALA AGRI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HALA AGRI شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي االمل 2 

بلوك 18 رقم 09 - 3000) الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2323(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   21

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 HALA : اإلقتضاء بدختصر تيديتها 

.AGRI

البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخام  الزراعية  للدنتجات  بالجدلة 

جالحيوانات الحية جاإلنتاج الحيواني 

؛.

عنوان املقر االأتداعي : حي االمل 

2 بلوك 18 رقم 09 - 3000) الداخلة 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييدة البوهالة خديجة :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

خديجة  البوهالة  الييدة 

رقم   18 بلوك   2 حي االمل  عنوانه)ا) 

09  3000) الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

خديجة  البوهالة  الييدة 

رقم   18 بلوك   2 حي االمل  عنوانه)ا) 

09 3000) الداخلة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  

نون 7 2022 تحت رقم 1989/2022.

791I
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FLASH ECONOMIE

SIDI SALEH AGRI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SIDI SALEH AGRI شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 

الغفران زنقة 16 رقم 21  - 3000) 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   1(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 SIDI  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SALEH AGRI
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخام  الزراعية  للدنتجات  بالجدلة 
جالحيوانات الحية جاإلنتاج الحيواني 

حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 (3000  -   21 16 رقم  الغفران زنقة 

الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
محدد  صالح  سيدي  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

محدد  صالح  سيدي  الييد 
رقم   16 حي الغفران زنقة  عنوانه)ا) 

21  3000) الداخلة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
محدد  صالح  سيدي  الييد 
رقم   16 حي الغفران زنقة  عنوانه)ا) 

21  3000) الداخلة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  
نون 7 2022 تحت رقم 1977/2022.

792I

FLASH ECONOMIE

ZOUG AGRI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ZOUG AGRI شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي القيم 
01 رقم 22  - 3000) الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2321(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   1(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ZOUG : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.AGRI
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخام  الزراعية  للدنتجات  بالجدلة 
جالحيوانات الحية جاإلنتاج الحيواني 

حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
القيم 01 رقم 22  - 3000) الداخلة 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد حرمة هللا ابراهيم :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
ابراهيم  هللا  حرمة  الييد 
 22 رقم   01 القيم  حي  عنوانه)ا) 

الداخلة 3000) الداخلة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
ابراهيم  هللا  حرمة  الييد 
 22 رقم   01 القيم  حي  عنوانه)ا) 

الداخلة 3000) الداخلة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  
نون 7 2022 تحت رقم 1978/2022.
793I

FLASH ECONOMIE

SUD ENGRE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SUD ENGRE شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجدوعة 
100 منازل  - 3000) الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   1(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 SUD  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ENGRE
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخام  الزراعية  للدنتجات  بالجدلة 
جالحيوانات الحية جاإلنتاج الحيواني 

؛.
عنوان املقر االأتداعي : مجدوعة 
الداخلة   (3000  - منازل    100

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الزهراء  الييدة الشتوكي فاطدة 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الزهراء  الييدة الشتوكي فاطدة 
منازل   100 مجدوعة  عنوانه)ا) 

الداخلة 3000) الداخلة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الزهراء  الييدة الشتوكي فاطدة 
منازل   100 مجدوعة  عنوانه)ا) 

الداخلة 3000) الداخلة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  
نون 7 2022 تحت رقم 1976/2022.
794I

FLASH ECONOMIE

SIMPL AGRI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SIMPL AGRI شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأتداعي حي االمل 2 
بلوك 18 رقم 09 - 3000) الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   21
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 SIMPL : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.AGRI
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخام  الزراعية  للدنتجات  بالجدلة 
جالحيوانات الحية جاإلنتاج الحيواني 

؛.
عنوان املقر االأتداعي : حي االمل 
2 بلوك 18 رقم 09 - 3000) الداخلة 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : بوالهي  بوكرن  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوالهي  بوكرن  الييد 
حي االمل 2 بلوك 18 رقم 09 الداخلة 

3000) الداخلة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوالهي  بوكرن  الييد 
حي االمل 2 بلوك 18 رقم 09 الداخلة 

3000) الداخلة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  
نون 7 2022 تحت رقم 1984/2022.

795I

GIPROAIR

JOJA
إعالن متعدم القرارات

GIPROAIR
 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

 GHANEM N° 484 BUR N°
 9 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
JOJA »شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: مجار 
اليابعة ملحددييا البور أداعة 

الويدان  - - مراكش املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.106123

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 10 يونيو 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
أوان  بوينسجنون  الييدة  تفويت 
في  حصصها  مجدوع  ماملين  ماري 
حصة   250 ب  جاملقدرة  الشركة 

لفائدة الييد كالجس أاك هوبرت
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
استقالة الييدة بوينسجنون أوان 
كديي7ة  مهامها  من  ماملين  ماري 

للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
هوبرت  أاك  كالجس  الييد  تعيين 

كديي7 أديد للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
مايلي: اصبحت كل حصص الشركة 
نصيب  من  حصة   500 ب  جاملقدرة 
الييد كالجس أاك هوبرت جبدالك 
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي7  تم 
امليؤجلية  مات  شركة  لتصبح 

املحدجمة
عل2  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
اصبح امليي7 الوحيد للشركة  مايلي: 

هو الييد كالجس أاك هوبرت
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 25)121.
796I

BCNG

STE: VIA WORC
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: VIA WORC شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 265، 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

20050 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55826(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   2(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE:  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.VIA WORC
اعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة ج انشاءات.
 ،265  : االأتداعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

20050 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:
  : اليبتي  رتيبة  الييدة 
80.000,00 حصة بقيدة 100 مرهم 

للحصة.
  : اعليوات  سعيد  الييد 
20.000,00 حصة بقيدة 100 مرهم 

للحصة. 
الييدة رتيبة اليبتي : 800 بقيدة 

100 مرهم.

 200  : اعليوات  سعيد  الييد 
بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اليبتي  رتيبة  الييدة 
 6 )30 رقم  اقامة ميار اليالم عدارة 

20050  الدارالبيضاء املغرب.
الييد سعيد اعليوات عنوانه)ا) 
 20( رقم  اجه  عدارة  االها ي  اقامة 
  20050 معرجف  سيدي   3 طابق 

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  اليبتي  رتيبة  الييدة 
 6 )30 رقم  اقامة ميار اليالم عدارة 

20050  الدارالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 841194.

797I

ENVOL DU PAPILLON

تحليق الفراشة
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ENVOL DU PAPILLON
شارع امريس الثاني العدارة 62 ، 

50000، مكناس املغرب
تحليق الفراشة شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
امريس الثاني العدارة 62، املكتب 
21، الطابق 5 - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   29
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
تحليق   : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

الفراشة.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلستشارات ج املرافقة في التييي7.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
املكتب   ،62 العدارة  الثاني  امريس 
مكناس   50000  -  5 الطابق   ،21

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  امزيل  نهيلة  الييدة 
 32 مجدوعة  املفة  رياض  اقامة 
مدخل 13 شقة 131 املفة  20220 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  امزيل  نهيلة  الييدة 
 32 مجدوعة  املفة  رياض  اقامة 
مدخل 13 شقة 131 املفة  20220 

البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   03 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم -.
798I

EXPROX SARL AU

MAM CARROSSERIE
إعالن متعدم القرارات

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عدارة الزبي7ي 
الطابق الثاني عين حرجمة الرقم 
ال 7يدي 98 املحددية، 28630، 

املحددية املغرب
MAM CARROSSERIE  »شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: مجار 

أجالم سيدي عبد النبي الشالالت  - 
28630 املحددية  املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23819
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 نون 7 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مايلي: تفويض إمضاء العام الشركة  
التوقيع  أي  امليي7ين   أحد  بتوقيع 
املنفصل للديي7 عبدالعزيز مدوني أج 

للديي7 مصطفى امصفر
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :19 رقم  بند 

مايلي: إمضاء العام الشركة  
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحددية  بتاريخ 10 نون 7 

2022 تحت رقم 2211.
799I

AFC PARTENAIRE

LA BAZART DE MIMA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH maroc
LA BAZART DE MIMA شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي محل 
تجاري في الطابق امر�سي رقم 100 

مبنى في تاسلطانت حوز مراكش 
مراكش 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   26
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 LA  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BAZART DE MIMA

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتاأر  في  املنيوأات  في  التجزئة 

املتخصصة

تجارة التجزئة في السجام

استي7ام جتصدير

تجارة.

محل   : االأتداعي  املقر  عنوان 

 100 الطابق امر�سي رقم  في  تجاري 

مراكش  حوز  تاسلطانت  في  مبنى 

مراكش 20000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

: جلدالهاشمي  شيداء   الييدة 

مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

جلدالهاشمي  شيداء  الييدة 

سيتي  كولف  برييتسجيا  عنوانه)ا) 

عن 7  مدخل   65 عدارة   05 الشقة 

مراكش 20000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

جلدالهاشمي  شيداء  الييدة 

سيتي  كولف  برييتسجيا  عنوانه)ا) 

عن 7  مدخل   65 عدارة   05 الشقة 

مراكش 20000 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   09 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 12128.

800I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE BAHRI
MATERIAUX

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE BAHRI MATERIAUX

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي املحل 
التجاري رقم 9 تجزئة اكدال رقم 

125 - 51100 عين تاجأطات 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5((15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   15
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BAHRI MATERIAUX
بيع موام   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.
أشغال مختلفة أج البناء.

املحل   : االأتداعي  املقر  عنوان 
رقم  اكدال  تجزئة   9 رقم  التجاري 
125 - 51100 عين تاجأطات املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : محدد  بحري  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :



22865 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

الييد بحري محدد عنوانه)ا) حي 
جليلي عدارة 59 شقة 9 51100 عين 

تاجأطات املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد بحري محدد عنوانه)ا) حي 
جليلي عدارة 59 شقة 9 51100 عين 

تاجأطات املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم )233.
801I

boutouissa mustafa

MRG TRANS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

boutouissa mustafa
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
MRG TRANS   شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم30 
مكرر زنقة 8 حي االمان مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57719
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 MRG  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

. TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 3.5 عن  جزنها  يقل  التي  البضائع 
بالتفصيل- البناء  موام  طن-تاأر 
أعدال متنوعة أج بناء-تاأر  تجارة-- 
جتصدير  بالتفصيل-استي7ام  الوقوم 
جبيع جتخزين جتوزيع أديع املنتجات 

جاليلع املتعلقة بشكل مباشر أج غي7 
أعاله.--  املذكورة  بامنشطة  مباشر 
التجارية  امعدال  أديع  إنشاء 
جإيجارها  جاستئجارها  جحيازتها 
 ، جتركيبها   ، جتأأي7ها   ، جإمارتها 
جتشغيلها ، جأخذ أج حيازة أج تشغيل أج 
التنازل عن أديع الحقوق جالدعاجى 
القضائية جبراءات االخت7اع املتعلقة 
أديع   ، بهذه امنشطة-جبشكل أعم 
جاملالية  التجارية  الوساطة  عدليات 
جالصناعية جامجراق املالية جالعقارية 
االقتصامية  جالتندية  ،العدوالت 
بشكل عام تتعلق بشكل مباشر أج غي7 
مباشر بامشياء املذكورة أعاله أج بأي 
آخر مشابه أج مرتبط قد سعزز  �سيء 

تطوير الشركة..
رقم30   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 - مكناس  االمان  حي   8 زنقة  مكرر 

50000 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : رمضان بن هاري  الييد  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 500   : الييد املصطفى الركراكي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد رمضان بن هاري عنوانه)ا)  
شقة 2 زنقة 2 اقامة رانيا 1 اسداعلية 

م.ج. 50000 مكناس املغرب.
الركراكي  املصطفى  الييد 
شارع عالل بن عبد   180 عنوانه)ا) 
 50000 جسالن  كاميم  تجزئة  هللا 

مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد رمضان بن هاري عنوانه)ا)  
شقة 2 زنقة 2 اقامة رانيا 1 اسداعلية 

م.ج. 50000 مكناس املغرب
الركراكي  املصطفى  الييد 
شارع عالل بن عبد   180 عنوانه)ا) 
 50000 جسالن  كاميم  تجزئة  هللا 

مكناس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2322.
802I

STE FICOPRO

HYDRAU-CIE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC
HYDRAU-CIE  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي اليم 6 

رقم 2) البياتين  - 50000 مكناس 
املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46957
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 يونيو   09 املؤرخ في 
لزعر   ميي7 أديد للشركة الييد)ة) 

محيين كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  التجارية بدكناس  

2022 تحت رقم 2)23.
803I

cabinet nabil el azouzi

NO LIMIT DEVELOPMENT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
 NO LIMIT DEVELOPMENT

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 15 شارع 
امبطال رقم 02، أكدال، الرباط - 

10090 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

164239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعدام القانون   2022 شتن 7   22

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 NO  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LIMIT DEVELOPMENT

أديع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات التدريب جالتوأيه

بيع امجات تدريبية تعليدية.

15 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 

 - الرباط  أكدال،   ،02 رقم  امبطال 

10090 الرباط املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييدة الغيا�سي نبيلة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييدة الغيا�سي نبيلة عنوانه)ا) 

2 شارع أورج بيزت، سانتني، فرنيا 

94440  سانتني فرنيا.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييدة الغيا�سي نبيلة عنوانه)ا) 

2 شارع أورج بيزت، سانتني، فرنيا 

94440  سانتني فرنيا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   23 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 130512.

802I
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fiduciaire al jamiae

 س د ل برومسيون
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire al jamiae
 Av achra mai n°1 tetouan، 21

93000، tetouan maroc
 س م ل برجمييون شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي مركب 
كابيال فييتا الشطر 01 بلوك ا2 
الطبق 01 الشقة 02 املضيق - 

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   26
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضاء بدختصر تيديتها :  س م ل 

برجمييون.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
مركب   : االأتداعي  املقر  عنوان 
ا2  بلوك   01 الشطر  فييتا  كابيال 
 - املضيق   02 الشقة   01 الطبق 

93000 تطوان املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 600.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
: الواحد  عبد  الييدا ي   الييد 
مرهم   1.000 بقيدة  حصة   600

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الواحد  عبد  الييدا ي  الييد 
عنوانه)ا) مركب كابيال فييتا الشطر 
 02 الشقة   01 الطبق  ا2  بلوك   01

املضيق 93000 تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الواحد  عبد  الييدا ي  الييد 
عنوانه)ا) مركب كابيال فييتا الشطر 
 02 الشقة   01 الطبق  ا2  بلوك   01

املضيق 93000 تطوان املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 2298.
805I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE PEPINIERE PORTE
D’ATLAS SARL
إعالن متعدم القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة اليعديين عدارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 
املغرب

 STE PEPINIERE PORTE D’ATLAS
SARL »شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: رقم 1 

تجزئة الفريش حي ه 7ي  - - اموزار 
كندر املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1459
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 يونيو 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

حصص:  تفويت  رقم  قرار 
حصة   330 مايلي:  عل2  ينص  الذي 
في  حدم  بثدن  امزيان  عامل  للييد 
الييد  لصالح  مرهم   33000.00
لبطاقة  الحامل  امزيان  الحيين 
.C163203 رقم  الوطنية  التعريف 
امزيان  محدد  للييد  حصة  ج330 
مرهم   33000.00 في  حدم  بثدن 
امزيان  الحيين  الييد  لصالح 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
الرأسدال  C163203.بالتا ي  رقم 

في  حدم  للشركة   االأتداعي 
100000.00 مرهم موزع عل2 الشكل 
التا ي :- الييد الحيين امزيان 1000 

حصة قيدة الواحدة 100 مرهم.
قرار رقم تغيي7 ميي7 الشركة: الذي 
امليي7ان  استقالة  مايلي:  عل2  ينص 
عامل امزيان ج محدد امزيان ج تعيين 
الحيين امزيان كديي7 جحيد للشركة 

ج اإلمضاء الحيين امزيان فقط
القانوني  الشكل  تغيي7  رقم  قرار 
مايلي:  عل2  ينص  الذي  للشركة: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي7 
 STE PEPINIERE PORTE D’ATLAS
 STE PEPINIERE PORTE إ 2   SARL

D’ATLAS SARL AU
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

الشكل القانوني للشركة 
عل2  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

مايلي: تقييم رأسدال الشركة
عل2  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: التييي7 ج االمضاء
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بصفرج  بتاريخ 28 أكتوبر 

2022 تحت رقم 590.
806I

MIMOFID SARL AU

SALON STYLE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميي7 أديد للشركة

MIMOFID SARL AU
22 حي ميرجر 1 تدارة ، 12020، 

تدارة املغرب
SALON STYLE  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي عدارة رقم 
30 شقة رقم 1 زنقة ملوية إقامة 
الصفاء اكدال الرباط - 10090 

الرباط املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.116097

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2022 تم تعيين  01 شتن 7  املؤرخ في 
الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

الرجماني نوال كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 5)1302.
80(I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

LOADLINE TRANSIT SARL
إعالن متعدم القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

  LOADLINE TRANSIT SARL
»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: عدارة 
)أ) رقم )100 الطابق 10 زاجية 

زنقة آيت با عرمان جشارع محدد - 
20000 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.369719
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 نون 7 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
200حصة من  قبول تحويل  مايلي:  
 BENSAM CAPITAL INVEST شركة
 455899 السجل  SARL AU,رقم 
لصالح شركة MMGO INVEST رقم 

السجل التجاري 397419 
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
 100.000 من  الشركة  رأسدال  رفع 
بدبلغ  مرهم   1.000.000 ا 2  مرهم 
طريق  عن  مرهم   900.000 قدره 
الوحيد  للشريك  الجاري  الحياب 

حتى 620.000 مرهم
عل2  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
استقالة  عل2  املوافقة  تدت  مايلي: 
الييد محدد جنامي ،حامل للبطاقة 
من مهامه   BJ220966 الوطنية رقم 

كديي7 جحيد
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قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
، أنيية  تعيين الييد زكرياء طارق 
 02/02/1983 في  املزمام  مغربية، 
رقم الوطنية  للبطاقة  ،حامل 
اقامة  في  جالقاطن   BL5028(
رقم   331 عدارة   GH37 امليتقبل 
البيضاء  الدار  معرجف  سيدي   1(
سنتين،  ملدة  أديد  جحيد  كديي7   ،
2022.جمع  يونيو   30 في  ستنتهي  ج 
ذلك ، فإن هذه الصالحيات اإلمارية 
 ، العدليات املصرفية  ال تشدل أماء 
نيب فقط إ 2 الييد سدي7 بن 

ُ
جالتي ت

صاحب البطاقة الوطنية   ، منصور 
BBJ99386 رقم

قرار رقم 5: الذي ينص عل2 مايلي: 
- تعديل النظام امسا�سي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 
املياهدة جشكل رأس املال

بند رقم 8: الذي ينص عل2 مايلي: 
رأس املال

عل2  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: صالحيات اإلمارة

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826836.
808I

CABINET COMPTABLE CHERADI

BOUFI TRAV
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

 CABINET COMPTABLE
CHERADI

 N° 09 BLOC 05 QU BLED EL
JED ، 46000، SAFI MAROC

BOUFI TRAV شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي 22 سوق 

لبخاتي أدعة سحيم - 26000 
اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9125

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 08 نون 7 2022 تقرر حل 

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
BOUFI TRAV  مبلغ رأسدالها 
60.000 مرهم جعنوان مقرها 

اإلأتداعي 22 سوق لبخاتي أدعة 
سحيم - 26000 اسفي املغرب 

نتيجة ل : -.
ج حدم مقر التصفية ب 22 سوق 
لبخاتي أدعة سحيم - 26000 اسفي 

املغرب. 
ج عين:

ج  البوفي  الناجي   الييد)ة) 
الخامس  محدد  شارع  عنوانه)ا) 
اسفي املغرب   26000 أدعة سحيم 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2022 تحت رقم 997.

809I

MON COMPTABLE SARL

 STE BON STRUCTURE
BATIMENT  S.B.S.B

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلداسة ، 60000، 

جأدة املغرب
 STE BON STRUCTURE

BATIMENT  S.B.S.B شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي عدارة 

العلج زنقة ابن مرين الطابق 2 شقة 
15 - 60000 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   20

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

  BON STRUCTURE BATIMENT

.S.B.S.B

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء جاالشغال املختلفة.

عدارة   : االأتداعي  املقر  عنوان 

العلج زنقة ابن مرين الطابق 2 شقة 

15 - 60000 جأدة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

: الزملاطي  العزيز  عبد   الييد 

مرهم   100 بقيدة  حصة   5.000

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الزملاطي  العزيز  عبد  الييد 

الشريف  جلد  حي  جأدة  عنوانه)ا) 

 60000  25 رقم  خضراجي  تجزئة 

جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الزملاطي  العزيز  عبد  الييد 

الشريف  جلد  حي  جأدة  عنوانه)ا) 

 60000  25 رقم  خضراجي  تجزئة 

جأدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   23 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1823.

810I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

SOHALMIDIV
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 50000، 
مكناس املغرب

SOHALMIDIV شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 52، 
زنقة 3، حي الوحدة 1 - 50000 

مكناس املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.252(1

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 غشت 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
 -  1 حي الوحدة   ،3 زنقة   ،52 »رقم 
»رقم  إ 2  املغرب»  مكناس   50000
امر�سي،  الطابق   1 رقم  املحل   ،52
 50000  -  1 الوحدة  حي   ،3 زنقة 

مكناس  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2330.

811I

GLOBAL WIND TURBINE SOLUTIONS

 GLOBAL WIND TURBINE
SOLUTIONS

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 GLOBAL WIND TURBINE
SOLUTIONS

شارع مكة رقم 212 الطابق التاني 
العيون ، 0000)، العيون املغرب
 GLOBAL WIND TURBINE

SOLUTIONS شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع مكة 
رقم 212 الطابق الثاني العيون - 

0000) العيون املغرب
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تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23(2(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 ف 7اير   09
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 GLOBAL WIND TURBINE

.SOLUTIONS
إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امشغال املعدنية جاآلالت جاملعدات
اإلنشاءات الكهربائية جامليكانيكية 

جالصيانة
الطاقة  قطاع  في  خاص  تدريب 

املتجدمة.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
212 الطابق الثاني العيون  مكة رقم 

- 0000) العيون املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الكنتي  علوات  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الكنتي  علوات  الييد 
الحي  مدرسة  الوظيفي  اليكن 
العيون   1 الوحدة  حي  الحجري 

0000) العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  الكنتي  علوات  الييد 
الحي  مدرسة  الوظيفي  اليكن 
العيون   1 الوحدة  حي  الحجري 

0000) العيون املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   15 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3309.

812I

cabinet nabil el azouzi

ON TIME FACTORY
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

cabinet nabil el azouzi

 Rue jbal ELAYACHI IMM 28

 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC

ON TIME FACTORY شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 15 شارع 

امبطال رقم 02 أكدال، الرباط - 

10190 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

162221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   26

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 ON  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TIME FACTORY

اإلنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اليدعي البصري ،

افالم  اج  اعالنية  افالم  انتاج 

تدريبية اج تعليدية..

15 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 

 - الرباط  أكدال،   02 رقم  امبطال 

10190 الرباط املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : بوخلوف  سارة  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد هشام عبد الرحيم :  500 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييدة سارة بوخلوف عنوانه)ا) 

إقامة ابن خلدجن العدارة 12 الشقة 

10 شارع االمم املتحدة اكدال الرباط 

10090 الرباط املغرب.

الرحيم  عبد  هشام  الييد 

إقامة ابن خلدجن العدارة  عنوانه)ا) 

املتحدة  االمم  شارع   10 الشقة   12

اكدال الرباط 10090 الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييدة سارة بوخلوف عنوانه)ا) 

إقامة ابن خلدجن العدارة 12 الشقة 

10 شارع االمم املتحدة اكدال الرباط 

10090 الرباط املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   23 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 130515.

813I

bemultico  بيدولتيكو

EBYR
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

توسيع نشاط الشركة 

bemultico  بيدولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

EBYR شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها االأتداعي قصر 

ايت بويزم امالكو كلديدة - 52250 

كلديدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري  

. 3129

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 09 نون 7 2022 تدت إضافة 

إ 2 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :

نقل البضائع لحياب الغي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 23 نون 7 

2022 تحت رقم 934/2022.

812I

GCHA COMPANIE SARLAU

ج س ش أ كومبني
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميي7 أديد للشركة

GCHA COMPANIE SARLAU
 TALOUJT II N° 66 AMERCHICH

 DAOUDIATE - MARRAKECH
 TALOUJT II N° 66 AMERCHICH
 DAOUDIATE - MARRAKECH،
40000، MARRAKECH MAROC

ج س ش أ كومبني  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي الطابق 

اليفلي  تالوأت 2 رقم 66 مراكش - 
20000 مراكش املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88533
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون 7   0( املؤرخ في 
ميي7 أديد للشركة الييد)ة) شافق 

محدد كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 12236.
815I

offisc

HAIR CHIC
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 60

20500، casablanca maroc
HAIR CHIC شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 15 شارع 
امبطال رقم 2 أكدال - 10090  

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

164091
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   12
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 HAIR  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.CHIC
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحالقة جالتجديل للنياء.
15 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
  10090  - أكدال   2 رقم  امبطال 

الرباط املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 332   : حنان  قشاب  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 333   : خديجة  قشاب  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 333   : رشيدة  قشاب  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حنان  قشاب  الييدة 
حيان  اممارسة  زنقة  مكرر   19

10020  الرباط املغرب.
الييدة قشاب خديجة عنوانه)ا) 
 49 عدارة  الكزار1  امندلس  رياض 
  10100 الرياض  حي   12 الشقة 

الرباط املغرب.
الييدة قشاب رشيدة عنوانه)ا) 
حيان  اممارسة  زنقة  مكرر   19

10020  الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  حنان  قشاب  الييدة 
حيان  اممارسة  زنقة  مكرر   19

10020  الرباط املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم -.

816I

مكتب املحاسبة

ADABOU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

مكتب املحاسبة
16 زنقة سال اليعامة 2 ، 15000، 

الخدييات املغرب
ADABOU شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 55 بلوك 
اكس 3 حي اممل جاملاس - 15000 

الخدييات املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29421

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   2022 نون 7   02 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»200.000 مرهم» أي من »100.000 
عن  مرهم»   500.000« إ 2  مرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  بالخدييات   االبتدائية 

نون 7 2022 تحت رقم 208.

81(I

MAGHREB PROCUREMENT GROUP

مجموعة املغرب للمشتريات
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

 MAGHREB PROCUREMENT
GROUP

26 شارع الزرقطوني الطابق 
2 الشقة رقم 6 الدار البيضاء ، 

28810، الدار البيضاء املغرب
مجدوعة املغرب للدشت7يات شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 26 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 الشقة رقم 
6 الدار البيضاء - 28810 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

558121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   28

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

مجدوعة املغرب للدشت7يات.

غرض الشركة بإيجاز : - التجارة 

أج  جالتصدير)التاأر  اإلستي7ام   -

الوسيط).

26 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 

 6 الشقة رقم   2 الزرقطوني الطابق 

الدار البيضاء - 28810 الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد رماسامي رجني كوماريزين 

مرهم   100 بقيدة  حصة   500   :

للحصة.

 500   : منشفو  نامية  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد رماسامي رجني كوماريزين 

 6265 موريشيوس  عنوانه)ا) 

موريشيوس موريشيوس.

عنوانه)ا)  منشفو  نامية  الييدة 
تجزئة الرمل عين   19 عدارة   ( رقم 

عتيق تدارة 12000 تدارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد رماسامي رجني كوماريزين 

 6265 موريشيوس  عنوانه)ا) 

موريشيوس موريشيوس

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 841029.

818I

SMOUNIAMINA

  SOCIETE CASTEL SASSI
SARL-AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

SOCIETE CASTEL SASSI  SARL-

AU شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقــم 32 
زنـقــة اركـان 1 نــرأـس ب  فــاس - 

30000 فـــاس املـغـــرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   10

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

SOCIETE CASTEL SASSI  SARL-

.AU

نـقـل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البـضائـع لحـيـاب الـغـيــر 

اشـغـال مـخـتـلـفـة 

اشـغـال البـنـاء

كـراء مـعـدات البـناء.
 32 رقــم   : عنوان املقر االأتداعي 
 - فــاس  ب   نــرأـس   1 اركـان  زنـقــة 

30000 فـــاس املـغـــرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

500.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:
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: سـاسيوي   الييد عــبـد الـرحـيــم  

مرهم   100 بقيدة  حصة   5.000

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
سـاسيوي  الـرحـيــم   عــبـد  الييد 
 1 اركـان  زنـقــة   32 رقــم  عنوانه)ا) 

فـــاس   30000 فــاس  ب   نــرأـس 

املـغـــرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
سـاسيوي  الـرحـيــم   عــبـد  الييد 
 1 اركـان  زنـقــة   32 رقــم  عنوانه)ا) 

فـــاس   30000 فــاس  ب   نــرأـس 

املـغـــرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6416/2022.

819I

FIDGECODIT

SURETY CAP
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDGECODIT

 IMM N 528 APPT N 02 HAY

 CHARAF -MARRAKECH ،

40100، MARRAKECH MAROC

SURETY CAP  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

الشرف رقم 691 الشقة 2 مراكش - 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13082(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   23

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SURETY CAP
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سياحي )مقاجل)
الجوالت  تنظيم  أخرى:  أنشطة 

جالتجدعات اليكنية.
تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الشرف رقم 691 الشقة 2 مراكش - 

20000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد محدد الشفلحي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد محدد الشفلحي عنوانه)ا) 
مراكش   26 رقم   1 عبام  سيدي 

20000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد محدد الشفلحي عنوانه)ا) 
مراكش   26 رقم   1 عبام  سيدي 

20000 مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121621.

820I

البوست7

البوستر
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

البوست7
26 شارع الزرقطوني الطابق 3 

الرقم 6 الدارالبيضاء ، 20500، 
الدارالبيضاء املغرب

البوست7 شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 26 شارع 
الزرقطوني الطابق 3 الرقم 6 

الدارالبيضاء - 20500 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56133(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   19
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

البوست7.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات جإمارة امعدال.
 26  : االأتداعي  املقر  عنوان 
 6 الرقم   3 شارع الزرقطوني الطابق 
20500 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:
الفا�سي  نوفل  محدد  الييد 
 100 حصة بقيدة   1.000   : الفهري 

مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الفا�سي  نوفل  محدد  الييد 
زنقة   20 رقم  عنوانه)ا)  الفهري 
 13 شقة   6 طابق  انج  ميشال 
 20500 الدارالبيضاء  راسين  حي 

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الفا�سي  نوفل  محدد  الييد 
زنقة   20 رقم  عنوانه)ا)  الفهري 
 13 شقة   6 طابق  انج  ميشال 
 20500 الدارالبيضاء  راسين  حي 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 2)8251.
821I

CRA CONSEIL

AD LILAC SARL-AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRA CONSEIL
29, شارع محدد اليامس عدارة 

ف1 رقم 12 ، 20500، الدار 
البيضاء املغرب

AD LILAC SARL-AU شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي مجدوعة 
التقّدجم GH2-)1 ، الطابق الثاني ، 
سيدي ال 7نو�سي ،  - 20600 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 AD  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LILAC SARL-AU
بناء    : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتطوير جتشغيل املوتيالت جالفنامق.
عنوان املقر االأتداعي : مجدوعة 
 ، الطابق الثاني   ،  GH2-17 التقّدجم
الدار   20600  -   ، سيدي ال 7نو�سي 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
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املنعم  عبد  امأازي  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
املنعم  عبد  امأازي  الييد 
عنوانه)ا) إقامة إيرج سيتي عدارة اي 
طابق 13 شقة 01 شارع عبد الهامي 
البيضاء  الدار   20230 شريف   بن 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
املنعم  عبد  امأازي  الييد 
عنوانه)ا) إقامة إيرج سيتي عدارة اي 
طابق 13 شقة 01 شارع عبد الهامي 
البيضاء  الدار   20230 شريف   بن 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 250)82.
822I

STE FIDU-LIDOU SARL

SAD FOOD
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

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 ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي : رقم 31 
تجزئة أنان الزهر املرأة  - 30000 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.65865

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   10 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية   SAD FOOD
محدجمة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
تجزئة   31 رقم  اإلأتداعي  مقرها 

فاس   30000  - أنان الزهر املرأة  

املغرب نتيجة لغياب النشاط.

ج عين:

ج  الغني  عبد  الدجخي   الييد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 31 تجزئة أنان الزهر 

املرأة  30000 فاس املغرب كدصفي 

)ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

 31 جفي رقم   2022 نون 7   10 بتاريخ 

 30000  - تجزئة أنان الزهر املرأة  

فاس املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4839/022.

823I

MODA CONSULTING & SERVICES

TIOMY
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &

SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1

 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

الدار البيضاء املغرب

TIOMY شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 

الوحدة 03 محج الياحل االبيض 
رقم 2123 الداخلة  - 3000) 

الداخلة  املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2322(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   12

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TIOMY
الصيانة   : غرض الشركة بإيجاز 

الصناعية.
حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
االبيض  الياحل  محج   03 الوحدة 
 (3000  - الداخلة    2123 رقم 

الداخلة  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد مصطفى العلج 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد مصطفى العلج عنوانه)ا) 
الداخلة    2123 رقم   03 حي الوحدة 

3000) الداخلة  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد مصطفى العلج عنوانه)ا) 
الداخلة    2123 رقم   03 حي الوحدة 

3000) الداخلة  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  

نون 7 2022 تحت رقم -.
822I

MODA CONSULTING & SERVICES

JABIR SUD
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE OMAR RIFFI APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

الدار البيضاء املغرب
JABIR SUD شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي  تجزئة 

النهضة 01 محج عبد الرحدان بن 
عوف رقم 2215 الداخلة - 3000) 

الداخلة  املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   10

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 JABIR  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.SUD

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء العامة.

تجزئة    : االأتداعي  املقر  عنوان 

بن  الرحدان  عبد  محج   01 النهضة 

 (3000  - الداخلة   2215 عوف رقم 

الداخلة  املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

1.000.000 مرهم، مقيم كالتا ي:

 10.000   : أابر  محدد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد محدد أابر  عنوانه)ا) حي 

الداخلة     12 رقم    19 اليالم زنقة 

3000) الداخلة  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

حي  الييد محدد أابر عنوانه)ا) 

الداخلة     12 رقم    19 اليالم زنقة 

3000) الداخلة  املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  االبتدائية بوامي الدهب  

نون 7 2022 تحت رقم -.

825I



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022)الجريدة الرسمية   22872

offisc

BARADA 24
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

offisc
 rue nablouss casablanca، 60

20500، casablanca maroc
BARADA 24 شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 6 - 20500 
الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.366609
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تدت   2022 يونيو   09 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
تفويت الييد )ة)  أحدد مشهداني 
أصل  من  اأتداعية  حصة   3.000
)ة)   الييد  لفائدة   حصة   6.000
محدد  ضاني  بتاريخ 09 يونيو 2022.
الحق  عبد  )ة)  الييد  تفويت 
3.000 حصة اأتداعية من  الخياط 
أصل 6.000 حصة لفائدة  الييد )ة)  
محدد  ضاني  بتاريخ 09 يونيو 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2022 تحت رقم )82888.
826I

fiducaire  service ouidan

AR-TAMZ
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

fiducaire  service ouidan
 hamama route de tanger

 residence bahri 1 er etage N3
 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC
AR-TAMZ شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
الجزائر  شارع الرميالت  رقم 3 
مرتيل - 93000 تطوان املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5221
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   2022 شتن 7   22 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  مرهم»   2.195.580«
 2.306.580« إ 2  مرهم»   111.000«
القيدة  رفع    : طريق  عن  مرهم» 

اإلسدية لألسهم املوأومة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 02 أكتوبر 

2022 تحت رقم 2031.

82(I

SOFINACTE

GLODI FOOD
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL
 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.

 5éme ETAGE ، 30000، FES
MAROC

GLODI FOOD شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي الطابق 

امر�سي متجر 94 تجزئة رياض 
الزيتون 2 طريق عين الشقف - 

30050 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   1(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 GLODI : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.FOOD
تاأر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

موام غذائية معلبة بالجدلة
- تاأر صناميق التعبئة

- تاأر بقالة بالجدلة.
الطابق   : االأتداعي  املقر  عنوان 
رياض  تجزئة   94 متجر  امر�سي 
 - الشقف  عين  طريق   2 الزيتون 

30050 فاس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : بناني  ياسين  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بناني  ياسين  الييد 
شاكر  زنقة  البيتان  إقامة   5 شقة 
هللا  عبد  بن  عالل  شارع  اليياب 

30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  بناني  ياسين  الييد 
شاكر  زنقة  البيتان  إقامة   5 شقة 
هللا  عبد  بن  عالل  شارع  اليياب 

30000 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 3)28.
828I

gest consultants

DIYAR ANFA INVEST
إعالن متعدم القرارات

gest consultants
15 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 20100، الدار 
البيضاء املغرب

DIYAR ANFA INVEST »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: 26 شارع 
مرس اليلطان طابق 1 شقة 3 - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.39006

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

- بيع 333 حصة اأتداعية من طرف 

الييدة عائشة يوكجة لفائدة الييد 

عبد هللا بوكجة.  

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

- بيع 332 حصة اأتداعية من طرف 

الييد علي يوكجة لفائدة الييد عبد 

هللا بوكجة.  

قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

01 حصة اأتداعية من طرف  بيع   -

الييدة  لفائدة  يوكجة  علي  الييد 

يدينة االسرجتي.  

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

- بيع 333 حصة اأتداعية من طرف 

الييدة  لفائدة  يوكجة  مني7  الييد 

يدينة االسرجتي.  

قرار رقم 5: الذي ينص عل2 مايلي: 

- بيع 333 حصة اأتداعية من طرف 

الييد فيصل يوكجة لفائدة الييدة 

يدينة االسرجتي.  

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

الجديد  التوزيع  عل2  املصامقة   -

للرأسدال،

بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

استدرار الييدة يدينة االسرجتي    -

ج الييد عبد هللا بوكجة في منصب 

ميي7ين للشركة. 

بند رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

امسا�سي  القانون  صياغة  إعامة   -

للشركة،

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 262)82.

829I
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SERVANT PRO

DOME CONCEPT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SERVANT PRO
 HAY AL QODS N ، 13000، 22

BENSLIMANE MAROC
DOME CONCEPT شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 35 زنقة 
سقراط املعاريف - 0)203 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
398451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2018 مارس   01
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 DOME : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.CONCEPT
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.
زنقة   35  : عنوان املقر االأتداعي 
الدار   203(0  - املعاريف  سقراط 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد مندر زني 7 :  1.000 حصة 

بقيدة 10 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 35 عنوانه)ا)  زني 7  مندر  الييد 
زنقة سقراط املعاريف 0)203 الدار 

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

 35 عنوانه)ا)  زني 7  مندر  الييد 
زنقة سقراط املعاريف 0)203 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
830I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

FIVE FINGERS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
FIVE FINGERS  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي يوسف 
ابن تاشفين ج رشيد رضا إقامة 
الشاجية الطابق الثاني رقم 12 

بطنجة TANGER 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
66349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2012 يونيو   03
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 FIVE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.FINGERS
تصديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أج  اليلع  جتحويل  جإنتاج  جإمراك 

الخدمات.

يوسف   : االأتداعي  املقر  عنوان 

إقامة  رضا  رشيد  ج  تاشفين  ابن 

 12 رقم  الثاني  الطابق  الشاجية 

طنجة   TANGER 90000 بطنجة 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييدة كنزة بناني القامري :  320 

حصة بقيدة 32.000 مرهم للحصة.

 330   : القامري  نزهة  الييدة 

حصة بقيدة 33.000 مرهم للحصة.

 330   : القامري  محدد  الييد 

حصة بقيدة 33.000 مرهم للحصة. 

الييدة كنزة بناني القامري : 320 

بقيدة 32.000 مرهم.

 330  : القامري  نزهة  الييدة 

بقيدة 33.000 مرهم.

 330  : القامري  محدد  الييد 

بقيدة 33.000 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  القامري  نزهة  الييدة 

 90000 الحكيم  إقامة  هيلفيتيا 

طنجة املغرب.

القامري  بناني  كنزة  الييدة 

 NW10 رجم  ريد ي   22 عنوانه)ا) 

3)562 لندن لندن.

الييد محدد القامري عنوانه)ا) 

سكن سعقوب املنصور إقامة البيضا 

البيضاء  الدار   20000  61 شقة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  القامري  نزهة  الييدة 

 90000 الحكيم  إقامة  هيلفيتيا 

طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2012 تحت رقم 121202.

831I

sofoget

TOPOWEST
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
TOPOWEST شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي  ضاية 

رجمي عدارة 13 شقة 5 اكدال - ----  
الرباط  املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.139459
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 26 أكتوبر 2022 تم  تحويل  
املقر االأتداعي الحا ي للشركة من » 
ضاية رجمي عدارة 13 شقة 5 اكدال 
زنقة   « إ 2  املغرب»  الرباط     ----  -
 69 فرحات حشام ج زنقة سبو رقم 
إقامة غفران مكتب 2 - -----  الرباط   

املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 130505.
832I

sofoget

PERFORMANCIA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
PERFORMANCIA شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي  الرباط 

شارع ابن سينا الطابق التاني عدارة 
79 شقة 9 اكدال - -------  الرباط 

املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.137339
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2021 تقرر حل  31 مأن 7  املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
  PERFORMANCIA الشريك الوحيد
مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 
الرباط  اإلأتداعي   مقرها  جعنوان 
شارع ابن سينا الطابق التاني عدارة 
الرباط    -------  - اكدال   9 شقة   79
خيائر  زيامة    : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
الرباط  ج حدم مقر التصفية ب  
شارع ابن سينا الطابق التاني عدارة 
الرباط     --------  - اكدال   9 79 شقة 

املغرب. 
ج عين:

الييد)ة)  املصطفى   البشي7ي ج 
املغرب  تدارة     ----- تدارة  عنوانه)ا)  

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 130506.
833I

sofoget

ACTION PERFORMANCE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 ACTION PERFORMANCE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي  الرباط 15 
شارع امبطال شقة 2 أكدال - ----  

الرباط  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1222(1

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر   2022 شتن 7   16 في  املؤرخ 

محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 

 ACTION الوحيد  الشريك  ذات 

رأسدالها  مبلغ    PERFORMANCE

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000

15 شارع امبطال  الرباط  اإلأتداعي  

شقة 2 أكدال - ----  الرباط  املغرب 

نتيجة ل : زيامة خيائر الشركة.

الرباط  ج حدم مقر التصفية ب  

15 شارع امبطال شقة 2 أكدال - --- 

الرباط  املغرب. 

ج عين:

ج  فريدي  خديجة    الييد)ة)  

عنوانه)ا) الرباط ----- الرباط  املغرب 

كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم )13050.

832I

fiducaire  service ouidan

AYA AL MADINA PRIVE

إعالن متعدم القرارات

fiducaire  service ouidan

 hamama route de tanger

 residence bahri 1 er etage N3

 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC

AYA AL MADINA PRIVE »شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: حي 

بوسافو القاللين تطوان - 93000 

تطوان املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.20511

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 05 شتن 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
االسهم  ملكية  نقل  عل2  املصامقة 
يوسف  الييد  أسهم  من  100سهم 
بلقات لصالح الييد. كدال الدرمابي 
الوطنية  التعريف  بطاقة  رقم 

L225013
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
برهون   الدين  أدال  الييد  تعيين 
 1 من  تبتدا  سنوات   3 مدة  مييي7 
غشت   31 في  جتنتهي    2021 شتن 7 

2022
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

تحديت النظام االسا�سي
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
05 شتن 7  بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 2022.
835I

 société de travaux de comptabilité jasmine

sarl d’au

 SOCIETE WISLANE
MENUISERIE

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
حل شركة

 société de travaux de
comptabilité jasmine sarl d›au
 n°37 avenue des far magasin
 n°6 meknes meknes، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE WISLANE

MENUISERIE شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 32 

تجزئة بدج  جسالن  50080 مكناس 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21863

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2018 يونيو   02 املؤرخ في 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

  SOCIETE WISLANE MENUISERIE

مبلغ رأسدالها 10.000 مرهم جعنوان 

تجزئة   32 رقم  اإلأتداعي  مقرها 

بدج  جسالن  50080 مكناس املغرب 

نتيجة ل :   ازمة اقتصامية.

 32 ج حدم مقر التصفية ب رقم 

تجزئة بدج   جسالن  50080 مكناس 

املغرب. 

ج عين:

ج  الناصري  صالح    الييد)ة) 
32 تجزئة بدج جسالن  عنوانه)ا) رقم 

املغرب  مكناس   50080 مكناس 

كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
 32 : رقم  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

تجزئة بدج جسالن مكناس

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   12 بتاريخ  التجارية بدكناس  

2018 تحت رقم 226.

836I

SOCIETE FIDAV SARL

STE FERTIMAGRI SARL
إعالن متعدم القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة اليعديين عدارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب

STE FERTIMAGRI SARL  »شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: كراج رقم 

62 تجزئة االرز حي ه 7ي ايدوزار 

كندر - - ايدوزار كندر املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2493

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 يوليوز 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
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-1تغيي7 املقر االأتداعي  قرار رقم 
تغيي7 املقر  الذي ينص عل2 مايلي:   :
تجزئة   62 االأتداعي من كراج رقم 
امرز حي ه 7ي ايدوزار كندر إ 2 كراج 
رقم 13 إقامة حفصة 2 طريق افران 

ايدوزار كندر 
-2تغيي7 نشاط الشركة  قرار رقم 
: الذي ينص عل2 مايلي: تغيي7 نشاط 
الشركة باظافة بيع االالت الفالحية. 
الجديد  الشركة  نشاط  فإن  لهذا  ج 
املوام  بيع  فيطوسنيطي7-  هو:- 

الفالحية- بيع االالت الفالحية
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

نشاط الشركة
بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

املقر االأتداعي
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بصفرج  بتاريخ 28 أكتوبر 

2022 تحت رقم 588.
83(I

MAGIC CONSEIL

PRESTIGE INNOVATION
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

   PRESTIGE INNOVATION
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها االأتداعي 81 شارع 
املقاجمة الطابق 6 رقم 11 الدار 

البيضاء املغرب 
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.419749

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر    2022 غشت  في)1   املؤرخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 
 PRESTIGE الوحيد  الشريك  ذات 
رأسدالها  مبلغ   INNOVATION
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
81 شارع املقاجمة الطابق  االأتداعي 
املغرب  البيضاء  الدار   11 رقم   6

نتيجة ل : توقف النشاط.

ج حدم مقر التصفية ب 81 شارع 
الدار   11 رقم   6 الطابق  املقاجمة 

البيضاء املغرب

ج  سفيان  موس  الييد   عين  ج 
 18 رقم   2 زنقة  كازابلزنس  عنوانه 

)ة)  كدصفي  املغرب   البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند االقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 5)8352.

838I

GLOFID

TRASEF
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

GLOFID

196 شارع اليفي7 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 2 ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب

TRASEF شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : بلوك ب 

18  رقم 31 الطابق الثالث سيدي 

ال 7نو�سي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.322063

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   2022 نون 7   11 املؤرخ في 

ميؤجلية  ذات  شركة   TRASEF

محدجمة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
رقم    18 مقرها اإلأتداعي بلوك ب 

الطابق الثالث سيدي ال 7نو�سي   31

املغرب  البيضاء  الدار   20000  -

نتيجة لعدم بلوغ جتحقيق االهداف 

اليامية.

ج عين:

ج  اليدني   احدد   الييد)ة) 

مجار اجالم سيدي ميعوم  عنوانه)ا) 

أداعة سيدي حجاج جام حصار تيط 

املغرب  البيضاء  الدار   20000 مليل 

كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

2022 جفي مجار اجالم  11 نون 7  بتاريخ 

سيدي ميعوم أداعة سيدي حجاج 

جام حصار تيط مليل - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 283)82.

839I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 Voestalpine Railway

Systems France
إعالن متعدم القرارات

 Voestalpine Railway Systems

France

شركة مياهدة مبيطة رأسدالها 

3.110.000 أجرج

مقرها االأتداعي: 310 طريق موالن، 

610)) ال هوساي اجن بري، فرنيا

سجل تجاري بدو 50) 2)5026

• بدقت�سى محضر قرارت الرئيس 

تقرر ما   2022 شتن 7   12 املؤرخ في 

يلي:

باملغرب  للشركة  فرع  انشاء   -

إقامة شهرزام  الكائن بزنقة سدية، 

بالمي   22 رقم  الخامس  الطابق   3

 « الشعار  تحت  البيضاء  الدار 

 Voestalpine Railway Systems

.» Maroc

- تعيين اليامة مني7 مرقاجي جبيي7 

بورأغولت كديي7ين للفرع.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكدة  لدى  التجاري 

 847193 تحت عدم  بالدار البيضاء 

بتاريخ 23 نون 7 2022.
ملخص قصد النشر

820I

JBE PARTNERS

 SFC SOLUTIONS

AUTOMOTIVE MOROCCO
إعالن متعدم القرارات

JBE PARTNERS

 14RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47

TANGER ،90000 ، املغرب

 SFC SOLUTIONS

 AUTOMOTIVE MOROCCO

»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: املنطقة 

الحرة مدينة طنجة للييارات 

110ج110 مكرر 112 أداعة  

أوامع فحص أنجرا - - طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3628(

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

فرانك  رجس  الييد  امليي7  تيريح 

غرهارم صاحب الجنيية االملانية

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

تغيي7 املدثل القانوني للشريك الوحيد 

موراندي  فابيو  الييد  ليصبح 

صاحب الجنيية االيطالية

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين ميي7 

بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259799.

821I
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STE ARSALAN CHAOUIA

KB TRANSFER
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 823 163 ص.ب

MAROC

KB TRANSFER شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي  رقم 

8)1 زنقة البلقان حي بام  - 26000 

سطات املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 KB  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TRANSFER

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امموال.
رقم    : االأتداعي  املقر  عنوان 
 26000  - 8)1 زنقة البلقان حي بام  

سطات املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد أندجر بوعزة :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد العابد خالد :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوعزة  أندجر  الييد 

حي سيدي عبد الكريم زنقة سيدي 

علي الرقم 8 26000 سطات املغرب.

الييد العابد خالد عنوانه)ا) مجار 

اهاللت مديونة الدارالبيضاء 26000 

سطات املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوعزة  أندجر  الييد 

حي سيدي عبد الكريم زنقة سيدي 

علي الرقم 8 26000 سطات املغرب

الييد العابد خالد عنوانه)ا) مجار 

اهاللت مديونة الدارالبيضاء 26000 

سطات املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  االبتدائية بيطات  

2022 تحت رقم 1355/22.

822I

ADVOLIS

AMAZING FOOD
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

AMAZING FOOD شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : شارع 

محدد الخامس رقم 59 الطابق 

الثالث شقة أ - 60000 جأدة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33265

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 03 أكتوبر 2022 تقرر حل 

ذات  شركة   AMAZING FOOD

رأسدالها  مبلغ  املحدجمة  امليؤجلية 

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000,00

اإلأتداعي شارع محدد الخامس رقم 

 60000  - الطابق الثالث شقة أ   59

تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  جأدة 

الغرض االأتداعي.

ج عين:

الييد)ة) الحيين  مي7 ج عنوانه)ا) 

زنقة  الوحدة  تجزئة  املحددي  حي 

 60000  11 رقم  هللا  عبد  بن  أابر 

جأدة املغرب كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

شارع  جفي   2022 أكتوبر   03 بتاريخ 

الطابق   59 رقم  الخامس  محدد 

الثالث شقة أ - 60000 جأدة املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1812.

823I

SOCIETE FIDAV SARL

STE SARA-EVENTS SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة اليعديين عدارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب

 STE SARA-EVENTS SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي كراج 
رقم 11 عدارة ب8 بيدة 3 رياض 

الزيتون  - 50000 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50135

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 30 غشت 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 

 3 بيدة  عدارة ب8   11 »كراج رقم 
مكناس   50000  - الزيتون   رياض 

 1 أمينة   3 رقم  »كراج  إ 2  املغرب» 

 50000  - الزيتون   رياض  تجزئة 

مكناس االسداعيلية  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   11 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 1)21.

822I

ائتدانية  الخ 7ة

KADI PROMO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتدانية  الخ 7ة
49  زنقة  املدينة ، 26100، برشيد 

املغرب
KADI PROMO شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
اليير13 شارع محدد الخامس 
الطابق الثالث سيارا - 26100 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   11
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 KADI  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الخامس  محدد  شارع  اليير13 
الطابق الثالث سيارا - 26100 برشيد 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 الييد القضيوي االمري�سي محدد :
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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الييد القضيوي االمري�سي محدد 

 96 رقم  النييم  تجزئة  عنوانه)ا) 

سيدي رحال الشاطئ 26100 برشيد 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد القضيوي االمري�سي محدد 

 96 رقم  النييم  تجزئة  عنوانه)ا) 

سيدي رحال الشاطئ 26100 برشيد 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1232.

825I

zagora consulting sarl

 REFORME TECHNIQUE
AGRICOLE

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تحويل املقر االأتداعي للشركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع محدد الخامس ، 

47900، زاكورة املغرب

 REFORME TECHNIQUE

AGRICOLE شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي الحي 

الصناعي زاكورة - 47900 زاكورة 

املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.116321

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 يناير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 

 47900  - زاكورة  الصناعي  »الحي 
قطاع   1 »رقم  إ 2  املغرب»  زاكورة 

ابواب   PM2GH12M001  028934

مراكش    20000  - مراكش  مراكش، 

املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   23 بتاريخ  التجارية بدراكش  

2021 تحت رقم 620).

826I

YF CONSULTING-SERVICES

   KENI SECURITE PRO
(G.S.P(

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

YF CONSULTING-SERVICES
 N°2 RUE ABOU TAMAM
 , BUREAU N° 04 ، 14000،

KENITRA MAROC
 (KENI SECURITE PRO   (G.S.P

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 51 زنقة 
لبنان مكتب 2 القنيطرة. - 12000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67397
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   28
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 KENI  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.(SECURITE PRO   (G.S.P
حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  العدومية  املؤسيات  ج  املنشآت 

الخاصة..
زنقة   51  : عنوان املقر االأتداعي 
 12000  - القنيطرة.   2 لبنان مكتب 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد زيان ابراهيم :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
 250   : الييد ايت لحين خالد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 250   : أالل  عيدجني  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابراهيم  زيان  الييد 

اجأيه  اجالم   1(0 رقم  ل  بلوك 

القنيطرة. 12000 القنيطرة املغرب.

الييد ايت لحين خالد عنوانه)ا) 

اجالم اجأيه مهدية   (1 بلوك ك رقم 

القنيطرة. 12000 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  أالل  عيدجني  الييد 

البياتين  العيكري  الحي   232 رقم 

مكناس. 50000  مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  ابراهيم  زيان  الييد 

اجأيه  اجالم   1(0 رقم  ل  بلوك 

القنيطرة. 12000 القنيطرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 93405.

82(I

االعالنات االمارية للشركات املغربية

BATI MINA

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

إعالن عن تصفية

STE BATI MINA SARL AU

AGADIR

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

يوم 20/10/2022 تم االتفاق عل2 ما 

يلي:  

 STE  التصفية القانونية للشركة- 

 BATI MINA SARL AU

 -تعيين الييدة ايت الحين مينة 

 J391440 حاملة بطاقة الوطنية رقم

كدصفية 

-مقر التصفية هو بلوك 1 رقم 59 

بنيركاج اكامير

اإليداع القانوني باملحكدة التجارة 

اكامير يوم 23/11/2022  تحت رقم 

  119426

828I

االعالنات االمارية للشركات املغربية

PHARMACIE BAB FOUNTY
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

 PHARMACIE BAB شركة
FOUNTY ش.م.م 

تأسيس شركة
في  محرر  عرفي  عقد  بدوأب 
تم   ،  2022 نون 7   02 بتاريخ  اكامير 
إنشاء القانون امسا�سي لشركة ذات 
ميؤجلية محدجمة جالبيانات هي عل2 
 PHARMACIE االسم:   - النحو التا ي 
االأتداعي:  املقر   .BAB FOUNTY
ب  فلوري  فال  عدارة   2 رقم  املحل 
أكامير.  العليا  فونتي   221 تجزئة 
تم  صيدلية.املدة:   : الشركة  نشاط 
عاما   99 في  الشركة  مدة  تحديد 
الرأسدال  ابتداء من تاريخ تأسييها. 
االأتداعي: )100.000٫00) مائة ألف 
 (1000( ألف  عل2  مقيدة  مرهم 
حصة اأتداعية بدائة مرهم للحصة 
تنيب إ 2 كل شريك بدا يتناسب مع 
اشت7اكاته جهي كدا يلي الييد: موالي 
هشام املركة ) )800حصة اأتداعية 
ج الييدة مرجى لحلومي )200) حصة 
مرجى  الييدة:  التييي7  اأتداعية. 
مع  مشت7ك  بتوقيع  ميي7ة  لحلومي 
الييد موالي هشام املركة مع أديع 
االأتداعية:  الينة  الصالحيات. 
تم اإليداع  مأن 7.  ينايرإ 312   1 من 
باكامير  التجارية  باملحكدة  القانوني 
رقم   تحت  نون 20227    21 بتاريخ 
بالسجل  التسجيل  رقم   119380

التجاري هو : 53651.
849I

االعالنات االمارية للشركات املغربية

 CENTRE DE BEAUTE ET
 PARAPHARMACIE BAB

FOUNTY
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE DE BEAUTE شركة
 ET PARAPHARMACIE BAB

FOUNTY ش.م.م.ش.ج 
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تأسيس شركة

في  محرر  عرفي  عقد  بدوأب 

تم   ،  2022 نون 7   02 بتاريخ  اكامير 

لشركة  امسا�سي  القانون  إنشاء 

شريك  محدجمة  ميؤجلية  ذات 

جحيد جالبيانات هي عل2 النحو التا ي 

 CENTRE DE BEAUTE االسم:   -

 ET PARAPHARMACIE BAB

املحل  االأتداعي:  املقر   .FOUNTY
ب  فلوري  فال  عدارة  مكرر   2 رقم 

أكامير.  العليا  فونتي   221 تجزئة 

ج  املنتجات  تاأر   : الشركة  نشاط 

تحديد  تم  الصيدالنية.املدة:  املوام 

من  عاما ابتداء   99 مدة الشركة في 

تاريخ تأسييها. الرأسدال االأتداعي: 

مرهم  ألف  مائة   (100.000٫00(

حصة   (1000( ألف  عل2  مقيدة 

للحصة  مرهم  بدائة  اأتداعية 

يتناسب  بدا  شريك  كل  إ 2  تنيب 

الييد:  يلي  كدا  جهي  اشت7اكاته  مع 

)1000حصة   ( املركة  هشام  موالي 

موالي  الييد:  التييي7  اأتداعية. 

هشام املركة ميي7 بتوقيع جحيد ملدة 

الصالحيات.  أديع  مع  محدمة  غي7 

ينايرإ 312   1 من  الينة االأتداعية: 

مأن 7. تم اإليداع القانوني باملحكدة 

التجارية باكامير بتاريخ 23 نون 20227  
رقم التسجيل   119430 تحت رقم  

بالسجل التجاري هو : 53685.

850I

ZHAR AHMED

DRISSI BETON
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

ZHAR AHMED

 N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE

 AL MANAL 1 APPT 18 3EME

 ETAGE BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC

DRISSI BETON شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 32 
شارع الحين 2 املدينة الجديدة  - 

30000 فاس املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29113

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
رفع  تم   2022 ماي   05 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال 
من  أي  مرهم»   1.2(0.000«
 1.(80.000« إ 2  مرهم»   510.000«
تقديم حصص    : عن طريق  مرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2022 

تحت رقم 2598/2022.

851I

االعالنات االمارية للشركات املغربية

IMM BELGE 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة IMM BELGE ش.م.م.ش.ج 
تأسيس شركة

في  محرر  عرفي  عقد  بدوأب 
تم   ،  2022 نون 7   02 بتاريخ  اكامير 
إنشاء القانون امسا�سي لشركة ذات 
جحيد  شريك  محدجمة  ميؤجلية 
جالبيانات هي عل2 النحو التا ي - االسم: 
مجار  املقر االأتداعي:   .IMM BELGE
تكاميرت نعبامج مراركة أكامير. نشاط 
املباني.املدة:  تييي7 ج كراء   : الشركة 
عاما   99 تم تحديد مدة الشركة في 
الرأسدال  ابتداء من تاريخ تأسييها. 
االأتداعي: )100.000٫00) مائة ألف 
 (1000( ألف  عل2  مقيدة  مرهم 
حصة اأتداعية بدائة مرهم للحصة 
يتناسب  بدا  شريك  كل  إ 2  تنيب 
الييد:  يلي  كدا  جهي  اشت7اكاته  مع 
اأتداعية.  )1000حصة   ( بول  بوا 
التييي7 الييد: بوا بول ميي7 بتوقيع 
أديع  مع  محدمة  غي7  ملدة  جحيد 
من  الينة االأتداعية:  الصالحيات. 

1 ينايرإ 312 مأن 7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكامير بتاريخ 23 نون 20227  
رقم التسجيل   119432 تحت رقم  

بالسجل التجاري هو : 53689.
852I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE ZOLASID SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
323 شارع محدد الخامس رقم 5 

الطابق الثالث  بني مالل ، 23000، 
بني مالل املغرب

STE ZOLASID SARL AU شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

عثدانية، الحي اإلماري، الطابق 3، 
بني مالل - 23000  بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1323(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   22
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ZOLASID SARL AU
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تييي7   - مختلفة  جأشغال  البناء 
أج  التجارية  الخدمات  عدليات 
أج  املدنية  الزراعية  أج  الصناعية 

العيكرية - مقاجل ميتلزمات الري.
تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 ،3 الطابق  اإلماري،  الحي  عثدانية، 

بني مالل - 23000  بني مالل املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 5.000   : الييد سعيد امحيجي7 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييد سعيد امحيجي7 عنوانه)ا) 
  23000 محطة جينكيو طريق تاملة  

بني مالل املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد سعيد امحيجي7 عنوانه)ا) 
  23000 محطة جينكيو طريق تاملة  

بني مالل املغرب
الييد عدنان الزجالتي عنوانه)ا) 
  35 الرقم   02 الزنقة   01 امليي7ة 

23000  بني مالل املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 1185.
853I

Cabinet RGUIG & Associés

 PRESSING LE DIAMANT
VERT

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Cabinet RGUIG & Associés
119،  شارع عبد املومن ، رقم 29 
، 20000، الدار البيضاء املدلكة 

املغربية
  PRESSING LE DIAMANT VERT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
 ASK جعنوان مقرها اإلأتداعي
 F36 1 HAY AL WOROUD

SIDI MAAROUF - 20280 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
561221

 0( عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 
باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PRESSING LE DIAMANT VERT
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 BLANCHISSERIE,DEGRAISSAGE
 ET  REPASSAGE PAR PROCEDES

.MECANIQUE
 ASK  : االأتداعي  املقر  عنوان 
 F36 1 HAY AL WOROUD SIDI
MAAROUF - 20280 الدار البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد زهي7 الغازي :  1.000 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الغازي  زهي7  الييد 
 2 رقم  ب   20 العدارة  سيتي  كولف 
  2(182 بوسكورة   املدينة الخضراء 

النواصر املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  الغازي  زهي7  الييد 
 2 رقم  ب   20 العدارة  سيتي  كولف 
  2(182 بوسكورة   املدينة الخضراء 

النواصر املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 222)3.
852I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

LORGA TRANS
إعالن متعدم القرارات

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 82

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
LORGA TRANS  »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 
الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: 2 زنقة 
سعقوب املنصور الطابق االجل رقم 1  

طنجة  90000 طنجة  املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.11060(

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 02 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  1: الذي ينص عل2 مايلي: 

تفويت حصص 
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

تعيين ميي7 أديد للشركة 
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة مات امليؤجلية املحدجمة 
مات الشريك الوحيد ا 2 شركة مات 

ميؤجلية  محدجمة.
بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 
 ( حصة اأتداعية  تفويت سبعون  
0) حصة ) من طرف الييد  عثدان 
كامل  الجنيية   مغربي  اقربوس 
التعريف  للبطاقة  الحامل  االهلية 
لفائدة   KB21957 عدم  الوطنية  
املغربي  امليدوني  محدد  الييد 
الحامل  االهلية  الكامل  الجنيية 
عدم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.KB58309
بند رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 
 ( اأتداعية  حصة  ثالثون   تفويت 
30 حصة ) من طرف الييد  عثدان 
كامل  الجنيية   مغربي  اقربوس 
التعريف  للبطاقة  الحامل  االهلية 
لفائدة   KB21957 عدم  الوطنية  

املغربي  الجباري  محدد  الييد 

الحامل  االهلية  الكامل  الجنيية 

عدم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

 .CD184637

عل2  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

اقربوس  عثدان  الييد  تخلي  مايلي: 

عن منصبه في الشركة ج تعيين الييد 

محدد  الييد  ج  امليدوني   محدد 

الجباري ميي7ين أدم للشركة للددة 

غي7 محدمة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   09 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 12890.

855I

Finconseil

KL TRANSACTIONS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 20200، 120

casablanca maroc

KL TRANSACTIONS شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم م 6 

مبنى 6 6 أ النصر الفجر 3 - 20200 

الدار البيضاء املدلكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39074

الوحيد الشريك  قرار   بدقت�سى 
تقرر   2022 نون 7   09 في  املؤرخ 

ميؤجلية  ذات  شركة  حل 

 KL الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

رأسدالها  مبلغ    TRANSACTIONS

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000

اإلأتداعي رقم م 6 مبنى 6 6 أ النصر 

البيضاء  الدار   20200  -  3 الفجر 

املدلكة املغربية نتيجة ل : الخدول.

 6 ج حدم مقر التصفية ب رقم م 

مبنى 6 6 أ النصر الفجر 3 - 20200 

الدار البيضاء املدلكة املغربية. 

ج عين:

زين العابدين  فيصل    الييد)ة) 

طريق  جيام  لوط   6( عنوانه)ا)  ج 

املدلكة  الدار البيضاء   20200 أجلفا 

املغربية كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 322)82.

856I

مكتب معيشة للحيابات ج امستشارات الجبائية

ITAR TRANS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

مكتب معيشة للحيابات ج 

امستشارات الجبائية

حي اليالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليدان ، 12200، سيدي سليدان 

املغرب

ITAR TRANS  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي جالم 

مالك  - 12200 سيدي سليدان  

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2955

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 نون 7   21 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

عثدان الهوني  )ة)  تفويت الييد 

 33 أصل  من  اأتداعية  حصة   33

حصة لفائدة  الييد )ة) خليل االزهر 

بتاريخ 21 نون 7 2022.

عثدان الهوني  )ة)  تفويت الييد 

 33 أصل  من  اأتداعية  حصة   33

حصة لفائدة  الييد )ة) مرام الهيلول 

بتاريخ 21 نون 7 2022.
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بييدي سليدان  بتاريخ 22 

نون 7 2022 تحت رقم 217/2022.
85(I

اتدانية الخلوم

ECO-RIYA-   اكو-ريا-نيرجي
NERGI

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

اتدانية الخلوم
عدارة ا 12 رقم 1 تجزئة املنصور 
مكناس ، 50050، مكناس املغرب

 ECO-RIYA-NERGI   اكو-ريا-ني7جي
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 16 
تجزئة النعيم 2 الطابق الثالث  
مكناس 50050 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5((33
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضاء بدختصر تيديتها : اكو-ريا-

.ECO-RIYA-NERGI   ني7جي
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطاقة   النتاج  الطبيعية  الكثل 

 .biomasse
اشغال مختلفة اج البناء..

رقم   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الثالث   الطابق   2 النعيم  تجزئة   16

مكناس 50050 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد ياسين رياحي :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد هشام بقدي :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رياحي  ياسين  الييد 
عدارة الف 12 رقم 2 املنصور 2 الف  

50050 مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  بقدي  هشام  الييد 
  3 الطابق   2 النعيم  تجزئة   16 رقم 

مكناس مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  رياحي  ياسين  الييد 
عدارة الف 12 رقم 2 املنصور 2 الف 

50050 مكناس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2366.
858I

SACO CONSEIL

 LEONARD CONSEILS  SARL
AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتداعي للشركة

SACO CONSEIL
 LOT I-13 HOMMANE EL

 FATOUAKI APPARTEMENT N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 LEONARD CONSEILS  SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي س ج رقم 
31 الطابق الرابع عدارة امنار شارع 
محدد الخامس انزكان  - 80000 

اكامير  املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53691

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 09 شتن 7 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
الطابق الرابع عدارة   31 »س ج رقم 
امنار شارع محدد الخامس انزكان  - 

»عدارة  إ 2  املغرب»  اكامير    80000
رقم 56 شقة رقم 2 زنقة ليزجغونجي 

 80000  - اكامير  الجديدة  املدينة 

اكامير   املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  باكامير   التجارية 

2022 تحت رقم 119437.

859I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

ASTATINE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ASTATINE شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي زاجبة شارع 

الال ياقوت جزنقة العرعار اقامة 

كليس عدارة 9 الطابق 2 الشقة )1 

- 20250 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

562295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   22

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ASTATINE

علوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكدبيوتر )م 7مج، محلل جمصدم)

مراسة ج تصديم املواقع.

زاجبة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
شارع الال ياقوت جزنقة العرعار اقامة 
كليس عدارة 9 الطابق 2 الشقة )1 - 

20250 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الناجي  سعد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   الناجي  سعد  الييد 
 Avenue du Professeur Jean  525
 Louis Viala   34090 Montpelier

.France
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)   الناجي  سعد  الييد 
 Avenue du Professeur Jean  525
 Louis Viala   34090 Montpelier

France
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 8)8261.

860I

GESTION ALJANOUB

 TARFAYA PETROLEUM
)STORAGE TANK (TPST
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي اليعامة عدارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 0000)، 

العيون املغرب
 TARFAYA PETROLEUM

STORAGE TANK (TPST) شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
اليدارة رقم )0 قرب مزرعة اهل 
الرشيد العيون - 0000) العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
43829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   16
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 TARFAYA PETROLEUM  :

.(STORAGE TANK (TPST
غرض الشركة بإيجاز : بيع الوقوم 

بالجدلة..
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
اهل  مزرعة  قرب   0( رقم  اليدارة 
العيون   (0000  - العيون  الرشيد 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد سيدي محدد جلد الرشيد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   500   :

للحصة.
الييد مازن املهدي :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
جلد  محدد  سيدي  الييد 
الحي االماري زنقة  الرشيد عنوانه)ا) 
العيون  الرشيد  جلد  فيال  اليوسن 

0000) العيون املغرب.
الييد مازن املهدي عنوانه)ا) رقم 
الطائرات  الفواكي  حدان  شارع   89

الرباط 10180 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
جلد  محدد  سيدي  الييد 
الحي االماري زنقة  الرشيد عنوانه)ا) 
العيون  الرشيد  جلد  فيال  اليوسن 

0000) العيون املغرب
الييد مازن املهدي عنوانه)ا) رقم 
الطائرات  الفواكي  حدان  شارع   89

الرباط 10180 الرباط املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3374/22.

861I

2AIN GROUPE COMPTA

 STE DIVERSE COOKING
SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،
BENI MELLAL MAROC

 STE DIVERSE COOKING SARL
AU شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي محل رقم 
26 اقامة  اليوسفية    - 23000 بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13303

 05 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.DIVERSE COOKING SARL AU
 / مطعم   : غرض الشركة بإيجاز 

جأبات خفيفة.
عنوان املقر االأتداعي : محل رقم 
23000 بني  26 اقامة  اليوسفية    - 

مالل املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : حفيظ  جاحي  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حفيظ  جاحي  الييد 
  11 مجدع اليكني صوندجس رقم ا 

23000 بني مالل املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  حفيظ  جاحي  الييد 
  11 مجدع اليكني صوندجس رقم ا 

23000 بني مالل املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم )103.

862I

ائتدانية املرأان

ALIABO SERVICES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتدانية املرأان
ف6 ياسدينة 1 شارع محدد 

 Khouribga ،25000 ، اليامس
املغرب

ALIABO SERVICES شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي عدارة ف 
6 الشقة 2 الطابق االجلياسدينة 
1 شارع محدد اليامس - 25000 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7959

 2( عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 أكتوبر 
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ALIABO SERVICES
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.
عدارة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الطابق االجلياسدينة   2 الشقة   6 ف 
 25000  - اليامس  محدد  شارع   1

خريبكة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : املهدي  بونصي7  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املهدي  بونصي7  الييد 
3)1 زنقة االبطال ياسدينة 1 25000 

خريبكة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  املهدي  بونصي7  الييد 
3)1 زنقة االبطال ياسدينة 1 25000 

خريبكة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2022 تحت رقم 589.
863I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

BIG STEEP TRANS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
BIG STEEP TRANS  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار اجالم 

بن اليبع جالم ألول  - 12302 
سوق االربعاء  املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.130283

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   2022 أكتوبر   02 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

بن شافي جئام  )ة)  تفويت الييد 

أصل  من  اأتداعية  حصة   1.000
100 حصة لفائدة  الييد )ة) سالجي 

محدد بتاريخ 02 أكتوبر 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

الغرب   االربعاء  بيوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 نون 7   23 بتاريخ 

.5((

862I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

NEVEAUX CONSTRUCTION
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

شارع الزرقطوني  عدارة اليعامة 

بلوك ب شقة رقم 02 الطابق 5 

جأدة ، 60000، جأدة املغرب

 NEVEAUX CONSTRUCTION

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : ظهر 

املحلة رقم 8)2 جأدة - 60000 

جأدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33729

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 03 أكتوبر 2022 تقرر حل 

 NEVEAUX CONSTRUCTION

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة مبلغ 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 

رقم  املحلة  ظهر  اإلأتداعي  مقرها 

جأدة املغرب   60000  - جأدة   2(8

نتيجة ل نتيجة لزيامة خيائر الشركة 

جعجزها عن

االستدرار.....

ج عين:

الييد)ة) امل  بوطاهر ج عنوانه)ا) 

 60000 جأدة   2(8 ظهر املحلة رقم 

جأدة املغرب كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

ظهر  جفي   2022 أكتوبر   25 بتاريخ 

 60000  - جأدة   2(8 رقم  املحلة 

جأدة املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1810.

865I

MEH EXPERTISE

SOCIETE METRADI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

MEH EXPERTISE

28 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 

املغرب

SOCIETE METRADI  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 22 

حي الكرم )الطابق امر�سي) - 25000 

خريبكة املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

 2022 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع  تم 

من  أي  مرهم»   194.400« قدره 

»3.200.000 مرهم» إ 2 »3.394.400 

مرهم» عن طريق :  إمماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2022 تحت رقم 588.

866I

fiduazizi

COLLECTIVITE SAHARA
إعالن متعدم القرارات

fiduazizi
شارع عدر املختار حي القدس شارع 

عدر املختار حي القدس، 000)، 
العيون املغرب

COLLECTIVITE SAHARA »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: زنقة 
تيفلت رقم 152 مكرر حي خط 

الرملة 02 العيون - 0000) العيون 
املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29219
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 نون 7 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

ينص  الذي   :1,2 رقم  قرار 
تابع  فرع  1.انشاء  مايلي:  عل2 
أحدد  شارع  عنوان  تحت  للشركة 
طرفاية                                                                                                                                            الشدا ي  املدخل  حيدار 
2.تعيين ميي7 للفرع الييد            

يوسف بورحيم ملدة غي7 محدمة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :02 رقم  بند 
النظام  مقتضيات  تعديل  مايلي: 

امسا�سي
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3378/2022.
86(I

COMPTAFFAIRES

A›TRAIT BEAUTE SUCCESS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 A›TRAIT BEAUTE SUCCESS

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي ليه أجركيد 

2 عدارة م الطابق 2 رقم ) املحددية 

- 20800 املحددية املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   10

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.A’TRAIT BEAUTE SUCCESS

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتصفيف الشعر ج العناية بالجدال.-

مركز العناية بالجدال- تجارة.

ليه   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 ( رقم   2 عدارة م الطابق   2 أجركيد 

املحددية - 20800 املحددية املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : الييدة البيضاجي أسية 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد مبيط خالد :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

أسية  البيضاجي  الييدة 

إقامة   2 الحين  شارع  عنوانه)ا) 
فلوريان عدارة ج ه2 رقم 2  20800 

املحددية املغرب.

عنوانه)ا)  خالد  مبيط  الييد 

سيدي   99 رقم  امليتقبل  تجزئة 

20220 الدار  معرجف الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
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أسية  البيضاجي  الييدة 

إقامة   2 الحين  شارع  عنوانه)ا) 

فلوريان عدارة ج ه2 رقم 2  20800 

املحددية املغرب

عنوانه)ا)  خالد  مبيط  الييد 

سيدي   99 رقم  امليتقبل  تجزئة 

 20220 البيضاء  الدار  معرجف 

املحددية املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحددية  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 2316.

868I

NOUSSAH CONSULTING

سل نيكوص
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NOUSSAH CONSULTING

 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

سل نيكوص شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 55 زنقة 

سليدان الفار�سي الطابق 3 الرقم )  

- 20000 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.310221

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )0 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

مبلغ  الشريك الوحيد سل نيكوص  

جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 

سليدان  زنقة   55 اإلأتداعي  مقرها 

الفار�سي الطابق 3 الرقم )  - 20000 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

القدرة عل2 تحقيق أهداف الشركة.

زنقة   55 ج حدم مقر التصفية ب 

سليدان الفار�سي الطابق 3 الرقم )  - 

20000 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:
سالمي  سعيد   الييد)ة) 
سليدان  زنقة   55 عنوانه)ا)  ج 
 20000  ( الرقم   3 الفار�سي الطابق 
)ة)  كدصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 845926.
869I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

MAZZA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

شارع الزرقطوني  عدارة اليعامة 
بلوك ب شقة رقم 02 الطابق 5 

جأدة ، 60000، جأدة املغرب
MAZZA  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي ظهر املحلة 
تجزئة حامدي زنقة ب 1 رقم 95 

جأدة - 60000 جأدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38623

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   10 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
مبلغ     MAZZA الوحيد  الشريك 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي ظهر املحلة تجزئة 
جأدة   95 رقم   1 ب  زنقة  حامدي 
  : ل  نتيجة  املغرب  جأدة   60000  -
نتيجة لزيامة خيائر الشركة جعجزها 

عن االستدرار.....

ظهر  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

1 رقم  املحلة تجزئة حامدي زنقة ب 

95 جأدة - 60000 جأدة املغرب. 

ج عين:

ج  مازة  الرحيم   عبد  الييد)ة) 

عنوانه)ا) حي الحكدة زنقة البيدة 1 

60000 جأدة املغرب  33 جأدة  رقم 

كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   23 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1826.

8(0I

FIDMOU SNC

براديز برانت
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

FIDMOU SNC

 Salmia 2 Bd El Joulane Imm 49

 Apt 1 BP 20700 Casablanca

Maroc، 0، Casablanca Maroc

براميز برانت شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي بلوك ض2 

تجزأة أنس 2 أ ط سفلي تيط مليل 

20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.365265

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر   2021 مأن 7   15 في  املؤرخ 

حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

براميز برانت  مبلغ رأسدالها 100.000 

مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي بلوك 

أ ط سفلي تيط   2 تجزأة أنس  ض2 

املغرب  البيضاء  الدار   20000 مليل 

توقيف النشاط بصفة    : نتيجة ل 

نهائية.

بلوك  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
أ ط سفلي تيط   2 تجزأة أنس  ض2 
مليل 20000 الدارالبيضاء   املغرب. 

ج عين:
ج  باشا   بلعيد    الييد)ة)   
 121 رقم   2 ز  الياملية1  عنوانه)ا)  
املغرب  الدارالبيضاء   20000 سباتة 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
بلوك   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
أ ط سفل يتيط   2 تجزأة أنس  ض2 

مليل الدارالبيضاء
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 809580.
8(1I

gefoco

 INSTITUT PRIVEE
 DES HAUTES ETUDES

PARAMEDICALES A SAFI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

 INSTITUT PRIVEE DES HAUTES
 ETUDES PARAMEDICALES A

SAFI شركة ذات ميؤجلية محدجمة 
ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي الرقم 
11 بلوك 65 حي سعيدة اسفي  - 

62000 اسفي املغرب 
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   22
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 INSTITUT PRIVEE DES HAUTES

 ETUDES PARAMEDICALES A

.SAFI

تكوين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدرضين.

عنوان املقر االأتداعي : الرقم 11 

بلوك 65 حي سعيدة اسفي  - 62000 

اسفي املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : امغار  فدجى  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

 1000  : امغار  فدجى  الييدة 

بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امغار  فدجى  الييدة 

اليعامة  حي   35 الزنقة   12 الرقم 

اسفي  26000 اسفي املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  امغار  فدجى  الييدة 

اليعامة  حي   35 الزنقة   12 الرقم 

اسفي  26000 اسفي  املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بآسفي  بتاريخ - تحت رقم -

8(3I

ZS AUDIT & CONSULTING

AZMAR
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

ZS AUDIT & CONSULTING

 ANGLE RUE BAPAUME ET RUE

 PROVINS N° 33 3EME ETAGE

 N° 31 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

AZMAR شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي غيتة 1، 
155 ب، ابن تاشفين مياكن مازيال 

رقم 5 حي املحطة - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.213111
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2021 تقرر حل  18 ف 7اير  املؤرخ في 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
 100.000 مبلغ رأسدالها    AZMAR
مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي غيتة 
مياكن  تاشفين  ابن  ب،   155  ،1
 20000  - املحطة  حي   5 رقم  مازيال 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقيف نشاط الشركة.
 ،1 ج حدم مقر التصفية ب غيتة 
ابن تاشفين مياكن مازيال  155 ب، 
الدار   20000  - املحطة  حي   5 رقم 

البيضاء املغرب. 
ج عين:

الييد)ة) فاضل  فرج ج عنوانه)ا) 
الدار   20000 شارع ليزر حي بولو   9
البيضاء املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 581)3.
8(5I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

SOCIETE HT A M TRAVAUX 
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE HT A M TRAVAUX 

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار ايت 

علي اشعو ايت لحين ايوسف 

أداعة لقصي7 عين تاجأطات - 

51100 عين تاجأطات املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22821

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون 7   13 املؤرخ في 

املحدجمة   امليؤجلية  ذات  شركة 

SOCIETE HT A M TRAVAUX  مبلغ 

جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 

علي  ايت  مجار  اإلأتداعي  مقرها 

أداعة  ايوسف  لحين  ايت  اشعو 

51100 عين  لقصي7 عين تاجأطات - 

توقف   : نتيجة ل  تاجأطات املغرب  

نشاط الشركة.

مجار  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

ايت علي اشعو ايت لحين ايوسف 

 - تاجأطات  عين  لقصي7  أداعة 

51100 عين تاجأطات املغرب. 

ج عين:

ج  اجراغ  الرزاق   عبد  الييد)ة) 

ايت  اشعو  علي  ايت  مجار  عنوانه)ا) 

لحين ايوسف أداعة لقصي7 عدالة 

تاجأطات  عين   51100 الحاأب 

)ة)  كدصفي  املغرب  الحاأب  

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 1209.

8((I

SAHEL CONSULTING

AAIUN MEDIA AGENCY
إعالن متعدم القرارات

SAHEL CONSULTING
 avenue idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE
MAROC

AAIUN MEDIA AGENCY »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: تجزئة 
الوفاق بلوك B رقم 8)2  العيون 

0000) العيون املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.23155

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 شتن 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

تأسيس شركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
القانونية  مدثتلها  شركة  تأسيس 
حيدرى نزهة مقرها االأتداعي تجزئة 

الوفاق بلوك B رقم 8)2 العيون
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
28 شتن 7  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2022 تحت رقم 2886.
8(8I

Finconseil

LE LAB B16
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200، 120

casablanca maroc
LE LAB B16 شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 26 

زركتوني طابق 5 رقم )1 - 20200 
الدار البيضاء املدلكة املغربية

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
561855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   31
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 LE LAB : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.B16
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجديل.
 26  : االأتداعي  املقر  عنوان 
 20200  -  1( رقم   5 زركتوني طابق 

الدار البيضاء املدلكة املغربية.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : منتصيف  مريم  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 500   : العدلوني  هاأر  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييدة مريم منتصيف عنوانه)ا) 
1)3 بانورامي 20200 الدار البيضاء 

املدلكة املغربية.
الييدة هاأر العدلوني عنوانه)ا) 
الشرجق بوليفارم جام سبو عدارة 135 
البيضاء  الدار   20200 اجلفا   8 رقم 

املدلكة املغربية.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييدة مريم منتصيف عنوانه)ا) 
1)3 بانورامي 20200 الدار البيضاء 

املدلكة املغربية
الييدة هاأر العدلوني عنوانه)ا) 
الشرجق بوليفارم جام سبو عدارة 135 
البيضاء  الدار   20200 اجلفا   8 رقم 

املدلكة املغربية
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 13)825.
879I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE PROMOTION 
 TOURISTIQUE HISPANO

MAROC SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

مالءمة النظام امسا�سي للشركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،
90000، TANGER MAROC
 SOCIETE PROMOTION 

 TOURISTIQUE HISPANO
MAROC SARL »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: بوخالف 2 
TR B قطعة 5)2 موقف الييارات  

- 90000 طنجة املغرب.
»مالءمة النظام امسا�سي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5059
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 نون 7 2022
امسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

تعديل القانون امسا�سي للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259500.

880I

ste united consulting

SOCIETE DIGIKAS SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR FES، 30000، FES MAROC
SOCIETE DIGIKAS SARL شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 

03 الطبق االجل اقامة ياسدين 2 
شارع العيون سيدي براهيم فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

626(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   22

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE DIGIKAS SARL

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

مجال املعلوميات ج الرقدنة.
 03 رقم   : عنوان املقر االأتداعي 

شارع   2 الطبق االجل اقامة ياسدين 

العيون سيدي براهيم فاس - 30000 

فاس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد قصاب احدد :  200 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييدة سو�سي رقية :  600 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احدد  قصاب  الييد 
 02 رقم   06 حي تجزئة بويبالن بلوك 
صفرج    31000 صفرج   الخي7  رباط 

املغرب.

الييدة سو�سي رقية عنوانه)ا) حي 
تجزئة بويبالن بلوك 06 رقم 02 رباط 

الخي7 صفرج  31000 صفرج  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد قصاب عز الدين  عنوانه)ا) 
رقم 58 زنقة بوأدجر سيدي ابراهيم 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن 7   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2020 تحت رقم 1283.

881I

سونطرال مج كون�سي ا طرفو فييكو

باليا اكسبرسو
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

سونطرال مج كون�سي ا طرفو فييكو
82 شارع الدكتور فرج ، 90000، 

طنجة املغرب
باليا اكي 7سو  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي طنجة 

محدد 6 ايريس112بالطابق االر�سي 
من العدارة  A3-A4 رقم 125 طنجة  

90000 طنجة  املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64937

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم تعيين 
أزكاغ  ميي7 أديد للشركة الييد)ة) 

نجيم  كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13292.
882I

FIDURADOU

جولد ايليم سيرفيس
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FIDURADOU
 N°250 ETG 2 RUE SAAD BN
 ABI OUAQQASS AV QODS
 MASSIRA 2 D MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

أولد ايليم سي7فيس شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 250 
طابق 2 امليي7ة 2 مال شارع القدس 

مراكش مراكش 20000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
109651
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2020 مأن 7   15
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
أولد   : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

ايليم سي7فيس.
مقاجلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ججالت7كيب  في مختلف اعدال البناء 
جغي7ه  الكهرمائي  الخدماتي  الشبكي 

من املكيفات جشبكات االتصال..
عنوان املقر االأتداعي : رقم 250 
2 مال شارع القدس  2 امليي7ة  طابق 
مراكش   20000 مراكش  مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 100   : اجخدجش  لبنى  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 900   : الحديوي  محدد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييدة لبنى اجخدجش عنوانه)ا) 
 121 عدارة   16 منطقة   12 شقة 
مراكش   20000 مراكش  ابواب 

املغرب.
الييد محدد الحديوي عنوانه)ا) 
 121 عدارة   16 منطقة   12 شقة 
مراكش   20000 مراكش  ابواب 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييدة لبنى اجخدجش عنوانه)ا) 
 121 عدارة   16 منطقة   12 شقة 
مراكش   20000 مراكش  ابواب 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
مأن 7   23 بتاريخ  التجارية بدراكش  

2020 تحت رقم 118822.

883I

cabinet comptable chtioui

الحمدوني بابوتري
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

cabinet comptable chtioui

 av tlemssani n°2bis ksar el kbir

 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir

maroc

الحددجني بابوتري شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

تلدياني رقم 2 مكرر شارع تلدياني 
رقم 2 مكرر 92150 القصرالكبي7 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.525

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2015 ماي   2( في  املؤرخ 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

رأسدالها  مبلغ  بابوتري   الحددجني 

مقرها  جعنوان  مرهم   10.000
اإلأتداعي شارع تلدياني رقم 2 مكرر 

 92150 مكرر   2 شارع تلدياني رقم 

ازمة   : القصرالكبي7 املغرب نتيجة ل 

في القطاع.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

املغرب  مكرر   2 رقم  التلدياني 

92150 القصرالكبي7 املغرب. 

ج عين:

ج  الشتيوي  فؤام   الييد)ة) 

 2 رقم  التلدياني  شارع  عنوانه)ا) 

املغرب  القصرالكبي7   92150 مكرر 

كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبي7  

نون 7 2022 تحت رقم )31.

882I

LOGARITHME

 RESTAURANT
TOURNEFEUILLE

فسخ عقد تييي7 حر مصل تجاري 

)امشخاص املعنويون)
فسخ عقد تييي7 حر مصل تجاري

RESTAURANT TOURNEFEUILLE
بدقت�سى  الجدع العام االستثنائي 
الكائن   TOURNEFEUILLE لشركة 
عدارة   22  : ب  االأتداعي  مقرها 
نامية زنقة موالي علي كليز  - 20000  
نون 7   22 املغرب املؤرخ في  مراكش  

2022 تقرر مايلي:
فسخ عقد التييي7 الحر لألصل   
22 عدارة نامية   : التجاري الكائن ب 
 20000  - كليز  علي  موالي  زنقة 
طرف  من  املوقع   ، املغرب  مراكش 
بصفتها   :  TOURNEFEUILLE شركة 
شركة  ج  التجاري  لألصل  مالكة 

YAARAB بصفتها ميي7ة حرة.
885I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

STE  PAR PAING TRAVAUX
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI  KIS
   BEN MOUSSA   2ETG B/N°6 VN

FES ، 30000، FES MAROC
 STE  PAR PAING TRAVAUX

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم  

02  زنقة  اجسرم الوفاء  رقم 255   
تجزئة  الوفاء   فاس. - 30000 

فاس. املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45911

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   09 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
 STE  PAR PAING الشريك الوحيد 

TRAVAUX  مبلغ رأسدالها 100.000 
مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم  
   255 رقم  اجسرم الوفاء   زنقة     02
تجزئة  الوفاء   فاس. - 30000 فاس. 

املغرب نتيجة ل : عدم  النشاط.
  02 ج حدم مقر التصفية ب رقم  
زنقة  اجسرم الوفاء  رقم 255   تجزئة  
الوفاء   فاس. - 30000 فاس. املغرب. 

ج عين:
ج  الناظي7   امينة    الييد)ة)  
عنوانه)ا) 22 انس  3  شقة  2  طريق  
عين الشقف    30000 فاس. املغرب 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 2820.
886I

N2M CONSEIL-SARL

NAAS TRAVAUX
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

NAAS TRAVAUX شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : تجزئة 
الهناء رقم )22 الدريوش - 62253 

الدريوش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.16739

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 غشت   22 في  املؤرخ 
شركة ذات   NAAS TRAVAUX حل 
رأسدالها  مبلغ  املحدجمة  امليؤجلية 
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
 22( رقم  الهناء  تجزئة  اإلأتداعي 
الدريوش املغرب   62253  - الدريوش 

نتيجة النتهاء الغرض من الشركة.



22887 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

ج عين:

االسرجتي  محدد   الييد)ة) 

ميضار  اطهريوا  حي  عنوانه)ا)  ج 

كدصفي  املغرب  الدريوش   62253

)ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

تجزئة  جفي   2022 غشت   22 بتاريخ 

 62253  - الدريوش   22( رقم  الهناء 

الدريوش املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 15 نون 7 

2022 تحت رقم 82)2.

88(I

N2M CONSEIL-SARL

FORZANA MAROC
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

FORZANA MAROC شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي اجالم علي 

بنحدو - 62253 الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   30

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.FORZANA MAROC

غرض الشركة بإيجاز : االستي7ام ج 

التصدير - توزيع قطع غيار الييارات.

عنوان املقر االأتداعي : اجالم علي 

بنحدو - 62253 الدريوش املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : محدد  مرابط  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محدد  مرابط  الييد 

 62253 بنحدو  علي  اجالم  مجار 

الدريوش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  محدد  مرابط  الييد 

 62253 بنحدو  علي  اجالم  مجار 

الدريوش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 182.

888I

AR EXPERTISE

ASMOTEX
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

AR EXPERTISE

219، تقاطع شارع الزرقطوني 

جشارع إبراهيم الرجماني ، 20000، 

MAROC الدار البيضاء

ASMOTEX شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 38 زنقة 
رفائيل مرسال عين برأة - 20000 

الدارالبيضاء  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11815(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 ماي   30 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

الشام ي  آية   )ة)  الييد  تفويت 
300 حصة اأتداعية من أصل 300 
حصة لفائدة  الييد )ة) ماهة  بناجح 

بتاريخ 30 ماي 2022.
الشام ي  غيثة  )ة)  الييد  تفويت 
300 حصة اأتداعية من أصل 300 
حصة لفائدة  الييد )ة) ماهة بناجح 

بتاريخ 30 ماي 2022.
الشام ي  رانيا  )ة)  الييد  تفويت 
300 حصة اأتداعية من أصل 300 
حصة لفائدة  الييد )ة) ماهة بناجح 

بتاريخ 30 ماي 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 255)0082.
889I

MODESTO IMMO MAROC SARL

MODESTO IMMO MAROC
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميي7 أديد للشركة

 MODESTO IMMO MAROC
SARL

شارع ابراهيم الرماني زنقة سينا 
اقامة بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 ، 

90000، طنجة املغرب
  MODESTO IMMO MAROC

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
ابراهيم الرماني زنقة سينا اقامة 

بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 
90000 طنجة املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12(1((
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
 2022 أكتوبر   2( في  املؤرخ 
للشركة  أديد  ميي7  تعيين  تم 
 MODESTO MORENO الييد)ة) 

MAESTRE  كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 18)13.
890I

AZ GESTION

H.DAR DE COUTURE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

AZ GESTION

شارع جلد سيدي بابا اقامة املجد 
 tetouan، 93000، tatouan 1رقم

املغرب

H.DAR DE COUTURE شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي 62 عدجى 

قنطرة املحنش قبيلة بني حزمار 

كويلدة تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29813

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

مبلغ    H.DAR DE COUTURE
رأسدالها 100.000,00 مرهم جعنوان 

قنطرة  عدجى   62 اإلأتداعي  مقرها 

كويلدة  حزمار  بني  قبيلة  املحنش 

املغرب  تطوان   93000  - تطوان 

نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف.
ج حدم مقر التصفية ب 62 عدجى 

حزمار  بني  قبيلة  املحنش  قنطرة 

تطوان   93000  - تطوان  كويلدة 

املغرب. 

ج عين:

ج  الرحيمي  حنان   الييد)ة) 

حي بوأدام بلوك اج ط   5 عنوانه)ا) 

تطوان   93000 تطوان   11 شقة   2

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج  املرابط  رندة    الييد)ة) 

تطوان  ازال  البوير  مجار  عنوانه)ا) 

)ة)  تطوان املغرب كدصفي   93000

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 3190.

891I

سونطرال مج كون�سي ا طرفو فييكو

زارا فيل
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

سونطرال مج كون�سي ا طرفو فييكو
82 شارع الدكتور فرج ، 90000، 

طنجة املغرب
زارا فيل   شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي طنجة  
طابق 6 اقامة لينا رقم 58 شارع 

محدد الخامس تقاطع شارع طنطان 
ج لبنان  طنجة  90000 طنجة  

املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82865

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم تعيين 
أزكاغ  ميي7 أديد للشركة الييد)ة) 

نجيم  كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13339.

892I

FIDUCIAIRE 2006

 MONDE SERVICES
BOUSSARHANE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
 MONDE SERVICES

BOUSSARHANE شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 1 زنقة 22 

شقة رقم 6 الياملية 2 الدار البيضاء 

- 00)20 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.231(63

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 

 MONDE الوحيد  الشريك  ذات 

SERVICES BOUSSARHANE  مبلغ 

جعنوان  مرهم   50.000 رأسدالها 

شقة   22 زنقة   1 اإلأتداعي  مقرها 

 - البيضاء  الدار   2 الياملية   6 رقم 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20(00

ل : ايقاف النشاط التجاري.

ج حدم مقر التصفية ب 1 زنقة 22 

شقة رقم 6 الياملية 2 الدار البيضاء 

- 00)20 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

الييد)ة) سدي7ة  ايت بوسرحان ج 

22 عدارة  2 زنقة  الياملية  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   20(00  6 شقة   1

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 133)82.

893I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

ZAKIA EVENT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

  HAY TARGA 8(0

 -MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ZAKIA EVENT شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار 
اللبامين اليويهلة مراكش - 20000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

126821
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 يونيو   0(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 ZAKIA : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.EVENT
مدون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت.
مجار   : االأتداعي  املقر  عنوان 
  20000  - اللبامين اليويهلة مراكش 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
500 حصة    : الييدة بريدو زكية 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
 500   : الييد بريدو صالح الدين 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زكية  بريدو  الييدة 
 85 20 عدارة  ابواب مراكش منطقة 
مراكش    20000 مراكش   12 الشقة 

املغرب.
الدين  صالح  بريدو  الييد 
عدارة   2 الرأاء   2 امليي7ة  عنوانه)ا) 
مراكش   20000 مراكش   5 رقم   1

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  زكية  بريدو  الييدة 
 85 20 عدارة  ابواب مراكش منطقة 
مراكش   20000 مراكش   12 الشقة 

املغرب

الدين  صالح  بريدو  الييد 

عدارة   2 الرأاء   2 امليي7ة  عنوانه)ا) 
مراكش   20000 مراكش   5 رقم   1

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم 6977.

894I

SACO CONSEIL

 GLORY MARK ACADEMY

PRIVE SARL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SACO CONSEIL

 LOT I-13 HOMMANE EL

 FATOUAKI APPARTEMENT N 8

 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

 GLORY MARK ACADEMY

PRIVE SARL  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

شالبيل عدارة رقم 13 الطابق 

االجل شقة رقم 1 ملحاميد مراكش - 

20000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.129717

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 نون 7   21 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

خديجة   )ة)  الييد  تفويت 

من  اأتداعية  حصة   300 هرطاجي 

)ة)  الييد  300 حصة لفائدة   أصل 

امين  ابجانيد بتاريخ 21 نون 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون 7   23 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 52)121.

895I
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MH-NORD AFRIK TRANS

MH-NORD AFRIK TRANS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

MH-NORD AFRIK TRANS
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

MH-NORD AFRIK TRANS شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي الحرارين 
1 مركب الياسدين 3 الطابق 6 رقم 

92 - 9000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130349
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 يونيو   13
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
MH-  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.NORD AFRIK TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحياب الغي7.
: الحرارين  عنوان املقر االأتداعي 
رقم   6 الطابق   3 مركب الياسدين   1

92 - 9000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : ارضون  هشام  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 500   : محفوظ  محدد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ارضون  هشام  الييد 
املجدع   62 رقم   3 الياسدين  مركب 

الحيني 9000 طنجة املغرب.
الييد محدد محفوظ عنوانه)ا) 
 2 الياسدين  مركب  الحيني  املجدع 
 9000  23 رقم   1 الطابق  الحرارين 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  ارضون  هشام  الييد 
املجدع   62 رقم   3 الياسدين  مركب 

الحيني 9000 طنجة املغرب
الييد محدد محفوظ عنوانه)ا) 
 2 الياسدين  مركب  الحيني  املجدع 
 9000  23 رقم   1 الطابق  الحرارين 

طنجة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن 7   09 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 231)25.

896I

MOGADOR GESTION

OISEAU BLEU LIBERTE
إعالن متعدم القرارات

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46
 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC
OISEAU BLEU LIBERTE »شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: فيال 12 
الديابات - 22000 الصويرة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2233
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 30 يونيو 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي:  
 HENRI PIERRE N الييد  تعيين 
لجواز  الحامل   VERMEERSCH
اليفر رقم EP288986 ميي7ا أديدا 

للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

مايلي: التييي7
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 287/2022.

897I

كاليداينت شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك جاحد

فالوميد
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

كاليداينت شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك جاحد

رقم 10 فضاء رياض فاس شارع 

اللة عيشة الطابق الرابع املكتب 21 

فاس ، 30000، فاس املغرب

فالوميد شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 320 

تجزئة االمان 8ب امليي7ة فاس  - 

30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67985

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون 7   12 املؤرخ في 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

 80.000 رأسدالها  مبلغ  فالوميد  

مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 

8ب امليي7ة فاس   320 تجزئة االمان 

 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -

انخفاض املبيعات.

ج حدم مقر التصفية ب رقم 320 

 - فاس   امليي7ة  8ب  االمان  تجزئة 

30000 فاس املغرب. 

ج عين:

ج  اليالجي   محدد    الييد)ة) 

عنوانه)ا) رقم 200 تجزئة كاليفورنيا 

 30000 فاس   الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب  كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : رقم 320 

تجزئة االمان 8ب امليي7ة فاس 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4854/022.

898I

SAMIR FIDUCIAIRE

SISTER›S DOWNIES
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

SISTER›S DOWNIES شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي إقامة 
رياض اية، رقم 12، شارع النصر، 

مكناس. - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5((23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SISTER’S DOWNIES

غرض الشركة بإيجاز : التجارة.

إقامة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
النصر،  شارع   ،12 رقم  اية،  رياض 

مكناس. - 50000 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : بطر�سي  زكية  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : بطر�سي  سومية  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بطر�سي  زكية  الييدة 
شارع   ،12 رقم  اية،  رياض  إقامة 

مكناس   50000 مكناس.  النصر، 

املغرب.
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الييدة سومية بطر�سي عنوانه)ا) 
هولندا 99135 لوارمن هولندا.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  بطر�سي  زكية  الييدة 
شارع   ،12 رقم  اية،  رياض  إقامة 
مكناس   50000 مكناس.  النصر، 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2355.

899I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

BAMALIK
إعالن متعدم القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
BAMALIK »شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: الطابق 

امر�سي رقم 101 شارع ) حي اإلنارة - 
50000 مكناس املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.47689

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل2  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
االسداعيلي  الييد  تعيين  مايلي: 
املغربية  الجنيية  ذج  عثدان  علوي 
ج الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 

رقمD735479  كديي7 ثاني للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
 : طرف  من  الشركة  تيي7  مايلي: 
علوي   االسداعيلي  عثدان  -الييد 
علوي,  االسداعيلي  لعربي  -الييد 
أديع  في  ملتزمة  الشركة  تصبح  ج 

عقومها بتوقيع أحد ميي7يها

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2352.
900I

RZ CONSEIL

MS WHITE DREAM
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RZ CONSEIL
 RUE SOUMAYA RES 82

 SHEHRAZADE I 3ème ETG
 N°13 PALMIERS 82 RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE
 I 3ème ETG N°13 PALMIERS،
CASABLANCA ،20340 املغرب

MS WHITE DREAM شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي )6 زنقة 

عزيز بالل الطابق 2 الشقة 3 
املعاريف الدار البيضاء  - 20100 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2021 مأن 7   03
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 MS  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.WHITE DREAM
غرض الشركة بإيجاز : االست7ام ج 
التصدير في مجال االثواب بالجدلة ج 

التقييط.
 6(  : االأتداعي  املقر  عنوان 
 3 الشقة   2 زنقة عزيز بالل الطابق 
 20100  - البيضاء   الدار  املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد مصطفى امليلومي :  1.000 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

 1000  : الييد مصطفى امليلومي 
بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

امليلومي  مصطفى  الييد 
زنقة  هللا  عبد  موالي  حي  عنوانه)ا) 
 20000 الشق  عين   22 رقم   8

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
امليلومي  مصطفى  الييد 
زنقة  هللا  عبد  موالي  حي  عنوانه)ا) 
 20000 الشق  عين   22 رقم   8

الدارالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مأن 7 2021 تحت رقم 08)803.

901I

RZ CONSEIL

MS WHITE DREAM
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

RZ CONSEIL
 RUE SOUMAYA RES 82

 SHEHRAZADE I 3ème ETG
 N°13 PALMIERS 82 RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE
 I 3ème ETG N°13 PALMIERS،
CASABLANCA ،20340 املغرب

MS WHITE DREAM شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي )6 زنقة 

عزيز بالل الطابق 2 الشقة 3 
املعاريف - 20100 الدارالبيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.525005

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 06 يناير 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
»)6 زنقة عزيز بالل الطابق 2 الشقة 
الدارالبيضاء   20100  - املعاريف   3
محدد  زنقة   11« إ 2  املغرب» 
 -  8( الشقة   2 الطابق  البعدراني 

20000 الدارالبيضاء  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 809181.
902I

ROMLA TRANS SARL AU

ROMLA TRANS SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

ROMLA TRANS SARL AU
الطابق االر�سي اقامة حدزة بلوك 
8 رقم 2 مجدع املجد حي املجد ، 

90080، طنجة املغرب
 ROMLA TRANS SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي ملتقى 
شارع سيد قطب ج شارع صنعاء 

اقامة تدغين الطابق االجل رقم 3 - 
90020 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.70519
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 02 نون 7 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
شارع  ج  قطب  سيد  شارع  »ملتقى 
االجل  الطابق  تدغين  اقامة  صنعاء 
إ 2  طنجة املغرب»   90020  -  3 رقم 
بلوك  اقامة حدزة  »الطابق االر�سي 
 - املجد  حي  املجد  مجدع   2 رقم   8

90080 طنجة  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13591.
903I
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 موثق

ABOUSALAMA
إعالن متعدم القرارات

موثق
شارع الجيش امللكي اقامة فلورنيا 

الطابق االجل رقم 1 تطوان ، 
93040، تطوان املغرب

ABOUSALAMA »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

 AV 389 :جعنوان مقرها االأتداعي
 DES FAR RESIDENCE TICHKA

 ENTRE SOL  - - TETOUAN
.MAROC

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 19 شتن 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم  1: الذي ينص عل2 مايلي: 
تفويت الييد احدد ابا ي 2)8 حصة 
من اصل 1100 لفائدة الييد الياس 

ابا ي بتاريخ 22 شتن 7 2022
عل2  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
ابا ي  الياس  الييد  تعيين  تم  مايلي: 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بتطوان  الياكن   L584896:عدم
شارع بغدام رقم 126 طوابل  كديي7  
لقبول  تبعا  للشركة  أديد  جحيد 
استقالة امليي7 اليابق الييد احدد 

ابا ي 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي   :( ج   6 بند رقم البند رقم 
تغيي7 حصة الييد  ينص عل2 مايلي: 
 905 ل  2)8حصة  من  ابا ي  الياس 

حصة 
بند رقم البند رقم 11: الذي ينص 
تعييين  االمارة  :تتييي7  مايلي:  عل2 
جحيد  كديي7  ابا ي  الياس  الييد 

للشركة            
بند رقم البند رقم 30: الذي ينص 
عل2 مايلي: :تعيين امليي7: الياس ابا ي 

كديي7 الجديد للشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان  بتاريخ 13 أكتوبر 

2022 تحت رقم 2098.

904I

EL GHALLOUS  COSMETIQUES

 EL GHALLOUS
COSMETIQUES

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL GHALLOUS  COSMETIQUES
 AV HASSAN 1 RUE EL KACHAF
 RESD NAJATE 3 EME ETAGE N°

20 ، 90000، tanger maroc
 EL GHALLOUS COSMETIQUES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

حين 1 زنقة الكشاف اقامة نجاة 
الطابق 3 رقم20 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   0(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 EL  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.GHALLOUS COSMETIQUES
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

موام التجديل.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
زنقة الكشاف اقامة نجاة   1 حين 
طنجة   90000  - رقم20   3 الطابق 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الغلوس  نوال  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الغلوس  نوال  الييدة 

الحاأب 51000 الحاأب املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  الغلوس  نوال  الييدة 

الحاأب 51000 الحاأب املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   19 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 258493.

905I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 TAFILALET DES ETUDES

TOPOGRAPHIQUES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمي7 موالي عبد هللا ، 

52000، خنيفرة املغرب

 TAFILALET DES ETUDES

TOPOGRAPHIQUES شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي عدارة01  

شقة 2 الطابق االجل شارع 

الزرقطوني حي النجاح  - 52000 

خنيفرة املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2305

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   2022 شتن 7   29 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

»200.000 مرهم» أي من »100.000 

عن  مرهم»   500.000« إ 2  مرهم» 
ميون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 

الشركة املحدمة املقدار ج امليتحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 22 أكتوبر 

2022 تحت رقم 265.

906I

كومافيد

 SOCIETE HEDDAD ARCHI
SARL/AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

كومافيد
10 شارع عبد هللا شفشاجني جأدة ، 

60000، جأدة املغرب
 SOCIETE HEDDAD ARCHI

SARL/AU شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 153 شارع 
الدرفوفي إقامة إتحام الطابق الثاني 
شقة رقم 20 جأدة - 60000 جأدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   08
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE HEDDAD ARCHI

.SARL/AU
النشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعداري ج الهند�سي.
 153  : االأتداعي  املقر  عنوان 
شارع الدرفوفي إقامة إتحام الطابق 
 60000  - 20 جأدة  الثاني شقة رقم 

جأدة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد حدام  أوام.

حدام أوام :  1.000 حصة بقيدة 
100 مرهم للحصة. 
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جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أوام  حدام  الييد 
زنقة  الوحدة  تجزئة  املحددي  حي 
31 60000 جأدة  بالل ابن رابح رقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  أوام  حدام  الييد 
زنقة  الوحدة  تجزئة  املحددي  حي 
31 60000 جأدة  بالل ابن رابح رقم 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن 7   30 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1233.
907I

فيديكوفات

دار ساجيا
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

فيديكوفات
الشقة ش1 عدارة 22 عدلية العن 7 

2 امليي7ة 2 مراكش ، 20120، 
مراكش املغرب

مار ساأيا شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي منزل 
بعرصة الحوتة مرب الشراطة رقم 

11 مراكش املدينة - 20032 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
102957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2020 يناير   31
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
مار   : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

ساأيا.
غرض الشركة بإيجاز : مشغل مار 

الضيافة.

منزل   : االأتداعي  املقر  عنوان 
رقم  الشراطة  مرب  الحوتة  بعرصة 
11 مراكش املدينة - 20032 مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 100  سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : حوستني  رشيد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
أان  فيليب  أان  كي7ين  الييد 
حصة بقيدة   500   : ميشيل هونري 

100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد رشيد حوستني عنوانه)ا) 
حي النهضة مرب ابن بطوطة رقم 21 
مكناس   50000 مكناس  بوفكران 

املغرب.
أان  فيليب  أان  كي7ين  الييد 
شارع   51 عنوانه)ا)  هونري  ميشيل 
 49300 شوليط  كومبيتا  ليون 

شوليط فرنيا.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد رشيد حوستني عنوانه)ا) 
حي النهضة مرب ابن بطوطة رقم 21 
مكناس   50000 مكناس  بوفكران 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
ف 7اير   20 بتاريخ  التجارية بدراكش  
2065410-M02- رقم  تحت   2020

.20
908I

MARCHICA CONSEIL

ADIL RENT CAR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميي7 أديد للشركة

MARCHICA CONSEIL
22 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 
املغرب

ADIL RENT CAR  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 21-)2 
زنقة 66 لعري الشيخ الناظور - 

62000 الناظور املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23697

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم تعيين   2022 يونيو   09 املؤرخ في 

ميي7 أديد للشركة الييد)ة) بنعدج 

أدال  كديي7 جحيد

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 2)26.

909I

كومافيد

 SOCIETE ORIENT CHIPS
SARL/AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كومافيد

10 شارع عبد هللا شفشاجني جأدة ، 

60000، جأدة املغرب

SOCIETE ORIENT CHIPS SARL/

AU شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي طريق عين 

بن  مطهر تجزئة سدا اإلخضرار رقم 

)10 الطابق امجل رقم الشقة رقم 

1 - 60000 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

20155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   06

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
SOCIETE ORIENT CHIPS SARL/

.AU
تصنيع   •  : غرض الشركة بإيجاز 

املنتجات الغذائية.
• استي7ام ج تصدير.

•  ثالأة تخزين.
طريق   : االأتداعي  املقر  عنوان 
عين بن  مطهر تجزئة سدا اإلخضرار 
الشقة  الطابق امجل رقم   10( رقم 

رقم 1 - 60000 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : حين  بزازي  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حين  بزازي  الييد 

الينغال 60000 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  حين  بزازي  الييد 

الينغال 60000 جأدة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   01 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1696.
910I

TENDANCIA HOME

TENDANCIA HOME
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TENDANCIA HOME
 RUE TERFYA RES AL MASGID 5
 MAG.5 BIS MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC
TENDANCIA HOME شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 5 شارع 
طرفية إقامة املسجد متجر.5 مكرر 

- 50000 مكناس املغرب.



22893 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.53633

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   2022 يونيو   29 املؤرخ في 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

 TENDANCIA الوحيد  الشريك 

 100.000 رأسدالها  مبلغ    HOME

 5 اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 

شارع طرفية إقامة املسجد متجر.5 

مكرر - 50000 مكناس املغرب نتيجة 

ل : عدم توفر االمكانيات املامية.

شارع   5 ج حدم مقر التصفية ب 

مكرر  طرفية إقامة املسجد متجر.5 

- 50000 مكناس املغرب. 

ج عين:

ج  مكي   بن  كدال    الييد)ة) 

اقامة  خالقان   زنقة  عنوانه)ا) 

 1( لوسيال الطابق الخامس الشقة 

 20000 البيضاء   الدار  النخيل  حي 

)ة)  كدصفي  مكناس  البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   08 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 1112.

911I

MOSTACHARCOM

EXPORA

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MOSTACHARCOM

 BD ZERKTOUNI IMM 265

 ETAGE 9 N° 92 ، 20100،

CASABLANCA MAROC

EXPORA شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 265 شارع 

زرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.467569

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  22 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

مبلغ    EXPORA الوحيد  الشريك 

جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 

مقرها اإلأتداعي 265 شارع زرقطوني 

الدار   20000  -  92 رقم   9 الطابق 

صعوبة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

اليوق  في  طلبات  عل2  الحصول 

بيبب الوباء جاملنافية الكبي7ة..

ج حدم مقر التصفية ب 265 شارع 

زرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 20000  

الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

سليداني  امريس    الييد)ة) 

العداري ج عنوانه)ا) عدلية ال 7كة م 

 20230 11 ح ح  116 شقة  أ   10 س 

)ة)  كدصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

ج  حدري  يونس    الييد)ة) 

 449 بلوك  النجدة  مرب  عنوانه)ا) 

رقم 912 ح ح 20230 الدار البيضاء 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825116.

912I

OREA

 SOFIA TRADING
COMPANY

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
 SOFIA TRADING COMPANY

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي املنطقة 
الصناعية سيدي معرجف، شارع 
محدد حنصا ي، زنقة 80 رقم 2 ، 
طابق 2، - 20000  الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(533(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2022 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
 SOFIA TRADING الشريك الوحيد 
رأسدالها  مبلغ    COMPANY
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
اإلأتداعي املنطقة الصناعية سيدي 
معرجف، شارع محدد حنصا ي، زنقة 
80 رقم 2 ، طابق 2، - 20000  الدار 
البيضاء املغرب نتيجة ل : قلة نشاط 

الشركة..
ج حدم مقر التصفية ب املنطقة 
شارع  معرجف،  سيدي  الصناعية 
 ،  2 رقم   80 زنقة  حنصا ي،  محدد 
البيضاء  الدار    20000  -  ،2 طابق 

املغرب. 
ج عين:

أالل  املجيد   عبد  الييد)ة) 
منصور ج عنوانه)ا) اقامة جرمة زنقة 
الشتوي  الحي   21 رقم  علي  االمام 
)ة)  20000 مراكش املغرب كدصفي 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 33293.
913I

o’conseil

SO-IN Restaurant
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

o›conseil
 20RUE EZZAHRAOUI ABOU

 EL KACEM 1ER ETAGE
 CASABLANCA ، 20000،

casablanca Maroc
SO-IN Restaurant شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 1، زنقة 

أبو يوسف الكندي - 20000 - الدار 
البيضاء  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52(135

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 غشت   23 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
بدة  محدـد  )ة)  الييد  تفويت 
5)3 حصة اأتداعية من أصل 500 
)ة) عبد الحق  الييد  حصة لفائدة  

لكراري بتاريخ 23 غشت 2022.
بدة  محدـد  )ة)  الييد  تفويت 
125 حصة اأتداعية من أصل 500 
املهدي  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 

لكراري بتاريخ 23 غشت 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن 7 2022 تحت رقم 29656.
914I

CDH AUDIT ET CONSEILS

MANUFACTURE SUN RISE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جفاة شريك

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
    MANUFACTURE SUN RISE
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شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي بوركون، 

زنقة مو�سى الكاظم، رقم 6، - 
20053 الدارالبيضاء املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54999
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2022 تم اإلعالم  02 نون 7  املؤرخ في 
الوكيلي  امريس  الشريك  بوفاة 
عل2  حصصه  توزيع  ج  االمري�سي  
 لرسم اإلراثة املؤرخ في 18 

ً
الورثة تبعا

مارس 2021 بالشكل امتي :
  ، الورطيطي   نجية  الييد)ة) 

2.252 حصة.
الييد)ة) محدد الوكيلي االمري�سي   

،  8.944 حصة.
الييد)ة) يونس الوكيلي االمري�سي  

،  3.944 حصة.
الييد)ة) عامل الوكيلي االمري�سي  

،  3.944 حصة.
الييد)ة) اسداء الوكيلي االمري�سي  

،  1.972 حصة.
الوكيلي  سدي7ة   الييد)ة) 

االمري�سي  ،  1.972 حصة.
الييد)ة) هدى  الوكيلي االمري�سي  

،  1.972 حصة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826816.

915I

JIYAR JAOUAD

CENTER EL HARYRY PRIVE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

 CENTER EL HARYRY PRIVE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي الطابق 
الثاني رقم )2 حي 01 أكليم - 63250 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CENTER EL HARYRY PRIVE
مجرات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدعم املدر�سي )امليتويات االبتدائية 

، االعدامية ، الثانوية).
تنظيم تدريب للدهنيين.

تدريب عل2 اللغة امأنبية.
تنظيم امنشطة الالمنهجية.

الطابق   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الثاني رقم )2 حي 01 أكليم - 63250 

بركان املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد الحريري مهدي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد الحريري مهدي عنوانه)ا) 
رقم 150 حي 05 أكليم 63250 بركان 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد الحريري مهدي عنوانه)ا) 
رقم 150 حي 05 أكليم 63250 بركان 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 594/2022.

916I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE OUR COM
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK APPT 1 RDC VN ،
30000، FES MAROC

STE OUR COM شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 2 زنقة 

12 حي اليالم عين قامجس فاس 
30000 فاس  املغرب 

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   06
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OUR COM
مدثل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجاري.
 2 رقم   : االأتداعي  املقر  عنوان 
قامجس  عين  اليالم  حي   12 زنقة 

فاس 30000 فاس  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 80.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
 800   : شيداء  العبويي  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييدة العبويي شيداء عنوانه)ا) 
عين  اليالم  حي   1( رقم   10 زنقة 

القامجس  30000 فاس  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

الييدة العبويي شيداء  عنوانه)ا) 
عين  اليالم  حي   1( رقم   10 زنقة 

القامجس  30000 فاس املغرب 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 2225.

917I

GLOFID

SIGMA CLASSE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

GLOFID
196 شارع اليفي7 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 2 ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

SIGMA CLASSE شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي ر62، 
الطابق امجل تعاجنية الشباب 
الشطر امجل الدرجة  - 26100 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17309
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   09
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 SIGMA : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.CLASSE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تعليم اللغات.
ر62،   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الطابق امجل تعاجنية الشباب الشطر 
برشيد   26100  - الدرجة   امجل 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:

 50   : هرموش  فيصل  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد سعيد يوسفي :  50 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد فيصل هرموش عنوانه)ا) 

 11 شقة   9 عدارة  العيكري  الحي 

البيضاء  الدار   20000 النواصر 

املغرب.

عنوانه)ا)  يوسفي  سعيد  الييد 

رقم  الفا�سي  عالل  زنقة  الرشام  حي 

11 القباب  52010 خنيفرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد فيصل هرموش عنوانه)ا) 

 11 شقة   9 عدارة  العيكري  الحي 

البيضاء  الدار   20000 النواصر 

املغرب

عنوانه)ا)  يوسفي  سعيد  الييد 

رقم  الفا�سي  عالل  زنقة  الرشام  حي 

11 القباب  52010 خنيفرة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1199.

918I

KDS CONSEILS SARL AU

ITA SPORT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

KDS CONSEILS SARL AU

رقم )2 املركب االقتصامي 

ج االأتداعي ، 23000، قلعة 

اليراغنة املغرب

ITA SPORT شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 

الهناء 2 رقم 2978 - 23000 قلعة 

اليراغنة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2903

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   0( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
مينيس زنارمج  )ة)   تفويت الييد 
 250 حصة اأتداعية من أصل   10
املصطفى  )ة)  الييد  حصة لفائدة  

رابح بتاريخ )0 أكتوبر 2022.
سالفاسييوني  )ة)  الييد  تفويت 
من  اأتداعية  حصة   10 كورامج 
)ة)  الييد  250 حصة لفائدة   أصل 
أكتوبر   0( بتاريخ  رابح  املصطفى 

.2022
)ة) أون بابتييت  تفويت الييد 
من  اأتداعية  حصة   250 سي7لوني 
)ة)  الييد  250 حصة لفائدة   أصل 
أكتوبر   0( بتاريخ  رابح  املصطفى 

.2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بقلعة اليراغنة  بتاريخ 26 
أكتوبر 2022 تحت رقم 443/2022.
919I

KDS CONSEILS SARL AU

ABWAB EL KELAA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

KDS CONSEILS SARL AU
رقم )2 املركب االقتصامي 
ج االأتداعي ، 23000، قلعة 

اليراغنة املغرب
ABWAB EL KELAA شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي النخلة 
2 رقم 86 - 23000 قلعة اليراغنة 

ااملغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3559

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 يونيو   05 في  املؤرخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 
 ABWAB EL الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 رأسدالها  مبلغ    KELAA
حي  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
قلعة   23000  -  86 رقم   2 النخلة 
مناخ   : ل  نتيجة  ااملغرب  اليراغنة 

اعدال غي7 مناسب.
ج حدم مقر التصفية ب حي النخلة 
قلعة اليراغنة   23000  -  86 رقم   2

ااملغرب. 
ج عين:

الييد)ة) عبد االله  ايت الطالب 
 86 رقم   2 النخلة  حي  عنوانه)ا)  ج 
ااملغرب  اليراغنة  قلعة   23000

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
رقم86   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 
حي النخلة 2 قلعة اليراغنة ااملغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة اليراغنة  بتاريخ 20 

شتن 7 2022 تحت رقم 391/2022.
920I

COFANAD SARL

شركة برفناد
إعالن متعدم القرارات

COFANAD SARL
 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC
شركة برفنام »شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: سلوان 

الطريق الوطنية رقم 2 سلوان اقليم 
الناظور الناظور 62000 الناظور 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.9591

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 09 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
خدية  من  الشركة  رأسدال  زيامة 
مرهم ا 2 ستة   5000000.00 ماليين 
جملك  مرهم   6000000.00 ماليين 
من  مرهم   1000000 مليون  بزيامة 

 10000 االف  عشرة  اصدار  خالل 

مرهم   100 بدائة  أديدة  حصة 

للحصة الواحدة عن طريق الخصم 

التى  الدائنة  ج  اليائلة  الدمم  من 

يحتفظ بها الشركاء

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

ج  للشركة  الداخلي  القانون  مالئدة 

اعامة صياغته.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

ينص  الذي   :6 الفصل  رقم  بند 

خالد  نيبو  الييد   مايلي:    عل2 

5000000.00 مرهم   الييدة اعوام 

االنية  مرهم    500000.00 فضدة 

مرهم   500000.00 سهام  نيبو 

املجدوع 6000000.00 مرهم

الذي ينص   :  ( بند رقم الفصل 

عل2 مايلي:  الييد نيبو خالد 50000 

حصة   الييدة اعوام فضدة 5000 

 5000 سهام  نيبو  االنية  حصة  

حصة 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 15 نون 7 

2022 تحت رقم 4779.

921I

cabinet abda conseil et management

LABORATOIRE AMOUNI
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

 cabinet abda conseil et

management

رقم 239الطابق االجل طريق سيدي 

جاصل الحي الصناعي ، 26000، 

اسفي اسفي

LABORATOIRE AMOUNI شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي بلوك 6 

رقم 6 حي اموني  - 26000 اسفي 

املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.8(5(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون 7   0( املؤرخ في 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ    LABORATOIRE AMOUNI

جعنوان  مرهم   15.000 رأسدالها 

حي   6 رقم   6 مقرها اإلأتداعي بلوك 

اموني  - 26000 اسفي املغرب نتيجة 

ل :  التوقف الدائم لنشاط الشركة.

بلوك  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

اسفي   26000  - 6 حي اموني   6 رقم 

املغرب. 

ج عين:

ج  منصوري  انوار   الييد)ة) 

حي  القنصرة  زنقة   06 عنوانه)ا) 

سيدي جاصل  26000 اسفي  املغرب 

كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   12 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2022 تحت رقم 999.

922I

cabinet abda conseil et management

ATLANTA ENGINEERING
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et

management

رقم 239الطابق االجل طريق سيدي 

جاصل الحي الصناعي ، 26000، 

اسفي اسفي

ATLANTA ENGINEERING شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 23 

عدارة 2 شقة رقم 6 بالم الجد - 

26000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1332(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   25

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ATLANTA ENGINEERING

غرض الشركة بإيجاز : - مراسات 

هياكل املباني جالهياكل الخاصة

التقييدات  خدمة  مراسات   -

الفرعية

- هياكل الطرق امساسية.

زنقة   : االأتداعي  املقر  عنوان 

6 بالم الجد -  2 شقة رقم  23 عدارة 

26000 اسفي املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الزكاني  سعيد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزكاني  سعيد  الييد 

الرقم 13 الزنقة )2 حي انس  26000 

اسفي املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  الزكاني  سعيد  الييد 

الرقم 13 الزنقة )2 حي انس  26000 

اسفي املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بآسفي  بتاريخ - تحت رقم -

923I

SOFICODEX

THERACURE LIMITED
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

SOFICODEX

21 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

ج الثالث ، مرب عدر ، 20032، الدار 

البيضاء املغرب

THERACURE LIMITED شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مارينا سنت7 

زاجية شارع الزرقطوني ج الكورنيش 

 Casablanca  2( الطابق ) الرقم

Casablanca 20500 املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

562609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   2(

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.THERACURE LIMITED

االستي7ام   : غرض الشركة بإيجاز 

جالتجزئة  بالجدلة  جالبيع  جالتصدير 

 ، الطبية  امأهزة   ، �سيء  لكل 

املخت 7  في  التشخيصية  الكواشف 

جمنتجات  التجديل  ميتحضرات   ،

املكدالت   ، الشخصية  النظافة 

املوام   ، الخام  املوام   ، الغذائية 

القانونية  لألحكام  جفًقا  الكيديائية 

لت7اخيص  جتخضع  بها  املعدول 

اليلطات ؛

أديع العدليات   ، جبشكل أعم   

أج  تتعلق بشكل مباشر  من أي نوع 

غي7 مباشر ، كلًيا أج أزئًيا بواحدة أج 

أخرى من العدليات املذكورة أعاله ، 

جذلك لتيهيل أج تعزيز أج

جبشكل  الشركة  نشاط  تطوير 
التجارية  العدليات  أديع   ، أعم 
املالية  جامجراق  جاملالية  جالصناعية 
جالعقارية ، املرتبطة بشكل مباشر أج 

غي7 مباشر بهدف الشركة ».
مارينا   : االأتداعي  املقر  عنوان 
ج  الزرقطوني  شارع  زاجية  سنت7 
  2( الرقم   ( الطابق  الكورنيش 
 Casablanca 20500 Casablanca

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد سرم ي عثدان :  200 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
راضية   الدين  سيف  الييدة 
مرهم   100 بقيدة  حصة   200   :

للحصة.
الييدة الزعيم الومغي7ي اسداء 
مرهم   100 بقيدة  حصة   200   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عثدان  سرم ي  الييد 
 2 ش   1 ط  ا  عدارة  انباري  اقامة 
 20500 الذئاب  عين  كي7كومار  زنقة 

Casablanca املغرب.
راضية   الدين  سيف  الييدة 
 5 عدارة  اليعامة  اقامة  عنوانه)ا) 
شقة 9 شارع ابن سينا الحي الحيني 

Casablanca 20500 املغرب.
الييدة الزعيم الومغي7ي اسداء 
عدارة  غاندي  شارع   108 عنوانه)ا) 
اقامة غاندي حي   2 شقة   2 طابق   2
اليالم Casablanca 20500 املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  عثدان  سرم ي  الييد 
 2 ش   1 ط  ا  عدارة  انباري  اقامة 
 20500 الذئاب  عين  كي7كومار  زنقة 

Casablanca املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826550.
924I
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GLOFID

USTEP IMG
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

استدرار نشاط الشركة

GLOFID
196 شارع اليفي7 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 2 ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

USTEP IMG »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: 228 
 DES شارع غاندي ج زاجية زنقة
EPERVIERS    منطقة ريفي7ا - - 

الدارالبيضاء املغرب.
»استدرار نشاط الشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.480569

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
تقرر ما   2022 شتن 7   30 املؤرخ في 

يلي:
1.    قرار بعدم حل الشركة رغم 

الخيائر املسجلة.
الشركة  رأسدال  تخفيض      .2

بدبلغ سياجي 100.000 مرهم
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846699.

925I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

MARNISSI MOTORS SARL
إعالن متعدم القرارات

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC

 MARNISSI MOTORS SARL
»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: زنقة 

نيويورك إقامة الشدس االصيل  
متجر رقم  6  - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.105(23

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في )0 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل2  ينص  الذي   :1/ رقم  قرار 
مايلي: إضافة الييد زكرياء املرني�سي 

كديي7 أديد للشركة 
عل2  ينص  الذي   :2/ رقم  قرار 
مايلي: تغيي7 القانون االسا�سي للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
مايلي: االمارة : يدير الشركة كديي7ين    
ج  املرني�سي  محدد  الييد  للشركة  
الييد زكرياء املرني�سي  جذلك ملدة غي7 

محدجمة    
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259607.

926I

HORDIS

HORDIS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

HORDIS
رقم 161 زنقة 11 حي ال 7كة موالي 

رشيد ، 20650، الدار البيضاء 
املغرب

HORDIS شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي  تجزئة رقم 
161 زنقة 11 حي ال 7كة موالي رشيد 

- 20650 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.217469

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   1( في  املؤرخ 
حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
 100.000 مبلغ رأسدالها    HORDIS
اإلأتداعي   مقرها  جعنوان  مرهم 
حي ال 7كة   11 زنقة   161 تجزئة رقم 
موالي رشيد - 20650 الدار البيضاء 
املغرب نتيجة ل : التوقف عن مزاجلة 

النشاط.

ج حدم مقر التصفية ب رقم 161 
 - رشيد  موالي  ال 7كة  حي   11 زنقة 

20650 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  الرزاق  عبد  حر    الييد)ة) 
 11 زنقة   161 تجزئة رقم  عنوانه)ا)  
البيضاء  الدار   20650 ال 7كة   حي 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 02)826.

927I

إئتدانية الوفاء

 OULED AZIZ
CONSTRUCTION

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتدانية الوفاء
شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب
 OULED AZIZ CONSTRUCTION
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

سيدي امحدد البهلول مركز رأس 
العين ابن احدد - 26500 ابن احدد 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   03
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
.OULED AZIZ CONSTRUCTION

غرض الشركة بإيجاز : -1صناعة 
ال 7يك بطريقة ميكانيكية

-2 تجارة عامة
-3 امشغال املختلفة للبناء.

شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
رأس  مركز  البهلول  امحدد  سيدي 
العين ابن احدد - 26500 ابن احدد 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
200 حصة    : الييد خومن مرام 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد خومن مرام عنوانه)ا) مركز 
ابن   26500 احدد  ابن  العين  راس 

احدد  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد خومن مرام عنوانه)ا) مركز 
ابن   26500 احدد  ابن  العين  راس 

احدد  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب ن احدد  بتاريخ )1 نون 7 

2022 تحت رقم 44/2022.
928I

CADES SARL

GEOCLEAN
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GEOCLEAN شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 26 شارع 
الزرقطوني طابق 2 رقم 6  الدار 
البيضاء 20012 الدار البيضاء 

املغرب



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022)الجريدة الرسمية   22898

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

562565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.GEOCLEAN

مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاملخازن  املحالت  جاأهات  تنظيف 

جالشقق.

26 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 

الدار    6 رقم   2 طابق  الزرقطوني 

البيضاء  الدار   20012 البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييدة مريم املجديدي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييدة مريم املجديدي عنوانه)ا) 

تجزئة تافراجت زنقة 2 رقم 1 طابق 2 

ح م 20012 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييدة مريم املجديدي عنوانه)ا) 

تجزئة تافراجت زنقة 2 رقم 1 طابق 2 

ح م 20012 الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم -.

929I

FACE FIDUCIAIRE

BEST FESTIVAL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 
البيضاء املغرب

BEST FESTIVAL شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 130 شارع 

بوركون - 20053 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.494725
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تدت   2022 أكتوبر   2( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
نعوم  أوام  )ة)  الييد  تفويت 
من  اأتداعية  حصة   200 أاسم 
أصل 1.000 حصة لفائدة  الييد )ة) 
جفاء محدد سلدان بتاريخ )2 أكتوبر 

.2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826362.
930I

KBH CONSULTING

ELITE BIEN ETRE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

توسيع نشاط الشركة 

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،
30000، FES MAROC

ELITE BIEN ETRE شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها االأتداعي 16 
شارع الجيش امللكي مكاتب فضاء 

بالتينيوم الطابق امجل فاس - 
30000 فاس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.73797

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 شتن 7   22 في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

تاأر ميتورم 

تاأر منتجات الصحة جالتجديل.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

أكتوبر   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4279.

931I

SURPLEX MOROCCO

SURPLEX MOROCCO

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

SURPLEX MOROCCO

زنقة سومية اقامة شهرزام 3 

الطابق 5 رقم 22 الدار البيضاء ، 

20022، الدار البيضاء املغرب

SURPLEX MOROCCO شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة سدية 

اقامة شهرزام3 طابق 5 رقم 22 - 

20320 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.410439

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 أكتوبر   0( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

مبشور  نجيم  )ة)  الييد  تفويت 

أصل  من  اأتداعية  حصة   300

)ة)  الييد  لفائدة   حصة   1.000

أكتوبر   0( بتاريخ  عثدان  الواحدي 

.2022

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 01)826.

932I

FISCALITY CONSULTING CENTER

H.S CREA ART
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
H.S CREA ART  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
اصكجور صوكوما الرقم 2130 

الشقة 5 الطابق االجل  - 20000 
مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.129423
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 01 نون 7 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
الرقم  صوكوما  اصكجور  »تجزئة 
 - االجل   الطابق   5 الشقة   2130
»عدارة  إ 2  مراكش املغرب»   20000
زنقة طارق ابن   2( ال 7كة ب الرقم 
 20000  - أليز    1 زيام الشقة رقم 

مراكش  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121635.
933I

SAHEL-FRUIT

SAHEL-FRUIT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

SAHEL-FRUIT
رقم 283 شارع سعقوب املنصور 

الطابق 2 ، 20120، الدار البيضاء 
املغرب

SAHEL-FRUIT شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)
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جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 283 
شارع سعقوب املنصور الطابق 2 - 

20120 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.401397

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  12 شتن 7  املؤرخ في 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
رأسدالها  مبلغ    SAHEL-FRUIT
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
سعقوب  شارع   283 رقم  اإلأتداعي 
الدار   20120  -  2 الطابق  املنصور 
التوقف   : املغرب نتيجة ل  البيضاء 

عن مزاجلة النشاط.
ج حدم مقر التصفية ب رقم 283 
 -  2 الطابق  املنصور  سعقوب  شارع 

20120 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  خليل  اسامة   الييد)ة) 
ش  ط   10 املولد  اقامة  عنوانه)ا) 
الدار   203(0 الهاشمي الفيال ي    22
البيضاء املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826336.
934I

KAMAR BENOUNA

AGRIGES MAROC  ش م م
إعالن متعدم القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 32

20160، Casablanca MAROC
AGRIGES MAROC  ش م م  

»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: حي 

 IA  - 3 بلوكTR 2 املحددي الصفاء
80080 اكامير املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.53565

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 05 ماي 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
موضوع  امتدام   العام  الجدع  قرر 
الشركة ا 2 البحت ج التطوير لجديع 

منتجات االسددة الزراعية 
عل2  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
من  االأتداعي  املقر  تحويل  مايلي: 
ا 2  املومن  عبد  شارع  الدارالبيضاء 
 TR  2 اكامير الحي املحددي الصفاء 

بلوك IA 3 الشقة رقم 201 مكرر
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
اليديج  يوسف  الييد  موافقة 
مع التعديل املت7تب  كشريك أديد  
للدامة الثالية 6-4-3 ج )  من القوانين 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 0: الذي ينص عل2 مايلي: 

0
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   12 بتاريخ  باكامير   التجارية 

2022 تحت رقم 119275.
935I

KAMAR BENOUNA

IDinsight Morocco  ش م م 
دات مساهم وحيد
إعالن متعدم القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 32

20160، Casablanca MAROC
IDinsight Morocco  ش م م 

مات مياهم جحيد »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: 332 
شارع ابراهيم الرجماني الشقة 

رقم 21 الطابق الخامس - 20380 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.504799
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 يوليوز 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
استقالة  معاينة  العام  الجدع  قرر 
 alexandra balafrej الييدة 
الشركة  تييي7  مهام  من    dhorne

ابتداء من 21 نوت 7 2022 
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
رقم  املامة  عاى  الحق  تعديل  اأراء 
من النضام االسا�سي للشركة ج   12
حدف املامة رقم 33-32-31-30 ج32 
من التضام االسا�سي للشركة املتعلق 
بتعيين املييي7 االجل ج امراج العنوان 
بالشرجط  يتعلق  فيدا  اليابع 

املختلفة 
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

املوافقة عل2 صالحيات املييي7 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 0: الذي ينص عل2 مايلي: 

0
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 03)826.
936I

ميتامنة شامة

TRACONAD
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ميتامنة شامة
شارع امليي7ة رقم 122 الطابق االجل 

الناظور شارع امليي7ة رقم 122 
الطابق االجل الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
TRACONAD شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
امليي7ة رقم 122 الطابق االجل - 

62000 الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11(1(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2021 تقرر حل  06 شتن 7  املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد TRACONAD  مبلغ 
جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 
رقم  امليي7ة  شارع  مقرها اإلأتداعي 
122 الطابق االجل - 62000 الناظور 

املغرب نتيجة ل : ازمة القطاع.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
 - االجل  الطابق   122 رقم  امليي7ة 

62000 الناظور املغرب. 
ج عين:

ج  القضاجي  انيس   الييد)ة) 
عنوانه)ا) 36-34 شارع تطوانالناظور 
62000 الناظور املغرب كدصفي )ة) 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 09 غشت 

2022 تحت رقم 2058.
937I

CABINET AFRICAIN DE CONSEIL

 ALL DESTINATIONS
MANAGEMENT

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تحويل املقر االأتداعي للشركة

 CABINET AFRICAIN DE
CONSEIL

355 شارع محدد الخامس فضاء 
سيرى الطابق 10 ، 20300، الدار 

البيضاء املغرب
 ALL DESTINATIONS

MANAGEMENT شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 22 شارع 
سعقوب املنصور فضاء املنصور 

الطابق 3 رقم 31 - 20250 الدار 
البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.528169
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )2 أكتوبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
فضاء  املنصور  سعقوب  شارع   22«
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 20250  - 31 3 رقم  املنصور الطابق 
»تجزئة  إ 2  املغرب»  البيضاء  الدار 
ميار    11 رقم  تجزئة  العتدانية 
تدارت  بولو الطابق 2 مكتب رقم 12 

- 20280 الدار البيضاء  املغرب».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846369.
938I

CABINET BADREDDINE

 POLYCLINIQUE
 LES NARCISSES
INTERNATIONAL

إعالن متعدم القرارات

CABINET BADREDDINE
279 أ ميي7ة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
 POLYCLINIQUE LES NARCISSES

INTERNATIONAL »شركة  
املياهدة»

جعنوان مقرها االأتداعي: تكنة 
الغول 111 طريق تاركة - 20000 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.8309

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 03 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
جالية  تجديد  الشركة  مياهوا  قرر 
تعيين الييد   : جهي   ، مجلس اإلمارة 
 
ً
كرئييا نوفل  محدد  املنصوري 
الييداملنصوري  ج  اإلمارة  ملجلس 
محدد عز الدين ج الييد املنصوري 
سنين  ستة  ملدة  كديؤجلين  فهد  
جملك ابتداء من تاريخ املحضر الجدع 
العام جتعيين الييد الخرصاني عبد 
الحكيم مدقق حيابات مدير مياعد 
 CKE CONSULTING شركة  في 
 21 في  االأتداعي  مقرها  الكائن 
اقامة  الزرقطوني  محدد  شارع 
ال 7ج الطابق اليامس الدار البضاء 
كددة  الشركة  لحيابات  كددقق 

مجلس االمارة. 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم *: الذي ينص عل2 مايلي: 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121662.

939I

FISCALITY CONSULTING CENTER

CAPRICE DMC & EVENTS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتداعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 CAPRICE DMC & EVENTS

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 38 سيدي 

عبام 1 الطابق االجل مراكش - 

20000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.119685

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 01 نون 7 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 

االجل  الطابق   1 عبام  سيدي   38«

مراكش - 20000 مراكش املغرب» إ 2 

»شارع اممي7 موالي عبد هللا أحالم ب 

الطابق الخامس الشقة   , , عدارة ب 

مراكش    20000  - مراكش   ,  18

املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121666.

940I

mohammed boumzebra

JAMAL ISTITMAR
إعالن متعدم القرارات

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

JAMAL ISTITMAR »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: تجزئة بدر 

الرقم )5 - 23200 الفقيه بن صالح 

املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4495

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي  الحصص:  بيع  رقم  قرار 

500 حصة  تفويت  ينص عل2 مايلي: 

الييد  من  حصة    500 أصل  من 

القالل أدال ا 2 الييد ملدربي مورام

قرار رقم تغيي7 امليي7: الذي ينص 

أدال  الييد  استقالة  مايلي:  عل2 

الييد  جتعيين  التييي7  من  القالل 

مورام ملبارمي ميي7ا أديدا

االأتداعي  التوقيع  رقم  قرار 

مايلي:  عل2  ينص  الذي  جالبنكي: 

سيكون التوقيع البنكي للييد مورام 

للييد  االأتداعي  جالتوقيع  امبارمي 

نورالدين اجنحيح

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي ينص عل2   :( ج   6 بند رقم 

مايلي: تفويت الحصص

عل2  ينص  الذي   :23 رقم  بند 

مايلي: التييي7

عل2  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

مايلي: التوقيع

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

10 نون 7 2022 تحت رقم 652.

941I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

SOLU HELP CALL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble

 BOUAABID 1er Étage Numéro

 1 Route De Larache Immeuble

 BOUAABID 1er Étage Numéro

1، 92150، Ksar el kebir maroc

SOLU HELP CALL  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 131 ، 

شارع عالل بن عبد هللا شقة رقم 9 

الطابق 5  - 10020 حيان الرباط 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.163365

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 نون 7   0( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
شكيب زغاري  )ة)  تفويت الييد 

أصل  من  اأتداعية  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة  الييد )ة) أيدن 

الرفاعي بتاريخ )0 نون 7 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون 7   22 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 10015.

942I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE BRAVO INDUSTRIE

MAROC
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE BRAVO INDUSTRIE

MAROC شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة



22901 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار 
لعشاش قيامة حربيل - 20000 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.125977

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
تفويت الييد )ة) محدد بوشريح 
أصل  من  اأتداعية  حصة   2.500
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   2.500
عبد العزيز الزناتي بتاريخ 19 أكتوبر 

.2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   10 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم )12132.
943I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE BRAVO INDUSTRIE
MAROC

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تعيين ميي7 أديد للشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE BRAVO INDUSTRIE

MAROC  شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار 
لعشاش قيامة حربيل - 20000 

مراكش املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.125977

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 أكتوبر 2022 تم تعيين 
ميي7 أديد للشركة الييد)ة) الزناتي 

عبد العزيز كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ 19 أكتوبر  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم )12132.
944I

mohammed boumzebra

STE OBESUM
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE OBESUM شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مراب 

تجزئة اممنية الرقم 202 - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   26

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.OBESUM
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امارة العدليات التجارية اجالصناعية 

أج  املدنية  للخدمات  الفالحية  اج 

العيكرية.

مراب   : االأتداعي  املقر  عنوان 

 23200  -  202 تجزئة اممنية الرقم 

الفقيه بن صالح املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:

: محدد  االمري�سي  كدال   الييد 

مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

محدد  االمري�سي  كدال  الييد 

 23200 الفقيه بن صالح  عنوانه)ا) 

الفقيه بن صالح املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

محدد  االمري�سي  كدال  الييد 

 23200 الفقيه بن صالح  عنوانه)ا) 

الفقيه بن صالح املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

15 نون 7 2022 تحت رقم )28.

945I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

DAFEM PROMO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

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

DAFEM PROMO شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

عبدالكريم بنجلون رقم 22، الطابق 

6 مكاتب أشرف فاس - 30000 

فاس املدلكة املغربية

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(26(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.DAFEM PROMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري - تهيئة ج تجهيز القطع امرضية.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
22، الطابق  عبدالكريم بنجلون رقم 
6 مكاتب أشرف فاس - 30000 فاس 

املدلكة املغربية.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 200   : مقاجي  مصطفى  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 200   : الفغا ي  عبدهللا  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 200   : العبامي  الييد الحيين 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد مجاهد أدال :  200 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد عبدالصدد الشورى :  200 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد مصطفى مقاجي عنوانه)ا) 
أ  نرأس  املخازن  جام  زنقة   2( رقم 

فاس 30000 فاس املدلكة املغربية.
الييد عبدهللا الفغا ي عنوانه)ا) 
حي  بلفريج  أحدد  زنقة   ،336 رقم 
30000 فاس املدلكة  اممارسة فاس 

املغربية.
الييد الحيين العبامي عنوانه)ا) 
املامونية طريق  تجزئة   98 فيال رقم 
فاس   30000 فاس  م.ج  صفرج 

املدلكة املغربية.
عنوانه)ا)  أدال  مجاهد  الييد 
 6 رقم   79 املحاربين زنقة  حي قدماء 
املدلكة  الناضور   62000 الناضور 

املغربية.
الشورى  عبدالصدد  الييد 
22 حي النخيل طريق  عنوانه)ا) فيال 
فاس   30000 فاس  اليدن  عين 

املدلكة املغربية.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد مصطفى مقاجي عنوانه)ا) 
أ  نرأس  املخازن  جام  زنقة   2( رقم 

فاس 30000 فاس املدلكة املغربية
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الييد عبدهللا الفغا ي عنوانه)ا) 
حي  بلفريج  أحدد  زنقة   ،336 رقم 

30000 فاس املدلكة  اممارسة فاس 

املغربية

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4859.

946I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE BOUCHAMS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC

STE BOUCHAMS شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : ايت 

حبيبي الحي االماري القصيبة 

تاكزيرت  - 23150 بني مالل املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3927

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   2022 نون 7   08 املؤرخ في 

ذات  شركة   STE BOUCHAMS

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد مبلغ رأسدالها 10.000 مرهم 

جعنوان مقرها اإلأتداعي ايت حبيبي 

 - تاكزيرت   القصيبة  االماري  الحي 

23150 بني مالل املغرب نتيجة لتوا ي 

الخيارات.

ج عين:

ج  ابوزيان  خالف   الييد)ة) 

 VARESE  2102( ايطاليا  عنوانه)ا) 

ايطاليا كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

بتاريخ 08 نون 7 2022 جفي ايت حبيبي 

 - تاكزيرت   القصيبة  االماري  الحي 

23150 بني مالل املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 15 نون 7 

2022 تحت رقم 1163.

947I

PF EXPERTS

LES SOEURS MARRAKECH
إعالن متعدم القرارات

PF EXPERTS
 32RUE BENATYA GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC
 LES SOEURS MARRAKECH
»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: اسالم 2 
مجميات مراكش تجزئة اسيل رقم 
2 شارع مشعر الحدراء - 20000 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.122335

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل2  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
فوتت الييدة منيا الشطيبي  مايلي: 
8000 حصة لصالح الييد عزالدين 

الحمي
عل2  ينص  الذي   :2- رقم  قرار 
من  القانوني  الشكل  -تغي7  مايلي: 

SARL 2 ا  SARLAU
قرار رقم -3: الذي ينص عل2 مايلي: 
 LES OEURS تغي7 إسم الشركة من 

MR TOAST 2 ا MARRAKECH
عل2  ينص  الذي   :4- رقم  قرار 
مايلي: تغي7 مقرالشركة من مركز شارع 
شقة   3 الطابق  بوكار  إقامة  ميلم 
مجميات   2 باب مكالة ا 2 اسالم   12
شارع   2 رقم  اسيل  تجزئة  مراكش 

مشعر الحدراء
قرار رقم 5: الذي ينص عل2 مايلي: 
تعين الييد عزالدين الحمي مياعد 

قرار
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
فوتت الييدة منيا الشطيبي  مايلي: 
حصة لصلح الييد عزالدين   8000

الحديدن اصل 10000 حصة
بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
  SARLAU من  القانوني  الشكل  تغي7 

SARL 2 ا
بند رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
 LES OEURS تغي7 إسم الشركة من 

MR TOAST 2 ا MARRAKECH
عل2  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
إقامة  ميلم  شارع  مركز  من  مايلي: 
باب مكالة   12 شقة   3 بوكار الطابق 
مجميات مراكش تجزئة   2 ا 2 اسالم 

اسيل رقم 2 شارع مشعر الحدراء
12: الذي ينص عل2  ) ج  بند رقم 
الحمي  عزالدين  الييد  تعين  مايلي: 

مياعد قرار
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 6)1216.
948I

SOLUCIA EXPERTISE

NOVANCY CONSULTING
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
  NOVANCY CONSULTING

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 208 
تجزئة مندرجنا سيدي معرجف  - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.265509

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 01 نون 7 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
»208 تجزئة مندرجنا سيدي معرجف  

إ 2  املغرب»  الدار البيضاء   20000  -
 2 »49 زنقة سعد ابن جقاس الطابق 

املكتب رقم ) - 20000 الدار البيضاء  

املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 847289.

949I

 LKHARCHICHI YOUSSEF- COMPTABLE

AGREE

 STE IMMOBILIERE C.H

SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LKHARCHICHI YOUSSEF

 COMPLEXE RIAD ASSALAM T 1

 IMM. M 6 ETG NR 383 ROUTE

 DE RABAT KM 8 ، 90000،

TANGER MAROC

 STE IMMOBILIERE C.H SARL

AU  شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي انزاهة 

شارع يهديدي الفاه�سي رقم 11 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132323

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIERE C.H SARL AU

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
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عنوان املقر االأتداعي : حي انزاهة 
 11 رقم  الفاه�سي  يهديدي  شارع 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد الشرف عبد هللا 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد الشرف عبد هللا عنوانه)ا) 
الفاه�سي  يهديدي  شارع  انزاهة  حي 

رقم 11 90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد الشرف عبد هللا عنوانه)ا) 
الفاه�سي  يهديدي  شارع  انزاهة  حي 
رقم 11 طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259645.
950I

CONSULTATION ET SERVICES

PROMO HAKIM
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

CONSULTATION ET SERVICES
 CASABLANCA, 549BD ABA

 CHOUAIB DOUKALI DRISSIA 2
 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC
PROMO HAKIM شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 26 شارع 
مرس سلطان االشقة 3 الطابق 1 - 

20500 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.480497

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  13 شتن 7  املؤرخ في 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
رأسدالها  مبلغ    PROMO HAKIM

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000

سلطان  مرس  شارع   26 اإلأتداعي 

الدار   20500  -  1 الطابق   3 االشقة 

البيضاء املغرب نتيجة ل : - التوقف 

الشركة  تزاجله  التي  لنشاط  النهائي 

لعدم تحقيق موضوعها االأتداعي

.ج حدم مقر التصفية ب 26 شارع 

 -  1 الطابق   3 مرس سلطان االشقة 

20500 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:
الييد)ة)  عامل  زهي7 ج عنوانه)ا) 
اإلمرييية 1 زنقة 16 رقم 55  20500 

)ة)  كدصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
زهي7 ج  عبد الحكيم    الييد)ة)  

عنوانه)ا) إقامة م س 5 شقة ) عدارة 

23 عين اليبع 20500 الدار البيضاء 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 822213.

951I

ste ovada

 STE MUSIC DE L›ORIENT
SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste ovada

 mezanine n°2 melk el khamar

 av tayeb guennad ، 35100،

guercif maroc

 STE MUSIC DE L›ORIENT SARL

AU شركة ذات ميؤجلية محدجمة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي ملك ملوية 
رقم 65  - 35100 أرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   13
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.MUSIC DE L’ORIENT SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ACTIVITES CRIATIVES

.ARTISTIQUES
ملك   : االأتداعي  املقر  عنوان 
أرسيف   35100  -   65 ملوية رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد محدد شامة  :  100 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد محدد شامة  عنوانه)ا) حي 

حدرية 2 35100 أرسيف املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد محدد شامة  عنوانه)ا) حي 

حدرية 2 35100 أرسيف املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 15 نون 7 

2022 تحت رقم 1431/2022.
952I

CONSULTATION ET SERVICES

PRO-IOT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

CONSULTATION ET SERVICES
 CASABLANCA, 549BD ABA

 CHOUAIB DOUKALI DRISSIA 2
 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC
PRO-IOT شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 

سدية إقامة 82 الطابق 2 رقم 16  - 
20500 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.211535
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  املؤرخ في 19 شتن 7 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
 100.000 PRO-IOT  مبلغ رأسدالها 
اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
2 رقم  الطابق   82 زنقة سدية إقامة 
املغرب  الدار البيضاء   20500  -   16
التوقف النهائي لنشاط   -  : نتيجة ل 
تحقيق  لعدم  الشركة  تزاجله  التي 

موضوعها االأتداعي
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدم  .ج 
 -  16 2 رقم  الطابق   82 سدية إقامة 

20500 الدارالبيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  قيبوس  عثدان    الييد)ة) 
66 تيط  02 رقم  عنوانه)ا) حي اممل 
مليل البيضاء  20500 الدار البيضاء 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج  املعتدد  عثدان     الييد)ة) 
الجديدة  جسط  تجزئة  عنوانه)ا) 
الجديدة     22000 الجديدة    2( رقم 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 822212.
953I

 Abbes Sekkat et Abdelhai Sekkat (Sekkat &

(Sekkat

بروند ماروك
إعالن متعدم القرارات

 Abbes Sekkat et Abdelhai
(Sekkat (Sekkat & Sekkat
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 Résidence du Palais, Immeuble
 Angle 15-D, 3ème étage, n° 14
 boulevard Ghandi et boulevard

 Yakoub El Mansour ، 0،
Casablanca Maroc

برجند مارجك »شركة التوصية 
سهم»

ُ
بام

جعنوان مقرها االأتداعي: 3) شارع 
انفا الطابق ) 3) شارع انفا الطابق 

.maroc 0 الدار البيضاء (
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.312805

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 20 مأن 7 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
 68.118.000 رفع الرأسدال ا 2 مبلغ 

مرهم  بإصدار أسهم أديدة
عل2  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مبلغ  ا 2  الرأسدال  خفض  مايلي: 

61.394.100 مرهم بدافع الخيارة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 
تم تعديل البند املتعلق بالرأسدال في 

النظام امسا�سي للشركة 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 820811.
954I

SOCOGENA

حياني اليك
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24

 ROUTE AIN CHKEF FES،
30000، FES MAROC

حياني اليك شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : زنقة 16 
رقم 308 عين هارجن فاس 30000 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.58(63

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   03 املؤرخ في 
امليؤجلية  ذات  شركة  اليك  حياني 
 100.000 رأسدالها  مبلغ  املحدجمة 
اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
308 عين هارجن فاس  رقم   16 زنقة 
لعدم  نتيجة  املغرب  فاس   30000

تحقيق رقم معامال ت.
ج عين:

ج  الحياني  خالد   الييد)ة) 
أبل  تجزءة   125 رقم  عنوانه)ا) 
املغرب  فاس   30000 تغات  تغات 

كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
 16 جفي زنقة   2022 نون 7   03 بتاريخ 
 30000 عين هارجن فاس   308 رقم 

فاس املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4851/2022.
955I

DRIEB & ASSOCIES

 SOCIETE DE
 DEVELOPPEMENT BTP

MAROC
إعالن متعدم القرارات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
BTP MAROC  »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: )3، 

زنقة أيت باعدران - 20100 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1((20(
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 يونيو 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

للديي7  الشخ�سي  اإلسم  تحيين 
 Philippe Michel BARBARY الييد

Philippe BARBARY بدل
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
من  ج26   16  ،15 الفصول  تغيي7 

القوانين امساسية للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: تعيين مدة جصالحيات التييي7
عل2  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: صالحيات ميي7ي للشركة
عل2  ينص  الذي   :26 رقم  بند 

مايلي: الشكليات جالصالحيات
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 832003.
956I

SOCOGENA

سهيلة بيبينيير
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24

 ROUTE AIN CHKEF FES،
30000، FES MAROC

سهيلة بيبينيي7 شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي كيليدت7 

تعاجنية الورمية طريق عين الشقف 
فاس 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57059
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   1( املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد سهيلة بيبينيي7  مبلغ 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
تعاجنية  كيليدت7  اإلأتداعي  مقرها 
فاس  الشقف  عين  طريق  الورمية 
30000 فاس املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق رقم معامالت.

ج حدم مقر التصفية ب كيليدت7 
تعاجنية الورمية طريق عين الشقف 

فاس 30000 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  فيالجي  حديد   الييد)ة) 
العباسية  مجار ايت اجفلة  عنوانه)ا) 
املغرب  فاس   30000 القصي7 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
: كيليدت7  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

تعاجنية الورمية طريق عين الشقف
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4849/2022.
957I

SOCOGENA

 LAGRUE ENGINEERING
MAROC الجري انجينيرينغ 

مروك
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24

 ROUTE AIN CHKEF FES،
30000، FES MAROC

 LAGRUE ENGINEERING
MAROC الأري انجيني7ينغ مرجك 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 568 
رياض ياسدين طريق عين شقف 
متجر رقم 2 فاس 30000 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48293

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   05 املؤرخ في 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
 LAGRUE الوحيد  الشريك  ذات 
الأري   ENGINEERING MAROC
رأسدالها  مبلغ  مرجك   انجيني7ينغ 
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مقرها  جعنوان  مرهم   10.000
ياسدين  رياض   568 رقم  اإلأتداعي 
2 فاس  طريق عين شقف متجر رقم 
30000 فاس املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق رقم معامالت.
ج حدم مقر التصفية ب رقم 568 
شقف  عين  طريق  ياسدين  رياض 
فاس   30000 فاس   2 رقم  متجر 

املغرب. 
ج عين:

ج  الحرفان  طارق   الييد)ة) 
ياسدين  رياض   568 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   30000 شقف  عين  طريق 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : رقم 568 
شقف  عين  طريق  ياسدين  رياض 

متجر رقم 2
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4818/2022.
958I

FLASH ECONOMIE

 TECHNICAL
 GREEN&BUILDING

COMPANY
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 TECHNICAL GREEN&BUILDING
COMPANY شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
موالي اسداعيل اقامة موالي 

اسداعيل رقم 22 الطابق 5 رقم 19 
- 90000 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   05
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 TECHNICAL GREEN&BUILDING

.COMPANY
اعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة  اسداعيل  موالي 
5 رقم 19  22 الطابق  اسداعيل رقم 

- 90000 طنجة  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الحرثي  هشام  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   الحرثي  هشام  الييد 
تجزئة ميدوزة رقم 25 رقم 1 املعاريف 

20000 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)   الحرثي  هشام  الييد 
تجزئة ميدوزة رقم 25 رقم 1 املعاريف 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   25 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 11994.
959I

FLASH ECONOMIE

 RIAD KARMEL ROSE DE
MARRAKECH

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 RIAD KARMEL ROSE DE

MARRAKECH  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي رياض 

كرمل 1 مرب بنت زرجال عرصة 

الحوتة  - 20000 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.46939

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   2022 نون 7   01 املؤرخ في 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

 RIAD KARMEL الوحيد  الشريك 

مبلغ     ROSE DE MARRAKECH

جعنوان  مرهم   15.000 رأسدالها 

مقرها اإلأتداعي رياض كرمل 1 مرب 

 20000 بنت زرجال عرصة الحوتة  - 

مراكش املغرب نتيجة ل : عدم جأوم 

اي نشاط تجاري.

رياض  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

عرصة  زرجال  بنت  مرب   1 كرمل 

الحوتة  - 20000 مراكش املغرب. 

ج عين:

الييد)ة) عبد الخالق   بن كرمل 

 6RUE DES CYTISES عنوانه)ا)  ج 

 51510 SAINT-GIBRIEN FRANCE

كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 2)122.

960I

مكتب محاسبة

 SOCIETE CONFECTION

GHRIS SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

مكتب محاسبة

عدارة 21 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52002، 

الرشيدية املغرب

 SOCIETE CONFECTION GHRIS

SARL AU شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : زنقة 

اممارسة رقم 26 كلديدة - 52250 

كلديدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.14079

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

2022 تقرر حل  21 شتن 7  املؤرخ في 

 SOCIETE CONFECTION GHRIS

ميؤجلية  ذات  شركة   SARL AU

محدجمة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

رأسدالها 100.000,00 مرهم جعنوان 

مقرها اإلأتداعي زنقة اممارسة رقم 

52250 كلديدة املغرب  26 كلديدة - 

نتيجة ل ازمة.

ج عين:

ج  مامام  الواحد   عبد  الييد)ة) 

 52250 كلدبدة  تدحراش  عنوانه)ا) 

كلديدة املغرب كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

زنقة  جفي   2022 نون 7   23 بتاريخ 

 52250  - كلديدة   26 اممارسة رقم 

كلديدة املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 23 نون 7 

2022 تحت رقم 933/2022.

961I
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مكتب محاسبة

 TF GREEN COMPTOIR

SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

مكتب محاسبة

عدارة 21 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52002، 

الرشيدية املغرب

 TF GREEN COMPTOIR SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : تجزئة 

الوام الحدر رقم 229 الراشيدية - 

52000 الراشدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.12039

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

2022 تقرر حل  20 شتن 7  املؤرخ في 

 TF GREEN COMPTOIR SARL

محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة   AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسدالها 

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000,00

رقم  الحدر  الوام  تجزئة  اإلأتداعي 

الراشدية   52000  - الراشيدية   229

املغرب نتيجة مزمة.

ج عين:

ج  الرتيبي  محدد   الييد)ة) 

 23 رقم  الداخلة  شارع  عنوانه)ا) 

الرشيدية املغرب   52000 الراشدية 

كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

تجزئة  جفي   2022 شتن 7   20 بتاريخ 

 - الراشيدية   229 رقم  الحدر  الوام 

52000 الراشدية املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 23 نون 7 

2022 تحت رقم 932/2022.

962I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

J&A herbs
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

J&A herbs شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار 

تكديرت , أداعة اماسيل , مائرة 

مجاط شيشاجة. - 21000 شيشاجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   26

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 J&A  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.herbs

-1تقطي7   : غرض الشركة بإيجاز 

امعشاب العطرية جالطبية.

العطرية  امعشاب  في  -2تاأر 

جالطبية.

-3مفاجض.

اإلستي7ام  في  جسيط  أج  -4تاأر 

جالتصدير.

-5مقاجل في امعدال جاإلنشاءات 

املختلفة..

مجار   : االأتداعي  املقر  عنوان 

مائرة   , اماسيل  أداعة   , تكديرت 

شيشاجة   21000  - مجاط شيشاجة. 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

500 حصة  الييد أدال أجرير :  

بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : الييد عبد الهامي فوزي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أجرير  أدال  الييد 

 21000 شيشاجة  مجاط  زاجية  مجار 

شيشاجة املغرب.

فوزي  الهامي  عبد  الييد 

مجاط  العزيب  مجار  عنوانه)ا) 

شيشاجة 21000 شيشاجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  أجرير  أدال  الييد 

 21000 شيشاجة  مجاط  زاجية  مجار 

شيشاجة املغرب

فوزي  الهامي  عبد  الييد 

مجاط  العزيب  مجار  عنوانه)ا) 

شيشاجة 21000 شيشاجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 671/2022.

963I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

EL GHAZALA TRAITEUR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

EL GHAZALA TRAITEUR شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 

البياتين سيدي املختار مراكش - 

21000 شيشاجة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   29

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 EL  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.GHAZALA TRAITEUR
-1مقاجل   : غرض الشركة بإيجاز 

في إمارة الخدمات ) تنظيم الحفالت).

-2استغالل مقهى جمطعم.

-3مقاجل في اإلستغالل الفالحي

-4تاأر أثاث املكاتب بالتقييط..

حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 

 - مراكش  املختار  سيدي  البياتين 

21000 شيشاجة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الغزالة  الرحيم  عبد  الييد 

مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الغزالة  الرحيم  عبد  الييد 

املختار  سيدي  زاجية  حي  عنوانه)ا) 

شيشاجة 21000 شيشاجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الغزالة  الرحيم  عبد  الييد 

املختار  سيدي  زاجية  حي  عنوانه)ا) 

شيشاجة 21000 شيشاجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 670/2022.

964I
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Global Services Network

COZEMMOUR SAِ

إعالن متعدم القرارات

Global Services Network

 RUE NAJISS BLOC 16 I 2 RUE

 NAJISS BLOC 16 I 2، 10100،

RABAT املغرب

COZEMMOUR SAِ »شركة  

املياهدة»

جعنوان مقرها االأتداعي: حي 

الصناعي - - الخدييات املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23869

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ينص عل2  قرار رقم امجل: 

مايلي: تجديد مدة انتداب املتصرفين 

ساكو لحين جخالد برقية لينتين

الذي ينص عل2   : قرار رقم الثاني 

الجدعية  لدن  من  ترخيص  مايلي: 

العامة الغي7 العامية تفويت أصولها 

حيب تقرير مجلس اإلمارة

قرار رقم الثالث : الذي ينص عل2 

الجدعية  لدن  من  ترخيص  مايلي: 

اإلمارة  ملجلس  العامية  الغي7  العامة 

الخاصة  املعلومات  تصحيح 

تدبي7  إليهم  املوكلة  باملتصرفين 

الشركة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم ال يوأد أي بند معدل: 

ال يوأد أي  الذي ينص عل2 مايلي: 

تعديل

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالخدييات   االبتدائية 

نون 7 2022 تحت رقم 212.

965I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 BUREAU D’ETUDES

 INGENIERIE CIVILE

EXPERTISE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االمي7 موالي عبد هللا ، 

52000، خنيفرة املغرب

 BUREAU D’ETUDES

 INGENIERIE CIVILE EXPERTISE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي  بلوك 2 

زنقة 2 رقم 5 حي ام الربيع خنيفرة - 

52000 خنيفرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2691

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون 7   15 املؤرخ في 

محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 

 BUREAU الوحيد  الشريك  ذات 

 D’ETUDES INGENIERIE CIVILE

EXPERTISE  مبلغ رأسدالها 100.000 

مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي  بلوك 
2 زنقة 2 رقم 5 حي ام الربيع خنيفرة 

 : خنيفرة املغرب نتيجة ل   52000  -

توقيف نشاط الشركة.

 2 بلوك  ج حدم مقر التصفية ب  
زنقة 2 رقم 5 حي ام الربيع خنيفرة - 

52000 خنيفرة املغرب. 

ج عين:

ج  عبا�سي   جمام    الييد)ة) 

بني   62050 جهدانة   حي  عنوانه)ا) 

انصار املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2022 تحت رقم 502.
966I

CABINET DAHOU ALI

CAMEL  SERVICES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET DAHOU ALI
 QUARTIER LAARASSI
 BOUSSARDOUN N 3
 QUARTIER LAARASSI

 BOUSSARDOUN N 3، 6200،
NADOR MAROC

CAMEL  SERVICES شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي  محل 

تجاري  حي لعرا�سي قرب صيدلية 
الرحدة  الناظور  الناظور 62000  

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   03
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CAMEL  SERVICES
جكالة   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

عامة
-2 تيليم أديع الطلبات جالطرجم

-3 الوسيط جبيع الخدمات.
محل    : االأتداعي  املقر  عنوان 
صيدلية  قرب  لعرا�سي  حي  تجاري  
  62000 الناظور  الناظور   الرحدة  

الناظور املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييد املوساجي سدي7 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييد املوساجي سدي7 عنوانه)ا) 
حي اجالم بوطيب سكتور ب  رقم  206 

الناظور 62000 الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد املوساجي سدي7 عنوانه)ا) 
حي اجالم بوطيب سكتور ب  رقم  206 

الناظور 62000 الناظور املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم 2286.
967I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

اومودام ايموبيلي
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC

اجمومام ايدوبيلي شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 
اكفول رقم 08 شارع خط الرملة 1 

العيون - 0000) العيون املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32559

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 يونيو 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
خط  شارع   08 رقم  اكفول  »زنقة 
العيون   (0000  - العيون   1 الرملة 
بلوك ج حي   109 »رقم  إ 2  املغرب» 
ايت    80000  - ملول  ايت  امليي7ة 

ملول  املغرب».
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 05 غشت 

2022 تحت رقم 2493/22.
968I

TGE FIDUS

LEADER REMORQUES
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

TGE FIDUS
شارع الزرقطوني كدال بارك سانت7 

عدارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 
املحددية املغرب

LEADER REMORQUES شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار بني 
مغيت طريق رقم ب3313 اتجاه 

أدعة فضاالت بني يخلف - 20830 
املحددية املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LEADER REMORQUES
صتاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

هياكل الشاحنات.
مجار بني   : عنوان املقر االأتداعي 
اتجاه  ب3313  رقم  طريق  مغيت 
 20830  - أدعة فضاالت بني يخلف 

املحددية املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 
1.000.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:

 5.500   : الرباحي  طارق  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 2.500   : رمحان  يوسف  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الرباحي  طارق  الييد 
اقامة  مكوار  احدد  الحاج  شارع   (
البيضاء  الدار   20000 م 7جكة 

املغرب.
عنوانه)ا)  رمحان  يوسف  الييد 
اقامة ضاريس عدارة 32 شقة 3 عين 
اليبع  20000 الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  الرباحي  طارق  الييد 
اقامة  مكوار  احدد  الحاج  شارع   (
م 7جكة 20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحددية  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 2286.
969I

NOTAIRE

 SOCIETE KATI HOTEL BAB
MANSOUR

إعالن متعدم القرارات

NOTAIRE
 ANGLE AV. HASSAN II & RUE

 MED MEKNASSI V.N ، 500000،
MEKNES MAROC

 SOCIETE KATI HOTEL BAB
MANSOUR  »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: رقم 38 
مكرر، زنقة اممي7 عبد القامر، - 

50000 مكناس املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1(803

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 00000000: الذي ينص 

عل2 مايلي: 
من  مـحرر  عقد  بـدقت�سى   /1
الـوافي،  سكيـنة  االستـاذة  طرف 
ج   25  –  0( موثقـة بـدكناس بتاريخ 
العام  الجدع  صرح   ،28/10/2022
راسدالها   ، العامي للشركة املذكورة 

جمقرها  مرهم   9.320.000,00

مكرر،   38 رقم  االأتداعي مكناس– 

زنقة اممي7 عبد القامر، بوفـاة الييد 

مع اسنام أديع  عبد اليالم بنونـة، 

حصصه لجديع جرثته جتعديل املامة 

لتصبح   امسا�سي،  القانون  من   (

93.200 حصة مقيدة كالتا ي:  

الصائغ  كلثوم  ام  -الييدة 

11.680 حصة.

 11.679 بنزكري  حبيبة  -الييدة 

حصة.

-الييد محدد أمين بنونة 15.626 

حصة.

 15.626 بنونة  يونس  -الييد 

حصة.

 8.(30 بنونة  شهيد  الييد   -

حصة.

 8.(30 بنونة  مجيد  الييد   -

حصة.

-الييد عزيز بنونة 30).8 حصة.

 2.365 بنونة  امال  -الييدة 

حصة.

 5.(26 بنونة  خديجة  -الييدة 

حصة.

 2.268 بنونة  كاتية  -الييدة 

حصة.

بنونة  الييدة خديجة  تعيين  تم 

ميي7ة أديدة للشركة جبالتا ي تصبح 

الشركة ميي7ة من طرف الييد عزيز 

بنونة جالييدة خديدة بنونة ملدة غي7 

محدجمة مع توقيعهم املشت7ك.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

00000000: الذي ينص  بند رقم 

القـانون  صياغة  اعـامة   مايلي:  عل2 

للقـانون  طبقا  للـشركة  امسا�سي 

الـدعدل لقانون الشركات.   

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 00000000.

970I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

BAMBICHOU SARL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

BAMBICHOU SARL  شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي  15, زاجية  

شارع اليالم  ج زنقة ماليا  إقامة  
زينب 2   الطابق االر�سي - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53201

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  املؤرخ في 09 شتن 7 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ     BAMBICHOU SARL
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
شارع  زاجية    ,15 اإلأتداعي   مقرها 
زينب  إقامة   ماليا   ج زنقة  اليالم  

- 90000 طنجة  الطابق االر�سي     2

املغرب نتيجة ل :   النهائية للشركة   ج 

تشطيب رقم السجل التجلري.
15 زاجية   ج حدم مقر التصفية ب 

إقامة   ماليا   زنقة  ج  اليالم   شارع 
 90000  - الطابق االر�سي      2 زينب 

طنجة املغرب. 

ج عين:
الييد)ة) فتحية    الدكا ي العزيزي  

ج عنوانه)ا) 9 شارع ابي قاسم الشابي 

)ة)  كدصفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.

الحدجم  اإلقتضاء  جعند 

املخولة  الصالحيات  عل2  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 

العقوم ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

ال حدجم عل2 الصالحيات املخولة لهم 

محل املخابرة ج محل تبليغ العقوم ج 

الوثائق املتعلقة بالتصفية



22909 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259774.

971I

STE GESTAC SUD SARL

LAC TRAP
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
LAC TRAP شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي امدل 

مرب البوبة 11 مكرر متجر رقم 
2 اميزميز الحوز 22103 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130905

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   28
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 LAC  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TRAP
: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة اج البناء.
عنوان املقر االأتداعي : حي امدل 
رقم  متجر  مكرر   11 البوبة  مرب 
مراكش   22103 الحوز  اميزميز   2

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

العزيز  عبد  عبال   ايت  الييد 

مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

العزيز  عبد  عبال   ايت  الييد 
 23 رقم  اكومار   تجزئة  عنوانه)ا) 

اميزميز 22103 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

العزيز  عبد  عبال   ايت  الييد 
 23 رقم  اكومار   تجزئة  عنوانه)ا) 

اميزميز 22103 مراكش املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 141696.

972I

عبد الرحدان اعبيبي

ZOUHRI FRERES TP
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عبد الرحدان اعبيبي

عدارة 3 الطابق3 الشقة ) بني 

مكيلد ، 50000، مكناس املغرب

ZOUHRI FRERES TP  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 106 
الشقة 2 زنقة املعاركة الزيتون 

مكناس - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   19

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ZOUHRI FRERES TP

أعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أعدال الطرق  مختلفة أج إنشاءات- 

جالصرف الصحي.
رقم   : االأتداعي  املقر  عنوان 
2 زنقة املعاركة الزيتون  106 الشقة 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : الييد الزجهري بوشتى 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد الزجهري بوشتى عنوانه)ا) 
رقم 1388 مرأان 2 مكناس 50000 

مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد الزجهري بوشتى عنوانه)ا) 
رقم 1388 مرأان 2 مكناس 50000 

مكناس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

)2 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بدكناس  

2022 تحت رقم 3953.

973I

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

AMATRUCKS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FLORES CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH

 RUE 320, N244, Casablanca ،

20780، CASABLANCA MAROC

AMATRUCKS شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

 E جعنوان مقرها اإلأتداعي بلوك
، شارع 22 رقم 20 مرب لعظم  - 

20200 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.362665

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 يناير   31 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
  AMATRUCKS الوحيد  الشريك 
مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 
 E بلوك  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
 - لعظم   مرب   20 رقم   22 شارع   ،
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20200

ل : جقف النشاط
غياب االرباح

عدم التوفق في العدل.
بلوك  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
 - مرب لعظم    20 رقم   22 ، شارع   E

20200 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  عراف  محدد   الييد)ة) 
عنوانه)ا) بلوك E ، شارع 22 رقم 20 
البيضاء  الدار   20200 لعظم   مرب 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 2022 تحت رقم 821396.

974I

ميتأمنة املتنبي للدحاسبة

ASSURANCE GOLF
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

ميتأمنة املتنبي للدحاسبة
130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب
ASSURANCE GOLF شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأتداعي 6 شارع 
الجيش امللكي الطابق االجل - 23000 

بني مالل املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.66((

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   2022 نون 7   11 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
 10.000« أي من  مرهم»   790.000«
عن  مرهم»   800.000« إ 2  مرهم» 
إمماج احتياطي أج أرباح أج    : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم 2)11.
975I

ائتدانية الهواري ش م م م مات الشريك الوحيد

ميد ميطروبول
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتدانية الهواري ش م م م مات 
الشريك الوحيد

183 شارع جا ي العهد مركز انريا 
مكتب رقم 26 طنجة طنجة، 

90000، طنجة املغرب
ميد ميطرجبول شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 
ميوركة رقم 19 بني ماكدة طنجة  

طنجة 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(1031

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 
ذات الشريك الوحيد ميد ميطرجبول  
مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي ميوركة 
طنجة  طنجة   ماكدة  بني   19 رقم 
90000 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

النشاط.

حي  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
طنجة   ماكدة  بني   19 رقم  ميوركة 

طنجة 90000 طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  بعام  ايت  احدد   الييد)ة) 
بني   19 رقم  ميوركة  حي  عنوانه)ا) 
ماكدة طنجة  90000 طنجة املغرب 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
املخابرة ج محل تبليغ العقوم ج الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : حي ميوركة رقم 

19 بني ماكدة طنجة 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259778.
976I

ائتدانية الهواري ش م م م مات الشريك الوحيد

امبور اكسبور زابريسكي
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتدانية الهواري ش م م م مات 
الشريك الوحيد

183 شارع جا ي العهد مركز انريا 
مكتب رقم 26 طنجة طنجة، 

90000، طنجة املغرب
امبور اكيبور زابرييكي شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع جام 
زيز هقامة 3 رقم 6 طنجة طنجة 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21825

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 
ذات الشريك الوحيد امبور اكيبور 
 100.000 مبلغ رأسدالها  زابرييكي  
مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
جام زيز هقامة 3 رقم 6 طنجة طنجة 
90000 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

النشاط.

جحدم مقر التصفية  شارع جام زيز 
هقامة 3 رقم 6 طنجة طنجة 90000 

طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  اليايح  كريدة   الييد)ة) 
 3 هقامة  زيز  جام  شارع  عنوانه)ا) 
طنجة املغرب   90000 طنجة   6 رقم 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : شارع جام 

زيز هقامة 3 رقم 6 طنجة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259780.
977I

مكتب الجرجمي

MOBENAL
إعالن متعدم القرارات

مكتب الجرجمي
شارع 18 نون 7 رقم 22 الناضور ، 

62000، الناضور املغرب
MOBENAL »شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: الحي 

الصناعي  سلوان 62000 الناضور 
املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16951
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 نون 7 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
تحويل مقر الشركة ا 2 : اجالم شعيب 
الصناعية  املنطقة  العباس  حوض 

سلوان الناضور
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

مالئدة قوانين الشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
مقر الشركة هو اجالم شعيب حوض 
سلوان  الصناعية  املنطقة  العباس 

الناضور

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 23 نون 7 

2022 تحت رقم 2831.
978I

كابني همي

Espace patisse
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

كابني همي
12 شارع عدار بن ياسر ج طريق 
بركان شقة ) جأدة ، 60000، 

جأدة املغرب
Espace patisse شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي  )12 

تجزئة مياعد جعامري ظهر ملحلة  - 
60000 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2021 يوليوز   0(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 Espace : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.patisse
غرض الشركة بإيجاز : مخ زة.

 12(   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 - تجزئة مياعد جعامري ظهر ملحلة  

60000 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
اشهبون   الرحيم  عبد  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   500   :

للحصة.
 500   : يوسف بومزالك  الييد  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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اشهبون  الرحيم  عبد  الييد  

هللا   عبد  بن  عالل  شارع  عنوانه)ا) 

35100 أرسيف املغرب.

الييد يوسف بومزالك  عنوانه)ا) 
 12 رقم   15 حي الحيني الوفاق ب 

60000 جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  لعظيم  محدد  الييد 
رقم   16 حي الحيني الوفاق زنقة ب 

3 60000 جأدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن 7   0( بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2021 تحت رقم 3168.

979I

CABINET HOURMANEK

SUPER FOODS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

توسيع نشاط الشركة 

CABINET HOURMANEK

 IMM  HICHAM AVENUE  315

 HASSAN  II  AGADIR ، 80000،

agadir maroc

SUPER FOODS شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها االأتداعي انزكان 

LOT رقم  )20 املنطقة الصناعية  

تاسيال الدشي7ة - 80000 امشي7ة 

الجهامية   املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 08 نون 7 2022 تدت إضافة 

إ 2 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :

إضافة نشاط نقل البضائع نيابة 

عن اآلخرين.تنييق الغرض املؤس�سي 

للشركة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون 7   22 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2022 تحت رقم )232.

980I

MOSTACHARCOM

 INTERNATIONAL
INNOVATIVE INC

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOSTACHARCOM

 BD ZERKTOUNI IMM 265

 ETAGE 9 N° 92 ، 20100،

CASABLANCA MAROC

 INTERNATIONAL INNOVATIVE

INC شركة ذات ميؤجلية محدجمة 
ذات الشريك الوحيد)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 26 شارع 

زرقطوني طابق 2 رقم 6 - 20050  

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.220265

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

2022 تقرر حل  22 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

 INTERNATIONAL الشريك الوحيد

مبلغ رأسدالها    INNOVATIVE INC

مقرها  جعنوان  مرهم   10.000

شارع زرقطوني طابق   26 اإلأتداعي 
البيضاء  الدار    20050  -  6 رقم   2
صعوبة الحصول   : املغرب نتيجة ل 

عل2 طلبات في اليوق بيبب الوباء 

جاملنافية الكبي7ة..

ج حدم مقر التصفية ب 26 شارع 
  20050  -  6 رقم   2 زرقطوني طابق 

الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  العرائ�سي   عدام   الييد)ة) 

عنوانه)ا) 85 تجزئة ابنال اقامة علي 

 203(0 املعاريف    8 شقة   3 طابق 

)ة)  كدصفي  املغرب   البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826868.

981I

FIDAROC GRANT THORNTON

CARTER CASH MAROC
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاجلة مهام امليي7ين

FIDAROC GRANT THORNTON
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 2(

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CARTER CASH MAROC  »شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: 
 Complexe Dali, Zone

 industrielle Lissasfa, Route
 d›El Jadida - - CASABLANCA

.MAROC
»تجديد مدة مزاجلة مهام امليي7ين»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.421289
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 مأن 7 2021
مهام  مزاجلة  مدة  تجديد  تقرر 

امليي7ين ملدة: 3 سنوات.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 822218.

982I

شركة الحييدة لالستشارات ش.م.م

 STE STYLISH BY BENOMAR
SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة الحييدة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 STE STYLISH BY BENOMAR

SARL AU  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي ايت 

مو�سى ج عدر امزجرن الحييدة 

الحييدة 3200 الحييدة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3905

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   12

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 STYLISH BY BENOMAR SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز : -خياط أج 

صانع فياتين حيب الطلب

-مصدم امزياء الراقية

للحرف  خاصة  قطع  -تصنيع 

للصناعات  أمجات  أج  امللحقة 

النييجية.

حي ايت   : عنوان املقر االأتداعي 

الحييدة  امزجرن  عدر  ج  مو�سى 

الحييدة 3200 الحييدة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 2022 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 STE STYLISH BY الشركة 

 BENOMAR SARL AU  :  1.000

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 

 STE STYLISH BY الشركة 

 BENOMAR SARL AU  : 1000

بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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الييدة اكرام بنعدر عنوانه)ا) حي 

ايت مو�سى ج عدر امزجرن الحييدة 

32000 الحييدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييدة اكرام بنعدر عنوانه)ا) حي 

ايت مو�سى ج عدر امزجرن الحييدة 

32000 الحييدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحييدة  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 1002.

983I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BILLION AJI PROMO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

)5 شارع موريتانيا صندجق ال 7يد 

2609 ، 20000، مراكش املغرب

BILLION AJI PROMO شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي اميني 

1 شقة رقم 1 مكتب رقم 2 الحي 

الشتوي كليز - 20000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BILLION AJI PROMO

اعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أي مشرجع لتطوير العقارات بدا في 

ملك تشييد أج حيازة أج بيع أج تأأي7 

أرا�سي أج مياكن أج مياحات تجارية 

أج مكاتب أج فيالت..

اميني   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الحي   2 رقم  مكتب   1 رقم  شقة   1
مراكش   20000  - كليز  الشتوي 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 BILLION AJI (SARL الشركة 
AU( :  700 حصة بقيدة 100 مرهم 

للحصة.
 Mountaga BANE :  300 الييد

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 BILLION AJI (SARL الشركة 
رقم  شقة   1 اميني  عنوانه)ا)   (AU
كليز  الشتوي  الحي   2 رقم  مكتب   1

20000 مراكش املغرب.
 Mountaga BANE الييد 
 Sente De La Ferme  2 عنوانه)ا) 

93230 رجمان فيل فرنيا.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
 Mountaga BANE الييد 
 Sente De La Ferme  2 عنوانه)ا) 

93230 رجمان فيل فرنيا
الييد البكاي قي�سي عنوانه)ا) 12 
 Rue Oradeur Sur Glane 93230

رجمان فيل فرنيا
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 12)121.
984I

ميتامنة شامة

SOFAK IMPORT EXPORT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ميتامنة شامة
شارع امليي7ة رقم 122 الطابق االجل 

الناظور شارع امليي7ة رقم 122 
الطابق االجل الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
 SOFAK IMPORT EXPORT

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي اجالم 
ميدون شارع 62 رقم 8 الناظور - 

62000 الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9323

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
 SOFAK IMPORT الشريك الوحيد 
 10.000 رأسدالها  مبلغ    EXPORT
حي  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
اجالم ميدون شارع 62 رقم 8 الناظور 
 : الناظور املغرب نتيجة ل   62000  -

ازمة القطاع.
ج حدم مقر التصفية ب حي اجالم 
 - الناظور   8 رقم   62 شارع  ميدون 

62000 الناظور املغرب. 
ج عين:

ج  الفاقي  محدد   الييد)ة) 
 62 حي اجالم ميدون زنقة  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62000 الناظور 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم 4789.

985I

ائتدانية بوعرفة

STE ZALMO FILON
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

ائتدانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب
STE ZALMO FILON شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي بنت 

خطاب - 61252 بوعنان املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1123

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ZALMO FILON
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
االشغال  ج  البناء  اشغال  املعامن- 

املختلفة-أديع االشغال الفالحية.
حي بنت   : عنوان املقر االأتداعي 

خطاب - 61252 بوعنان املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عدراجي رشيد :  20 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد طلحة الهاشمي :  20 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
 20   : فرجي  املنصوري  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد العدراجي عدر :  20 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
حصة   20   : الييد ملريني محدد 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رشيد  عدراجي  الييد 

قصر انباج 61252 بوعنان املغرب.
الييد طلحة الهاشمي عنوانه)ا) 

قصر انباج 61252 بوعنان املغرب.
الييد املنصوري فرجي عنوانه)ا) 

قصر انباج 61252 بوعنان املغرب.
عنوانه)ا)  عدر  العدراجي  الييد 

قصر انباج 61252 بوعنان املغرب.
عنوانه)ا)  محدد  ملريني  الييد 

قصر انباج 61252 بوعنان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
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عنوانه)ا)  رشيد  عدراجي  الييد 
قصر انباج 61252 بوعنان املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

2022 تحت رقم 352.
986I

مكتب محاسبة

TAGOUIT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عدارة 21 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52002، 

الرشيدية املغرب
TAGOUIT  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 

تافياللت رقم 33 الرشيدية - 
52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   2(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TAGOUIT
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الييارات بدجن سائق.
تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
تافياللت رقم 33 الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عبد العا ي بوراص  :  500 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 500   : بوراص   أوام  الييد  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

بوراص  العا ي  عبد  الييد 
تاركة   60 رقم   03 الزنقة  عنوانه)ا) 

الجديدة الرشيدية 52000 الرشيدية 

املغرب.

عنوانه)ا)  أوام بوراص   الييد  
الجديدة  تاركة   60 رقم   03 الزنقة 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

بوراص  العا ي  عبد  الييد 
تاركة   60 رقم   03 الزنقة  عنوانه)ا) 

الجديدة الرشيدية 52000 الرشيدية 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 1505.

987I

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE FORZA CAR
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune

88 شارع موالي اسداعيل زاجية 
زنقة تونس برشيد املغرب، 26100، 

برشيد املغرب

SOCIETE FORZA CAR شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي محل 

تجاري رقم 2 تجزئة منازل الدرجة 2 

الشطر 3 رقم 325 الدرجة - 26202 

الدرجة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1(353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE FORZA CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الييارات مجن سائق.
محل   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 2 2 تجزئة منازل الدرجة  تجاري رقم 
الشطر 3 رقم 325 الدرجة - 26202 

الدرجة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد علي هي7يف :  2.500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
 2.500   : اسفلي  هشام  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هي7يف  علي  الييد 
تجزئة الوفاء اني الرقم 50) 26202 

الدرجة املغرب.
عنوانه)ا)  اسفلي  هشام  الييد 
 26202 اني   الوفاء  تجزئة   356

الدرجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  اسفلي  هشام  الييد 
 26202 اني   الوفاء  تجزئة    356

الدرجة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1231.
988I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

GLA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5 شارع موريتانيا صندجق ال 7يد 

2609 ، 20000، مراكش املغرب
GLA شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي )5 شارع 
موريتانيا صندجق ال 7يد 2609 - 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   16
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

.GLA : اإلقتضاء بدختصر تيديتها
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جصيانة جإمارة جإمارة االيجار للدقهى 

جاملخابز جاملعجنات.
)5 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
 -  2609 ال 7يد  صندجق  موريتانيا 

20000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 YFNIN BERAS (SARL الشركة 
AU( :  999 حصة بقيدة 100 مرهم 

للحصة.
اليو�سي  اجريك  الحيين  الييد 
:  1 حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 YFNIN BERAS (SARL الشركة 
ب  شقة  امن  كاري  عنوانه)ا)   (AU
 8 رقم  مكتب  الخامس  الطابق   52
 20000 شارع محدد الخامس أليز  

مراكش املغرب.
اليو�سي  اجريك  الحيين  الييد 
  Allée De La Libération 9 (عنوانه)ا

Nanterre 92000 فرنيا.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
اليو�سي  اجريك  الحيين  الييد 
اليو�سي  اجريك  الحيين  عنوانه)ا) 

Nanterre 92000 فرنيا
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 56)121.
989I
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FIGENOR

CANTERAS DEL RIF
إعالن متعدم القرارات

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

CANTERAS DEL RIF »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: عدارة 
ال 7كة - 192 - زاجية شارع بن 

تاشفين - - الناظور املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1(35

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل2  ينص  الذي   :  1- رقم  قرار 
تفويت  عل2  املصامقة  تدت  مايلي: 
كل الحصص التي يدتلكونها اليامة 
بنهدي حين - بنهدي فاطدة -  بنهدي 
صالح -  توشة برمن -  بنهدي نعيدة - 
بنهدي نامية -  بنهدي نورالدين - بنهدي 
بنهدي سعيد    - بنهدي صباح    - ملياء 
  - بوحااليوت سليدة   - كرجم لويزة   -
بنهدي محدد )م.ن.ا 45301649ك) -  
بنهدي ياسين -  بنهدي سكينة - بنهدي 
الييد  لفاءمة   ريان  بنهدي  ج  نبيل 

بنهدي صالح الدين  
عل2  ينص  الذي   :  -  2 رقم  قرار 
بنهدي  الييد  تعيين  تاكيد  مايلي: 
صالح الدين كديي7 جحيد ملدة غي7 

محدجمة ج له جحده حق التصرف 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
مايلي: تغيي7 الفصل 7-6 من القانون 

االسا�سي
الذي ينص عل2  بند رقم 13-16: 
صالح  بنهدي  الييد  تعيين  مايلي: 
الدين كديي7 جحيد ملدة غي7 محدجمة 

ج له جحده حق التصرف 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 2823.
990I

mohammed boumzebra

 SOCIETE BILADI
 DU COMMERCE ET

IMMOBILIER
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 SOCIETE BILADI DU

 COMMERCE ET IMMOBILIER

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : شارع 

عالل بن عبد هللا فضاء مكاتب 

بالمي الطابق الخامس الرقم 20 - 

23200 الفقيه بن صالح املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.122(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 نون 7   0( في  املؤرخ 

 SOCIETE BILADI DU حل 

 COMMERCE ET IMMOBILIER

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

رأسدالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000,00

هللا  عبد  بن  عالل  شارع  اإلأتداعي 

فضاء مكاتب بالمي الطابق الخامس 

الرقم 20 - 23200 الفقيه بن صالح 

االقتصامية  المزمة  نتيجة  املغرب 

جكوفيد 19.

ج عين:
ج  رميوس  سدي7   الييد)ة) 

 23200 الفقيه بن صالح  عنوانه)ا) 

الفقيه بن صالح املغرب كدصفي )ة) 

للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

بتاريخ )0 نون 7 2022 جفي شارع عالل 

بالمي  مكاتب  فضاء  هللا  عبد  بن 

 23200  -  20 الطابق الخامس الرقم 

الفقيه بن صالح املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

21 نون 7 2022 تحت رقم 290.
991I

خ 7ة  الشرق

 CHBABI DE
CONSTRUCTION

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة
خ 7ة  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
 CHBABI DE CONSTRUCTION
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي املنطقة 
الصناعية اكليم بركان - 63300 

بركان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.210(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   03 في  املؤرخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 
 CHBABI الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    DE CONSTRUCTION
جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي املنطقة الصناعية 
بركان املغرب   63300  - اكليم بركان 
الشركة عل2  توفر  لعدم   : ل  نتيجة 

االمكانيات املالية الكدال النشاط.
ج حدم مقر التصفية ب املنطقة 
 63300  - بركان  اكليم  الصناعية 

بركان املغرب. 
ج عين:

الييد)ة) عبد املجيد    شبابي ج 
بركان  اكليم  بومية  مجار  عنوانه)ا) 
)ة)  كدصفي  املغرب  بركان   63300

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 615/2022.
992I

CAGES

VESERBA CONSTRUCTION
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

CAGES
 ANGLE RUE IFNI & RABIAA 97

 EL ADAOUIA 1ER ETAGEN N°2،
20500، CASABLANCA MAROC

 VESERBA CONSTRUCTION
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 12 زنقة 
ص 7ي بوأدعة الطابق االجل 

الشقة6 12 زنقة ص 7ي بوأدعة 
الطابق االجل الشقة6 20500 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2222(3

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2020 غشت   31 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
تفويت الييد )ة) املصطفى مليح 
300 حصة اأتداعية من أصل 300 
سعيد  )ة)  الييد  لفائدة   حصة 

القبابي بتاريخ 31 غشت 2020.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مأن 7 2020 تحت رقم 56038).
993I

ائتدانية الراحة

FERME TOUHAMI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتدانية الراحة
28 شارع محدد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 26100، 

MAROC برشيد
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FERME TOUHAMI شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي العدارة 6 
الطابق االجل الشقة رقم 2 تجزئة 
املدينة 2 الدرجة   برشيد  26100  

برشيد  املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(35(

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   15
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 FERME : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.TOUHAMI
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري - بيع جشراء االرا�سي- االسي7ام 
مقاجلة اشغال   - التجارة  جالتصدير- 

مختلفة - الفالحة.
العدارة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
2 تجزئة  6 الطابق االجل الشقة رقم 
  26100 برشيد   الدرجة     2 املدينة 

برشيد  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد العداري محدد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
 1000  : محدد  العداري  الييد 

بقيدة 100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد العداري محدد عنوانه)ا) 
الطابق االجل الشقة رقم   6 العدارة 
  26100 الدرجة    2 تجزئة املدينة   2

برشيد  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد العداري محدد عنوانه)ا) 
الطابق االجل الشقة رقم   6 العدارة 
  26100 الدرجة    2 تجزئة املدينة   2

برشيد  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1238.
994I

FLASH ECONOMIE

 لومند دو بريكوالج بوسكورة
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي7 تيدية الشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 لومند مج بريكوالج بوسكورة  شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأتداعي  زاجية 

طريق الرباط ج محج احدد أدال 
الدرة عين اليبع - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تغيي7 تيدية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
826335

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى   
2022 تم تغيي7  )1 أكتوبر  املؤرخ في 
مج  لومند   « من  الشركة  تيدية 
»بريكوما  إ 2   « بوسكورة  بريكوالج 

سيدي معرجف».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826335.
995I

OFFICE-3H.B

HUILERIE MOUNA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

OFFICE-3H.B
 N°7 IMMEUBLE MAJESTIC

 BOULEVARD  MED 5 ، 35000،
TAZA MAROC

HUILERIE MOUNA شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : حي أكال 

جام أمليل - 35250 تازة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4393

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 06 أكتوبر 2022 تقرر حل 

ذات  شركة   HUILERIE MOUNA

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

 1.000.000 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 

حي  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 

تازة املغرب   35250  - أكال جام أمليل 

نتيجة الملشرجع لم يتم تشغيله.

ج عين:

ج  بوقنوشة  محدد   الييد)ة) 

 35250 عنوانه)ا) حي أكال جام أمليل 

تازة املغرب كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

بتاريخ 06 أكتوبر 2022 جفي حي أكال 

جام أمليل - 35250 تازة املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   02 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 513.

996I

FLASH ECONOMIE

مايفون
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

مايفون شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 26 شارع 

مرس اليلطان الطابق امجل رقم 3         

- 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5620((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   05
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضاء بدختصر تيديتها : مايفون.
ال 7مجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
امنشطة  كل  في  االستشارة  ج 

املعلوماتية.
26 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
         3 مرس اليلطان الطابق امجل رقم 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد الصديق حاضر 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد الصديق حاضر عنوانه)ا) 

.x 0 x x
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد الصديق حاضر عنوانه)ا) 

x 0 x x
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826023.

997I

FLASH ECONOMIE

الصلحي كوستركسيو
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة
بدقت�سى عقد عرفي محرر بالدار 
 17/08/2022 بتاريخ  البيضاء 
تأسيت شركة الصلحي كوست7كييو   

بالخصائص التالية:
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التيدية:     »الصلحي كوست7كييو  
ذات  شركة   : القانونية  »الصفة 

ميؤجلية محدجمة بشريك جحيد
أعدال  االأتداعي:  الغرض 

مختلفة, البناء ج التجارة 
رأسدال الشركة: 100.000,00 

من  ابتداء  سنة   99 املدة: 
التأسيس النهائي

 31 يناير إ 2   1 من  الينة املالية: 
العام  باستثناء  عام  لكل  مسيد 7 

امجل التي تبدأ فيه بدءا 
من تاريخ التسجيل.

26 شارع مر�سي  املقر االأتداعي:  
 3 الشقة   1 الطابق  اليلطان  

الدارالبيضاء    
إمارة الشركة: سيي7 الشركة الييد 
لبطاقة  الحامل  سعيد   الصلحي 

BJ304998 التعريف الوطنية
باملركز  امللف  إيداع  تم 
البيضاء  بالدار  لالستثدار  الجهوي 
2022/11/01 تحت رقم 822601  - 

رقم السجل التجاري 560615
998I

مكتب محاسبة

MARINA EL-HILALI
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

مكتب محاسبة
عدارة 21 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52002، 

الرشيدية املغرب
MARINA EL-HILALI شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي قصر 

اسرير مدغرة الرشيدية - 52000 
الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12305

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 نون 7   02 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
اليليداني  )ة)  الييد  تفويت 
من  اأتداعية  حصة   500 الهيال ي 
)ة)  الييد  500 حصة لفائدة   أصل 

02 نون 7  عبد الصدد الهيال ي بتاريخ 
.2022

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 937.
999I

ائتدانية لرفيد

 TRNS NAKMOUCH SARL
AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتدانية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 
عدارة املحيط, طابق الثاني رقم:12 

، 92000، العرائش املغرب
 TRNS NAKMOUCH SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار رقامة 
العرائش - 92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(22(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   12
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 TRNS  : اإلقتضاء بدختصر تيديتها 

.NAKMOUCH SARL AU
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االأرة  جسيارات  للركاب  ال 7ي 
جاالنشطة  الكبي7ة  االأرة  جسيارات 

الخدمية العرضية للنقل ال 7ي.
نقل االشخاص نيابة عن االخرين.
عنوان املقر االأتداعي : مجار رقامة 

العرائش - 92000 العرائش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

النقدوش  عبدالرحيم  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
النقدوش  عبدالرحيم  الييد 
العرائش  رقامة  مجار  عنوانه)ا) 

92000 العرائش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
النقدوش  عبدالرحيم  الييد 
العرائش  رقامة  مجار  عنوانه)ا) 

92000 العرائش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 23 نون 7 

2022 تحت رقم 1205.
1000I

ائتدانية الهواري ش م م م مات الشريك الوحيد

غربي اوبتيك ماالباطا
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتدانية الهواري ش م م م مات 
الشريك الوحيد

183 شارع جا ي العهد مركز انريا 
مكتب رقم 26 طنجة طنجة، 

90000، طنجة املغرب
غربي اجبتيك ماالباطا شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي مدر 

شاطءي اقامة ايريس ا رقم 1) 
طنجة طنجة 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50203
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 
اجبتيك  غربي  الوحيد  الشريك  ذات 
 20.000 رأسدالها  مبلغ  ماالباطا  
مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي مدر 
 (1 رقم  ا  ايريس  اقامة  شاطءي 

طنجة املغرب   90000 طنجة طنجة 
نتيجة ل : عدم النشاط.

مدر  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
 (1 رقم  ا  ايريس  اقامة  شاطءي 
طنجة طنجة 90000 طنجة املغرب. 

ج عين:
ج  الغربي  محدد   الييد)ة) 
عنوانه)ا) مدر شاطءي اقامة ايريس 
طنجة   90000 طنجة   (1 رقم  ا 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
املخابرة ج محل تبليغ العقوم ج الوثائق 
شاطءي  مدر   : بالتصفية  املتعلقة 

اقامة ايريس ا رقم 1) طنجة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259779.

1001I

RIM FINANCIAL

IARTI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

IARTI  شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 201 زنقة 
مصطفى املعاني الطابق 2 مكتب 
رقم 19 - 20230 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

.IARTI : اإلقتضاء بدختصر تيديتها
مصنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جتاأر  جغي7ها   الجلدية  اليلع 

بالتقييط.
عنوان املقر االأتداعي : 201 زنقة 
مصطفى املعاني الطابق 2 مكتب رقم 

19 - 20230 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : صابري  امريس  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  صابري  امريس  الييد 
 16 شقة   2 زنقة البنفسج طابق   62
البيضاء  الدار   20602 ريزيدا   مدر 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  صابري  امريس  الييد 
 16 شقة   2 زنقة البنفسج طابق   62
البيضاء  الدار   20602 ريزيدا   مدر 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم )22)82.
1002I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

التازي سيراميك
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

التازي سي7اميك شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها االأتداعي تجزئة 
الزيدانية مقابل جامي الذهب - 

25350 جامي زم املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.125(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 نون 7 2022 تدت إضافة 
إ 2 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
-تحويل امموال.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بوامي زم  بتاريخ 23 نون 7 

2022 تحت رقم 116/2022.
1003I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

FLEUR DE REVE SCI
مجدوعة ذات النفع االقتصامي

حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FLEUR DE REVE SCI مجدوعة 
ذات النفع االقتصامي)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي اقامة 
الجاحض رقم 5 الطابق االجل 

مراكش املنارة - 20000 مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61563
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 أكتوبر 2022 تقرر حل 
االقتصامي  النفع  ذات  مجدوعة 
مبلغ    FLEUR DE REVE SCI
جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 
الجاحض  اقامة  اإلأتداعي  مقرها 
املنارة  الطابق االجل مراكش   5 رقم 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   20000  -

توقيف نشاط الشركة.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
االجل  الطابق   5 رقم  الجاحض 
مراكش   20000  - املنارة  مراكش 

املغرب. 

ج عين:

مافيد  فلوكيي7   الييد)ة) 

شارع   02 عنوانه)ا)  ج  موريس 

ماكييم  ازجر.  سبلونديد  تاسيجني 

فرنيا كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 0))12.

1002I

FIDASSURCO

Fan-y 3
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDASSURCO

 MASSIRA 1 C  SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،

40000، MARRAKECH MAROC

Fan-y 3  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي عرصة 

باطا اقامة كي7ني محل 2 باب مكالة 

مراكش - 20000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77199

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون 7   01 املؤرخ في 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

مبلغ     Fan-y 3 الوحيد  الشريك 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 

مقرها اإلأتداعي عرصة باطا اقامة 

 - مراكش  مكالة  باب   2 محل  كي7ني 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   20000

نقص النشاط التجاري.

عرصة  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

باب مكالة   2 باطا اقامة كي7ني محل 

مراكش - 20000 مراكش املغرب. 

ج عين:

ج  الفنجري  محدد   الييد)ة) 

ا أوهرة  اقامة   9 الشقة  عنوانه)ا) 

املغرب  مراكش   20000 النخيل  

كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 141798.

1005I

ZYD PLUS SARL AU

HONEST SIGNATURE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

ZYD PLUS SARL AU

تجزئة أسكجور، صوكوما رقم 

2130، شقة رقم 5، الطابق االجل، 

مراكش ، 20000، مراكش املغرب

HONEST SIGNATURE شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي إقامة 

ال 7معي، ساحة الحرية، عدارة ب، 

الطابق رقم 1، مجبلكس  رقم 2، 

مراكش - 20000  مراكش املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92321

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 نون 7 2019 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 

الحرية،  ساحة  ال 7معي،  »إقامة 

مجبلكس    ،1 الطابق رقم  عدارة ب، 
مراكش    20000  - مراكش   ،2 رقم 

املغرب» إ 2 »أنان اجرام ، بلوك 16، 

عدارة رقم 19، شقة رقم 3، مراكش 

- 20000 مراكش  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   12 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2020 تحت رقم 111281.

1006I
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WAY CONSEIL

 CENTRE AL MANAR DE
KINESTHERAPIE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 CENTRE AL MANAR DE

KINESTHERAPIE شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شقة رقم 
03 منزل رقم 2)11 مجار ازيكي شارع 

الصويرة - 20150 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 يوليوز   0(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE AL MANAR DE  :

.KINESTHERAPIE
اخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

العالج الطبيعي.
عنوان املقر االأتداعي : شقة رقم 
2)11 مجار ازيكي شارع  03 منزل رقم 

الصويرة - 20150 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 الييد موالي حفيض صدقاجي :
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

صدقاجي  حفيض  موالي  الييد 
 212 رقم  ب   2 امليي7ة  عنوانه)ا) 

20120 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  خلوف  ياسين  الييد 
تاركة  غ   29 رقم  املصدومي  تجزئة 

20120 مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 141699.
100(I

AB COMPTA NORD

TOFA BEAUTY
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AB COMPTA NORD
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
TOFA BEAUTY  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 2 
شارع سعقوب املنصور الطابق الثاني 

رقم 2 - 90070 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.109323

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 06 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
   TOFA BEAUTY الوحيد  الشريك 
مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 2 شارع 
الثاني رقم  الطابق  املنصور  سعقوب 
2 - 90070 طنجة املغرب نتيجة ل : 

تدهور النشاط.
 2 رقم  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
شارع سعقوب املنصور الطابق الثاني 

رقم 2 - 90070 طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  البوها ي  لطيفة    الييد)ة) 
مرشان  القرية  زنقة   63 عنوانه)ا) 
املغرب   طنجة    90070 طنجة  

كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   12 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 11493.
1008I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE OURMINES
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SOCIETE OURMINES شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي )) زنقة 
محدد سديحة الطابق 10 الشقة 
رقم )5  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

561(61
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   28
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE OURMINES
مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املناأم.
زنقة   ((  : عنوان املقر االأتداعي 
الشقة   10 الطابق  سديحة  محدد 
البيضاء  الدار   20000  -   5( رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد عدر مشبال  :  200 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

 800   : مشبال  يوسف  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مشبال   عدر  الييد 
شارع  ج  الجديد  اليور  شارع  زاجية 

 ( سيدي محدد بن عبد هللا الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب.

الييد يوسف مشبال عنوانه)ا) 
شارع  ج  الجديد  اليور  شارع  زاجية 

 ( سيدي محدد بن عبد هللا الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد يوسف مشبال عنوانه)ا) 
شارع  ج  الجديد  اليور  شارع  زاجية 

 ( سيدي محدد بن عبد هللا الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825262.

1009I

FLASH ECONOMIE

 International

CONSTRUCTION EXPERTS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 International CONSTRUCTION

EXPERTS شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

حين 2 )11 عدارة بلو بارك الطابق 

9 الشقة 22 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
55820(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   12
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 International CONSTRUCTION

.EXPERTS
تشييد   -  : غرض الشركة بإيجاز 

املباني اليكنية جغي7 اليكنية.
املدنية  الهندسة  بأعدال  -القيام 
جالديكور  جالهدم  جالتجديد  جالبناء 

جالصيانة.
املناطق  جإمارة  جتطوير  -إنشاء 

الصناعية..
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
حين 2 )11 عدارة بلو بارك الطابق 
9 الشقة 22 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 LIN WEI QIANG   :  400 الييد

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
                         LUO KAIYONG الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   :  300

للحصة.
الييد LIN LONG :  300 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
   LIN WEI QIANG الييد 
عنوانه)ا) طريق ازمور مشرجع النافع 
البيضاء  الدار   20000  5 رقم  فيال 

املغرب.
                         LUO KAIYONG الييد 
 CHONGQING 400010 (عنوانه)ا

.Chine Chine
عنوانه)ا)   LIN LONG الييد 

.Fujian  362000 Chine Chine

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

   LIN WEI QIANG الييد 

عنوانه)ا) طريق ازمور مشرجع النافع 

البيضاء  الدار   20000  5 رقم  فيال 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم )55820.

1010I

FINGEST CONSEIL SARL

TEXIMMO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصناعي تجزئة املياررقم 

1369 مكتب 1 مراكش ، 20000، 

مراكش املغرب

TEXIMMO شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 55 شارع 

محدد الخامس اقامة أكار شقة 
رقم 33 كيليز  -. مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13101(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   23

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TEXIMMO

-منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري

-ج�سي العدارات

-بيع جشراء املنيوأات.

55 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 

محدد الخامس اقامة أكار شقة رقم 

33 كيليز  -. مراكش املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد ماتوني كلوم  كاستون االن 

مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
كاستون  كلوم   ماطوني  الييد 

ارجنا    . سان لورينزج  االن عنوانه)ا) 

اسبانيا.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
كاستون  كلوم   ماطوني  الييد 

ارجنا    . سان لورينزج  االن عنوانه)ا) 

اسبانيا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121805.

1011I

NOURI

US SAUDI FIVE PILLARS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOURI

نفا الدار 
ٔ
219 مكرر، شارع بوركونـ  ا

البيضاء، 20050، الدار البيضاء 

املغرب

US SAUDI FIVE PILLARS شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة 

سدیة ٕاقامة شھرزام 3، الطابق 5، 

رقم 22 بامليي   الدار البیضاء 20130 

الدار البیضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

56222(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 US  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SAUDI FIVE PILLARS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.Promotion immobilière
زنقة   : االأتداعي  املقر  عنوان 

 ،5 الطابق   ،3 سدیة ٕاقامة شھرزام 
رقم 22 بامليي   الدار البیضاء 20130 

الدار البیضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

2.000.000 مرهم، مقيم كالتا ي:

 AL BARAQUAT MENA الشركة

HOLDING :  40.000 حصة بقيدة 

100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 AL BARAQUAT MENA الشركة
سدیة  زنقة  عنوانه)ا)   HOLDING
ٕاقامة شھرزام 3، الطابق 5، رقم 22 

بامليي   20130 الدار البیضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

مالل عنوانه)ا) 59, 
ٔ
الييد یاسين ا

اليوی�سي  زنقة أ 7ان خلیل أ 7ان، 

0)101 الرباط املغرب

عنوانه)ا)  نوري  محدد  الييد 

نفا  
ٔ
ا ـ  بوركون  شارع  مكرر،   219

20050 الدار البیضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826300.

1012I
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CANOCAF SARL

DRIKA AGRO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنياء 

رقم ) الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
DRIKA AGRO شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي 
عاريض تجزئة 132 - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   2(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 DRIKA : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.AGRO
استي7ام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املوا�سي.
حي   : االأتداعي  املقر  عنوان 
عاريض تجزئة 132 - 62000 الناظور 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييدة جالقا�سي ظريفة :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
ظريفة  جالقا�سي  الييدة 
عنوانه)ا) حي الفطواكي زنقة الزيتون 

رقم 1 62000 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

ظريفة  جالقا�سي  الييدة 
عنوانه)ا) حي الفطواكي زنقة الزيتون 

رقم 1 62000 الناظور املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 12 نون 7 

2022 تحت رقم 66)2.
1013I

NOTAIRE

  AL ISMAILIA IMMOBILIERE
 - Enseigne HOTEL MENZEH

DALIA
إعالن متعدم القرارات

NOTAIRE
 ANGLE AV. HASSAN II & RUE

 MED MEKNASSI V.N ، 500000،
MEKNES MAROC

 AL ISMAILIA IMMOBILIERE  -
 Enseigne HOTEL MENZEH
DALIA »شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: 

االسداعلية - ملك ازمار، رقم 32 
مكرر، الطريق الرئييية 32، طريق 

الرباط - 50000 مكناس املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.19111

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 00000000: الذي ينص 
بـدقت�سى عقد مـحرر   /1 عل2 مايلي:  
الـوافي،  سكيـنة  االستـاذة  طرف  من 
ج   25  –  0( موثقـة بـدكناس بتاريخ 
28 أكتوبر 2022، صرح الجدع العام 
راسدالها   ، العامي للشركة املذكورة 
جمقرها  مرهم   40.000.000,00
االسداعلية،  مكناس–  االأتداعي 
الطريق  مكرر،   32 رقم  ازمار،  ملك 
بوفـاة  الرباط،  طريق   ،32 الرئييية 
الييد عبد اليالم بنونـة، مع اسنام 
أديع حصصه لجديع جرثته جتعديل 
امسا�سي،  القانون  من   ( املامة 

مقيدة  حصة   200.000 لتصبح  
الصائغ  كلثوم  ام  -الييدة  كالتا ي: 

668.)2 حصة.
 33.002 بنزكري  حبيبة  -الييدة 

حصة.
-الييد محدد أمين بنونة 63.600 

حصة.
 63.600 بنونة  يونس  -الييد 

حصة.
 20.216 بنونة  شهيد  الييد   -

حصة.
 20.216 بنونة  مجيد  الييد   -

حصة.
 20.216 بنونة  عزيز  -الييد 

حصة.
 25.521 بنونة  امال  -الييدة 

حصة.
 50.266 بنونة  خديجة  -الييدة 

حصة.
 12.8(5 بنونة  كاتية  -الييدة 

حصة.
تم تعيين الييدة خديجة بنونة   
ميي7ة أديدة للشركة جبالتا ي تصبح 
الشركة ميي7ة من طرف الييد عزيز 
بنونة جالييدة خديجة بنونة ملدة غي7 

محدجمة مع توقيعهم املشت7ك.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
00000000: الذي ينص  بند رقم 
عل2 مايلي: 2/ اعـامة  صياغة القـانون 
للقـانون  طبقا  للـشركة  امسا�سي 

الـدعدل لقانون الشركات.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 00000000.
1012I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

KECH CONSULTING
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

توسيع نشاط الشركة 

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KECH CONSULTING شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها االأتداعي الحي 
الصناعي سيدي غانم رقم 282 
مكتب رقم 2 -. مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62549
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 شتن 7   22 في  املؤرخ 
نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
بيع االكيييوار جاملالبس.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 68)121.
1015I

ميتامنة شامة

GROUPE HAMARAS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ميتامنة شامة
شارع امليي7ة رقم 122 الطابق االجل 

الناظور شارع امليي7ة رقم 122 
الطابق االجل الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
GROUPE HAMARAS شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي  املحل رقم 
9-5 بني  سيدال الناظور - 62000 

الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6255

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 مارس   03 في  املؤرخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 
 GROUPE الوحيد  الشريك  ذات 
رأسدالها  مبلغ    HAMARAS
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
بني    9-5 رقم  املحل  اإلأتداعي  
الناظور   62000  - الناظور  سيدال 

املغرب نتيجة ل : ازمة القطاع.
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املحل  التصفية ب   ج حدم مقر 
 - الناظور  سيدال  بني    9-5 رقم 

62000 الناظور املغرب. 
ج عين:

ج  الحدراني  محدد    الييد)ة) 
عنوانه)ا)  املحل رقم 5-9 بني  سيدال 
املغرب  الناظور   62000 الناظور 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 12 نون 7 

2022 تحت رقم 2))2.

1016I

BCNG

STE: TABLE-NEGOCE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: TABLE-NEGOCE شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 265،شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

20050 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562935
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE:  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TABLE-NEGOCE

تييي7   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املطاعم.

 : االأتداعي  املقر  عنوان 
265،شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

92 - 20050 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

10.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:
  : فجري  مصطفى  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   5.000,00

للحصة.
  : الحارتي  اسداعيل  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   5.000,00

للحصة. 
 50  : فجري  مصطفى  الييد 

بقيدة 100 مرهم.
 50  : الحارتي  اسداعيل  الييد 

بقيدة 100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد مصطفى فجري عنوانه)ا)  
  20050 املعهد التقني الفالحي متوح 

الجديدة املغرب.
الحارتي  اسداعيل  الييد 
سيدي   222 حي املنزه رقم  عنوانه)ا) 
تيفلت    20050 البحراجي  عالل 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد مصطفى فجري عنوانه)ا)  
  20050 املعهد التقني الفالحي متوح 

الجديدة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846974.
101(I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

STE DADI TRAVEL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA

 NR 32 ، 70000، Laayoune

maroc

STE DADI TRAVEL  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأتداعي شارع راس 

الخيدة رقم )11  حي الوحدة 02  

0000) العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30653

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تدت   2022 نون 7   1( في  املؤرخ 

نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

لحياب  لليلع  الطرقي  النقل 

الغي7 

النقل الخاص جنقل االشخاص 

البيع جالشراء في املوام الغذائية 

مكبة 

جمجليا  جطنيا  االموال  ارسال 

صرف العدال االأنبية 

الفواير  أديع  استخالص 

الخدمات.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون 7   1( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3338/2022.

1018I

MIMOFID SARL AU

LA ROCHE NOIRE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

MIMOFID SARL AU

22 حي ميرجر 1 تدارة ، 12020، 

تدارة املغرب

LA ROCHE NOIRE   شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي قطاع ج 3 

رقم 200 حي سعقوب املنصور الرباط 

- 10120  الرباط املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.812(1

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2022 تم تعيين  15 يوليوز  املؤرخ في 

ميي7 أديد للشركة الييد)ة) عامد 

فاطدة  كديي7 جحيد

تبعا لوفاة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن 7   01 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 328)12.

1019I

o’conseil

SO-IN RESTAURANT

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

o›conseil

 20RUE EZZAHRAOUI ABOU

 EL KACEM 1ER ETAGE

 CASABLANCA ، 20000،

casablanca Maroc

SO-IN RESTAURANT شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 2 زنقة 

ص 7ي بوأدعة، الطابق امجل رقم 6 

- - 20250 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.52(135

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 شتن 7 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 

الطابق  بوأدعة،  ص 7ي  زنقة   2«

امجل رقم 6 - - 20250 الدار البيضاء 

يوسف  أبو  زنقة   ،1« إ 2  املغرب» 

البيضاء   الدار   20000  - الكندي 

املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن 7 2022 تحت رقم 050)83.

1020I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE YSN AUTO SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE YSN AUTO SARL AU  شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي قبو رقم 

01 شارع موالي اسداعيل زنقة 

ماليزيا تجزئة النهضة 1 ارفوم - 

52200 ارفوم املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1628(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.YSN AUTO SARL AU

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الييارات امليتعدلة 

سديار سيارات.

قبو رقم   : عنوان املقر االأتداعي 

زنقة  اسداعيل  موالي  شارع   01

 - ارفوم   1 النهضة  تجزئة  ماليزيا 

52200 ارفوم املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

ابريك   ايت  ياسين  الييد 
عنوانه)ا) قصر اجالم احيين الييفة 

ع ص ز ارفوم  52200 ارفوم املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
ابريك   ايت  ياسين  الييد 
عنوانه)ا) قصر اجالم احيين الييفة 

ع ص ز ارفوم  52200 ارفوم املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالرشيدية  

رقم -.

1021I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE AGRI TOULOU SARL
AU

إعالن متعدم القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE AGRI TOULOU SARL AU
»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: رقم 25 

زنقة 6 حي املي7ة بومنيب الراشيدية  
- 52000 الراشيدية املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.12(5(
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 نون 7 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
تغيي7 نشاط الشركة 

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
تغيي7 اسم الشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

 : الشركة  نشاط  تغيي7  رقم  بند 
تغيي7 نشاط  الذي ينص عل2 مايلي: 
كنشاط  اليياحي  النقل   : الشركة 
باالضافة ا 2 نشاط  رئي�سي للشركة  
املزرعة عوض االستغالل الفالحي ج 

التجارة 

بند رقم تغيي7 اسم الشركة: الذي 
تغيي7 اسم الشركة  ينص عل2 مايلي: 
 ste ا 2   ste agri toulou sarl au من 

 agri nasim rim sarl au
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 23 نون 7 

2022 تحت رقم 930.

1022I

facompta

بيمو فواياج
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

facompta
30 زنقة كدال محدد الطابق 

االجل الدارالبيضاء الدارالبيضاء، 
maroc 20000، الدار البيضاء

بيدو فواياج شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : رقم 1 
الفتح ابن خفان الطابق 2 شقة 3 
البيضاء 20000 البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.215601
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ميؤجلية  ذات  شركة  فواياج  بيدو 
محدجمة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 
ابن  الفتح   1 رقم  اإلأتداعي  مقرها 
البيضاء   3 شقة   2 الطابق  خفان 
نتيجة  املغرب  البيضاء   20000
الشركة  عل2  املتوالية  اللخيائر 

جتأكد عجزها عن االستدرار.
ج عين:

ج  بوأوان  عامل     الييد)ة) 
الريش  زنقة  مكرر   18 عنوانه)ا) 
املغرب  البيضاء    20000 البيضاء 

كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
 1 جفي رقم   2022 أكتوبر   21 بتاريخ 
 3 شقة   2 الفتح ابن خفان الطابق 

البيضاء 20000  البيضاء املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 38579.
1023I

global audit partners

AFRICORP MINING
تعيين أعضاء مجلس اإلمارة

global audit partners
شارع الحين الثاني ،مدار 1 ،سانت 

إكيوبي7ي جشارع عالل الفا�سي ، 
الطابق 3 ، شقة 19 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
AFRICORP MINING »شركة  

املياهدة»
جعنوان مقرها االأتداعي: 279 شارع 

زركطوني - 20000 الدار البيظاء 
املغرب.

»تعيين أعضاء مجلس اإلمارة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.332599
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوبر 2022
تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلمارة 

خالل الينوات املالية التالية: 
2022-2023-2024-2025-  -

2026-2027
امشخاص الطبيعيون: 

الييد)ة)  أعفرحارتي بصفته)ا)  
جالكائن  اإلمارة  مجلس  عضو 
 3 3 ، فيال  عنوانه)ا) ب: مجدع إيدو 
، جلدعزجز  ، النواصر - الدار البيظاء 

املغرب
حين تازي بصفته)ا)   الييد)ة)  
جالكائن  اإلمارة  مجلس  عضو 
عنوانه)ا) ب:  مجدع مجمين مجمارب 
البيظاء  الدار    - مار بوعزة   21 رقم 

املغرب
حين تازي بصفته)ا)  الييد)ة)  
ب:   عنوانه)ا)  جالكائن  عام  مدير 
مار   21 رقم  مجمارب  مجمين  مجدع 

بوعزة -  الدار البيظاء املغرب
امشخاص املعنويون: 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   -
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم )28)82.
1022I
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ste

 STE RECORDS FACTORY
SARL   A/U

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

ste VAGAM
 AGADIR ، 80000، AGADIR

MAROC
   STE RECORDS FACTORY SARL

A/U       شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي امرار 
01عدارة E 1ب اقامة 328 تيكيوينـ  

اكامير - 80000 أكامير املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53611
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
     RECORDS FACTORY SARL   A/U

.
إمارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املكتبات جمجر املحفوظات..
امرار   : االأتداعي  املقر  عنوان 
تيكيوين   328 E 1ب اقامة  01عدارة 

ـ اكامير - 80000 أكامير املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : فوزي  عثدان  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فوزي  عثدان  الييد 

اكامير 80000 اكامير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  فوزي  عثدان  الييد 
اكامير 80000 اكامير املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  باكامير   التجارية 

2022 تحت رقم 119330.
1025I

hana compta  maroc

ARTEMIL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

hana compta  maroc
 residence al wafa n° A1 RDC

 avenue mohamed v el jadida el
jadida، 24000، el jadida maroc
ARTEMIL شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي متجررقم 

3 بتجزئة اممواج  - 22000 الجديدة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.  15255
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
31 مأن 7 2019 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
مبلغ    ARTEMIL الوحيد  الشريك 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي متجررقم 3 بتجزئة 
الجديدة املغرب   22000  - اممواج  

نتيجة ل : عدم بلوغ الهدف.
ج حدم مقر التصفية ب  متجررقم 
3 بتجزئة اممواج  - 22000 الجديدة. 

املغرب. 
ج عين:

ج  ري  مي  نامية    الييد)ة) 
عنوانه)ا) رقم ) عدارة مجمنيال شارع 
الجديدة   22000 التاني  الحين 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
املخابرة ج محل تبليغ العقوم ج الوثائق 
 3 متجررقم    : بالتصفية  املتعلقة 

بتجزئة اممواج 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 22 يناير 

2020 تحت رقم 13)22..

1026I

BEN.COMPTA

le pro-implants
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

BEN.COMPTA

شارع الدرفوفي عدارة اإلتحام 

اليكنية الطابق الثاني رقم )1 

OUJDA MAROC ،60000 ، جأدة

le pro-implants  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي عدارة 1) 

محل كولين 1)2 الطابق االر�سي 22 

- 60000 جأدة املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38923

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تم تعيين 
ميي7 أديد للشركة الييد)ة) عالجي  

ياسين كديي7 جحيد

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   11 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1)33.

102(I

jamal ait hommad

زبيري فيوند شوب
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad

 lascam residence yassir br nr 5

 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC

زبي7ي فيوند شوب شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي محل رقم 
2 حي الياسدين رقم 253 بلوك ب 

سيدي قاسم 16000 سيدي قاسم 
مغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 29373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   22
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
زبي7ي   : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

فيوند شوب.
غرض الشركة بإيجاز : بيع لحوم 

الدجاأن جمشتقاته.
عنوان املقر االأتداعي : محل رقم 
بلوك ب   253 الياسدين رقم  حي   2
سيدي قاسم   16000 سيدي قاسم 

مغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : مغرب سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : املهدي  الزبي7ي  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املهدي  الزبي7ي  الييد 
الزاجية  حي   56 رقم  التضحية  زنقة 

16000 سيدي قاسم مغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  املهدي  الزبي7ي  الييد 
الزاجية  حي   56 رقم  التضحية  زنقة 

16000 سيدي قاسم مغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  االبتدائية بييدي قاسم  

نون 7 2022 تحت رقم -.

1028I
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كابيدوك

FUSION LOUNGE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

كابيدوك
20 زنقة شونيي الدارالبيضاء ، 

0)200، الدارالبيضاء املغرب
FUSION LOUNGE شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
امريس سالجي رقم 20 - 20020 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53(22(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
الهبازي  لبنى  )ة)  الييد  تفويت 
أصل  من  اأتداعية  حصة   330
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   1.000
زكرياء غزالن بتاريخ 21 أكتوبر 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 353)82.
1029I

sofoget

sama mobilia
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
sama mobilia  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي  القنيطرة 

شارع موالي عبد العزيز ج عدارة 
الصنوبر رقم 101  - 12000  

القنيطرة  املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.250(1

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تم تعيين 

ميي7 أديد للشركة الييد)ة) املهدي 
املهدي  ليلع  ابتيام  أج   الجرأيني 
ابتيام ليلع كديي7  الجرأيني أج  

آخر
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 93413.
1030I

YOUNESS BENMOUSSA

CHADLI TRAVAUX
إعالن متعدم القرارات

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 2) تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15200
CHADLI TRAVAUX »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: سوق 
إثنين أداعة ايت مالك قيامة 

سيدي عالل البحراجي  الخدييات  
15000 الخدييات املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2533(

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 18 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
من   اأتداعية  حصة   50 تفويت 
الييد أيال ي إمري�سي  لفائدة الييد 

شام ي أدال 
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
إقالة الييد أيال ي إمري�سي  ج تعيين 
الجديد  ميي7  أدال  شام ي  الييد 

للشركة مع أديع الصالحيات 
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
تغيي7 الشكل القانوني للشركة  * من 
 * محدجمة   ميؤجلية  ذات  :شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة  شركة   إ 2: 

بشريك جحيد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
شكل القانوني للشركة : شركة  ذات 

ميؤجلية محدجمة بشريك جحيد

بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 

الييد  يلي:  كدا  املال  رأس  توزيع 

شام ي أدال 100 حصة اأتداعية

عل2  ينص  الذي   :8 رقم  بند 

مايلي: مياهدة الشريك في راس مال 

الشركة  نقذا بدبلغ 10000 مرهم

عل2  ينص  الذي   :21 رقم  بند 

مايلي: امارة الشركة من طرف الييد 

شام ي أدال

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالخدييات   االبتدائية 

نون 7 2022 تحت رقم 221.

1031I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE K.S TRAV SARL AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE K.S TRAV SARL AU  شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأتداعي قصر 

تاغزجت الخنك الراشيدية  

الراشيدية 52000 الراشيدية 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 15 نون 7 2022 تدت إضافة 

إ 2 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :

منعش عقاري.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 23 نون 7 

2022 تحت رقم 931.

1032I

FORMAFID CONSEIL

SETATOP

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI

 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

SETATOP  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 265 شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

20050 الدارالبيضاء   املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.315505

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون 7   0( املؤرخ في 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

SETATOP   مبلغ رأسدالها 100.000 

 265 مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

20050 الدارالبيضاء   املغرب نتيجة 

ل : تصفية جمية.

 265 ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

20050  الدارالبيضاء   املغرب. 

ج عين:

ج  مومني  رضوان    الييد)ة)  

بوشعيب  زنقة  الخي7  حي  عنوانه)ا) 

38  26000 سطات   بن احدد الرقم 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 03))82.

1033I
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FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

VOLKER ENGINEERING
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL
 MARINI V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC
VOLKER ENGINEERING شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

العرعار ج مرب الياقوت الطابق3  
الشقة 8 الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

559451
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   05
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.VOLKER ENGINEERING
أعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تركيب اليوائل جالشبكات الفنية.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الطابق3   الياقوت  مرب  ج  العرعار 
 20000  - البيضاء  الدار   8 الشقة 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
800 حصة    : الييد سعد عامل 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
100 حصة    : الييدة منية الناج 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عامل  سعد  الييد 
إقامة ابو عام بلوك س رقم 39 طريق 
مكناس    50000 فاس م ج مكناس  

املغرب.
عنوانه)ا)  الناج  منية  الييدة 
 20 رقم   1 اقامة رياض الغا ي عدارة 

جييالن  50000 مكناس  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  عامل  سعد  الييد 
إقامة ابو عام بلوك س رقم 39 طريق 
 50000  50000 فاس م ج مكناس  

50000
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 20)32.
1032I

marrakech externalisation

DAHC
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior
 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
DAHC شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي مار اميل 

رميلة شارع فاطدة الزهراء مراكش - 
20000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.102863
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 
حل شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 
DAHC  مبلغ رأسدالها 20.000 مرهم 
اميل  مار  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
مراكش  الزهراء  فاطدة  شارع  رميلة 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   20000  -

*عدم جأوم نشاط الشركة.
ج حدم مقر التصفية ب مار اميل 
رميلة شارع فاطدة الزهراء مراكش - 

20000 مراكش املغرب. 

ج عين:
 DAVID  ALEXANDRE (الييد)ة
 CHE  636 عنوانه)ا)  ج   HAZOT
 ROQUES 06550 LA ROQUETTE
 SUR SIAGNE FRANCE  06550
)ة)  كدصفي  فرنيا   ROQUES

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 15)121.
1035I

marrakech externalisation

THIMEN MAROC
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior
 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
THIMEN MAROC شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي اقامة 
أنان اطلس الزهور الكبي7ة 19 

شارع موالي التهامي شقة رقم 18 
الطابق 3 أليز مراكش - 20000 

مراكش املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91773

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»200.000 مرهم» أي من »100.000 
عن  مرهم»   500.000« إ 2  مرهم» 
ميون  مع  مقاصة  إأراء    : طريق 
الشركة املحدمة املقدار ج امليتحقة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 13)121.
1036I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

R LILYAF
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL
 MARINI V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC
R LILYAF شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي مكناس - 
رقم 38 شارع الياموري جأه عرجس 

- 50000 مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5025(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2021 ماي   10 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
رجان  هشام   )ة)   تفويت الييد 
أصل  من  اأتداعية  حصة   (60
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   1.000

حين رجان  بتاريخ 10 ماي 2021.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   02 بتاريخ  التجارية بدكناس  

2021 تحت رقم 3282.
103(I

BIG BOSS CENTER

HK LIVING
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BIG BOSS CENTER
 LOT SALWA N°1 APPRT

 N°3 1°ER ETG TIT MELLIL
 CASABLANCA casablanca،
MAROC 20020، الدار البيضاء

HK LIVING شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
سلوى رقم 1 شقة 3 الطابق امجل 
تيط مليل - 20020 الدار البيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   03

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 HK  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.LIVING

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الطابق امجل   3 شقة   1 سلوى رقم 

البيضاء  الدار   20020  - مليل  تيط 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : عقيل  هشام  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عقيل  هشام  الييد 
 5 رقم   2 زنقة   1 اممان  تجزئة 

البيضاء  الدار   20020 ال 7نو�سي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  عقيل  هشام  الييد 
 5 رقم   2 زنقة   1 اممان  تجزئة 

البيضاء  الدار   20020 ال 7نو�سي 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 38338.

1038I

global audit partners

palmarbo
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميي7 أديد للشركة

global audit partners

شارع الحين الثاني ،مدار 1 ،سانت 

إكيوبي7ي جشارع عالل الفا�سي ، 

الطابق 3 ، شقة 19 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

palmarbo  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 279 شارع 

زركطوني - 20000 الدار البيظاء 

املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.385291

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 12 أكتوبر 2022 تم تعيين 

الييد)ة)   للشركة  أديد  ميي7 

حارتي  أعفر  ج  أيوب  أبو  موحيين 

كديي7 آخر

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 286)82.

1039I

global audit partners

palmfarm
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميي7 أديد للشركة

global audit partners

شارع الحين الثاني ،مدار 1 ،سانت 

إكيوبي7ي جشارع عالل الفا�سي ، 

الطابق 3 ، شقة 19 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

palmfarm  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 279 شارع 

زركطوني - 20000 الدار البيظاء 

املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.232.521

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 23 أكتوبر 2022 تم تعيين 

الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

موحيين أبو أيوب  ج   أعفرحارتي  

كديي7 آخر

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 282)82.

1020I

global audit partners

MEDJOOL VALLEY II 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميي7 أديد للشركة

global audit partners

شارع الحين الثاني ،مدار 1 ،سانت 

إكيوبي7ي جشارع عالل الفا�سي ، 

الطابق 3 ، شقة 19 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

 MEDJOOL VALLEY II  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 279 شارع 

زركطوني - 20000 الدار البيظاء 

املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.512.901

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 23 أكتوبر 2022 تم تعيين 

الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

أيوب  أبو  موحيين  ج   أعفرحارتي 

كديي7 آخر

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 283)82.

1021I

global audit partners

AGRIPALM
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميي7 أديد للشركة

global audit partners
شارع الحين الثاني ،مدار 1 ،سانت 

إكيوبي7ي جشارع عالل الفا�سي ، 
الطابق 3 ، شقة 19 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
AGRIPALM  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 279 شارع 

زركطوني - 20000 الدار البيظاء 
املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.313321
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 12 أكتوبر 2022 تم تعيين 
الييد)ة)   للشركة  أديد  ميي7 
أيوب  أبو  موحيين  ج   أعفرحارتي 

كديي7 آخر
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 282)82.

1022I

global audit partners

MEDJOOL VALLEY
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميي7 أديد للشركة

global audit partners
شارع الحين الثاني ،مدار 1 ،سانت 

إكيوبي7ي جشارع عالل الفا�سي ، 
الطابق 3 ، شقة 19 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
MEDJOOL VALLEY  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 279 شارع 

زركطوني - 20000 الدار البيظاء 
املغرب.
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تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.385.289
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 23 أكتوبر 2022 تم تعيين 
الييد)ة)   للشركة  أديد  ميي7 
أيوب  أبو  موحيين  ج   أعفرحارتي 

كديي7 آخر
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 285)82.
1023I

Fluent academy

Fluent academy
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

Fluent academy
 2-Al-Saada Residence 1
 Badrwin Road près de la

 nouvelle gare routière Hay
hanae 03، 9000، طنجة املغرب
Fluent academy  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
 Al-Saada جعنوان مقرها اإلأتداعي

 Badrwin Road 2-Residence 1
 près de la nouvelle gare routière

90040 - طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13(21
في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   22
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 Fluent : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.academy
تعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللغة االنجليزية.
 Al-Saada : عنوان املقر االأتداعي
 Residence 1-2 Badrwin Road

 près de la nouvelle gare routière
90040 - طنجة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييدة سيرى امليني عنوانه)ا) حي 
 90000  06 رقم   3( زنقة   03 الهناء 

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد عثدان الريحاني عنوانه)ا) 
شارع  نرأس  تجزئة   02 ال 7انص 
طنجة   90000  09 رقم  الينديان 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم -.
1022I

boutouissa mustafa

frère med
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

boutouissa mustafa
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
frère med  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم30 
مكرر زنقة 8 حي االمان مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5((25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   21
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 frère  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.med

استي7ام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التصدير؛ تاأر أأهزة البيع بالتجزئة. 

 .تاأر املعدات الصناعية بالتفصيل

شراء جبيع جتوزيع جاستي7ام جتصدير 

أديع املنتجات جاليلع ذات الصلة 

بامنشطة  املباشرة  غي7  أج  املباشرة 

املذكورة أعاله.

معامالت  أديع  أعم،  جبشكل 

الوساطة التجارية جاملالية جالصناعية 

جالعدوالت  املنقولة  جغي7  جاملنقولة 

عدوما  تتعلق  االقتصامية  جالتندية 

بشكل مباشر أج غي7 مباشر بامشياء 

املذكورة أعاله أج بأي �سيء آخر مداثل 

أج ذي صلة قد سعزز تندية املجتدع. 
.عنوان املقر االأتداعي : رقم30 مكرر 
 50000  - حي االمان مكناس   8 زنقة 

مكناس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : بوزرمة  لحين  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوزرمة  لحين  الييد 
الجديدالبياتين  الحي   131 رقم 

50000 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوزرمة  لحين  الييد 
الجديدالبياتين  الحي   131 رقم 

50000 مكناس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2356.

1025I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

TRAVOLA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 232، شارع فليطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

املغرب

TRAVOLA شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي كراج 201 

حي ياسدينة 1 - 25000 خريبكة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(3(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   2022 نون 7   21 املؤرخ في 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

مبلغ    TRAVOLA الوحيد  الشريك 

جعنوان  مرهم   500.000 رأسدالها 

حي   201 كراج  اإلأتداعي  مقرها 

ياسدينة 1 - 25000 خريبكة املغرب 

نتيجة ل : عدم نشاط الشركة.

ج حدم مقر التصفية ب كراج 201 

خريبكة   25000  -  1 ياسدينة  حي 

املغرب. 

ج عين:

لخدين  الرحيم   عبد  الييد)ة) 

 01 ياسدينة  حي   201 عنوانه)ا)  ج 

25000 خريبكة املغرب كدصفي )ة) 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2022 تحت رقم 593.

1026I
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PROMISE CAR

PERFORMANT CAR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PROMISE CAR
 Hay Alhassani Aloulfa

 Alfirdaous  Gh28 Imm 268
 4ème Etg N24 ، 20000،

Casablanca MAROC
PERFORMANT CAR شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي الحي 

الحيني الولفا الفرمجس م28 ع268 
ط2 ر22 - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.258739

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2018 ماي   21 في  املؤرخ 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
 PERFORMANT الوحيد  الشريك 
مرهم   10.000 مبلغ رأسدالها    CAR
الحي  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
الحيني الولفا الفرمجس م28 ع268 
الدارالبيضاء   20000  - ر22  ط2 
املغرب نتيجة ل : ال يوأد اي نشاط 

منذ التاسيس.
الحي  ب  التصفية  مقر  جحدم 
الحيني الولفا الفرمجس م28 ع268 
الدارالبيضاء    20000  - ر22  ط2 

املغرب. 
ج عين:

الييد)ة) خليل   صفي7 ج عنوانه)ا)  
اليبع  عين  املاندرين  مدر  مكرر   2
الدارالبيضاء    20590 الدارالبيضاء  

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2019 تحت رقم 703449.
102(I

شركة محاسبة صايم

 ENTRPRISE AZIZ CHAKRI
SARL

إعالن متعدم القرارات

شركة محاسبة صايم
شارع الدرفوفي عدارة اليعامة 

الطابق الثالث رقم 6 ، 60000، 
جأدة مغرب

 ENTRPRISE AZIZ CHAKRI SARL
»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: حي أمل 
2 إغ 89 رقم )   - 60000 جأدة 

املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.35625

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 31 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
 625 عزيز شكري  )ة)  تفويت الييد 
 5.000 أصل  من  اأتداعية  حصة 
اكرام  )ة)  الييد  لفائدة  حصة 

قدجري بتاريخ 31 غشت 2022
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
إ 2  التالية  امنشطة  إضافة  تدت 
نشاط الشركة الحا ي : -نقل البضائع 

لحياب الغي7
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي  الشركة:  2.غرض  بند رقم 
ينص عل2 مايلي: الغرض من الشركة 
أشغال   - هو:  املغربية  املدلكة  في 
البناء جأشغال مختلفة: - تاأر. - نقل 
جبشكل عام  البضائع لحياب الغي7. 
، أديع املعامالت التجارية جالعقارية 
أج  مباشر  بشكل  املتعلقة   ، جاملالية 
بأي من   ، كلًيا أج أزئًيا   ، غي7 مباشر 

امشياء املداثلة أج ذات الصلة.
الذي  ).املياهدات:  رقم  بند 
الشركاء  سياهم  مايلي:  عل2  ينص 
مائة  أج  مرهم   (125.000.00 بدبلغ) 
جخدية جعشرين ألف مرهم. سياهم 
الشركة  في  عزيز  شكري  الييد 
اثنان  أي   ، بدبلغ)62500.00)مرهم 

مرهم.  جخديدائة   
ً
ألفا جستون 

في  تياهم  إكرام  قدجري  جالييدة 

)مرهم   62500.00( بدبلغ  الشركة 

جخديدائة   
ً
أي اثنان جستون ألفا  ،

مرهم. باقي رأس املال أي مبلغ ثالثدائة 

(3(5.000.00( 
ً
جخدية جسبعين ألفا

مرهم غي7 مدفوعة بعد

بند رقم  8. رأس املال: الذي ينص 

عل2 مايلي: املامة 8: رأس املال  جيحدم 

ألف  خديدائة  بدبلغ  املال  رأس 

جهي مقيدة  ؛  مرهم   (500.000.00(

حصة   (5000( آالف  خدية  إ 2 

 ، للحصة  مرهم   (100( مائة  بقيدة 

بدا في   ، بالكامل  يكتتب بها الشركاء 

ذلك: - ربع رأس املال أي مائة جخدية 

جعشرجن ألف )125.000.00) مرهم 

ثالثة أرباع رأس   - مدفوعة بالكامل. 

جخدية  ثالثدائة  مجدوع  أي  املال 

مرهم   (3(5.000.00( ألف  جسبعين 

رأس  باقي  مفع  يتم  مدفوعة.  غي7 

املال املذكور في مفعة جاحدة أج عل2 

مفعات بقرار من امليي7 ، خالل مدة 

ال تتجاجز خدس سنوات من تسجيل 

جيجب  الشركة في السجل التجاري. 

مفع رأس املال بالكامل قبل مفع أي 

اكتتاب في الحصص الجديدة نقًدا ، 

تحت طائلة بطالن العدلية.   شكري 

جثالثدائة  آالف  أربعة  يدلك  عزيز 

جخدية جسبعين حصة ، أي )5)23) 

تدلك  الييدة قدجري إكرام:  حصة. 

حصة  جعشرين  جخدية  ستدائة 

إأدا ي الحصص  حصة.   (625( أي 

حصة   5000 املال  لرأس  املكونة 

سعلن املوقعون أمناه صراحة أن هذه 

بالنيب  بينهم  جزعت  قد  الحصص 

املذكورة أعاله. 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   20 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1621.

1028I

zagora consulting sarl

 REFORME TECHNIQUE

AGRICOLE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع محدد الخامس ، 

47900، زاكورة املغرب

 REFORME TECHNIQUE

AGRICOLE  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي صناعي 
زاكورة - 47900 زاكورة املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1623

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2021 أبريل   15 املؤرخ في 

الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

ال 7قاجي  معام كديي7 جحيد

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   22 بتاريخ  بزاكورة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 202.

1049I

FIDUCIAIRE 2006

WORLD MAN
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc

WORLD MAN شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي اممل 3 

شارع 20 عدارة 13 سيدي ال 7نو�سي 

- 20600 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23(853

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 شتن 7   12 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :



22929 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

عبدالكريم  )ة)  الييد  تفويت 
من  اأتداعية  حصة   500 بوزركان 
الييد  لفائدة   حصة   500 أصل 
12 شتن 7  )ة) هشام  أرجمي بتاريخ 

.2022
عبدالكريم  )ة)  الييد  تفويت 
من  اأتداعية  حصة   100 بوزركان 
)ة)  الييد  100 حصة لفائدة   أصل 
شتن 7   12 بتاريخ  منصف  ابراهيم 

.2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 316)82.

1050I

Ste immobilière rond point d’europe

 Ste immobilière rond point
d›europe

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تفويت حصص

 Ste immobilière rond point
d›europe

38 شارع مريس لحريزي الطابق 
الخامس، 20000، الدارالبيضاء 

ااملغرب
 Ste immobilière rond point

d›europe شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 38 
شارع إمريس لحرزي - 20000 

االدارالبيضاء ااملغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.345759

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 شتن 7   2( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
عبداليالم  )ة)  الييد  تفويت 
من  اأتداعية  حصة   200 طالبي 
)ة)  الييد  200 حصة لفائدة   أصل 

طيب طالبي بتاريخ )2 شتن 7 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825581.

1051I

SAGASUD

HMM MARKETING
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمي7 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

HMM MARKETING شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي بلوك أ رقم 

21 شقة 6 الوحدة العيون - 0000) 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2381(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   21

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 HMM : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.MARKETING

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

است7ام  العامة،  باالشغال  يتعلق 

جتصدير.

أ  بلوك   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 - العيون  الوحدة   6 شقة   21 رقم 

0000) العيون املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 332   : محدوم  املليجي  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد محدد فياجي :  333 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

 333   : حين  النومان  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محدوم  املليجي  الييد 
مرب   1 مارس الطابق   2 شارع   309
الدار   20000 الدار البيضاء  الفقراء 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  فياجي  محدد  الييد 
ملول  ايت  اليعامة  تجزئة   25 رقم 

80000 ايت ملول املغرب.
عنوانه)ا)  حين  النومان  الييد 
اليومان 11112 اليومان اليومان.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  محدوم  املليجي  الييد 
مرب   1 مارس الطابق   2 شارع   309
الدار   20000 الدار البيضاء  الفقراء 

البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3364/2022.

1052I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE YOUSSAMR TRAVAUX
SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE YOUSSAMR TRAVAUX
SARL  شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي قصر 
مزكيدة الريصاني  الراشيدية 

52000 الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16489
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.YOUSSAMR TRAVAUX SARL
اعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة 
التجارة 

اعدل اليقي ج الري.
قصر   : االأتداعي  املقر  عنوان 
مزكيدة الريصاني  الراشيدية 52000 

الراشيدية املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اجقجان  عدرج  الييد 
 52000 الريصاني   مزكيدة  قصر 

الراشيدية املغرب.
الييد يوسف اجقجان  عنوانه)ا) 
 52000 الريصاني   مزكيدة  قصر 

الراشيدية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  اجقجان  عدرج  الييد 
 52000 الريصاني   مزكيدة  قصر 

الراشيدية املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالرشيدية  

رقم -.
1053I

AUDINORD SARL

HOLA SERVICIOS
إعالن متعدم القرارات

AUDINORD SARL
رقم 58، الطابق اليامس، إقامة 
لينا، زاجية شارع محدد الخامس، 

شارع طان طان جحي لبنان ، 
TANGER MAROC ،90000

HOLA SERVICIOS »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: 26 شارع 
املرس سلطان طابق 1 شقة 3 الدار 

البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
.250(01

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في )2 يونيو 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
ينص  الذي   :1/2022 رقم  قرار 
من   9 ج   8 املامة  تعديل  عل2 مايلي: 

القانون امسا�سي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :1/2022 رقم  بند 
بقرار  حصص  تفويت  مايلي:  عل2 
شركة  اإلستثنائي  العام  الجدع  من 
طرف  من  املدثلة  أجكطا  براند 
الييد العدراني عبد الحكيم الييد 
فوت  جاالرم،  بي7نار  مانييل  فريدريك 
براند  شركة  لصالح  حصة  ثالثون 
الشريف  زيد  محدد  الييد  أجكطا 
مجزان، فوت عشرجن حصة لصالح 
شركة براند أجكطا الييد سامي ابن 
حصة  ثالثون  فوت  الحديد،  عبد 

لصالح شركة براند أجكطا
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن 7 2022 تحت رقم 31262.
1052I

GUARDIYA-LAA

MA BOUJDOUR
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

GUARDIYA-LAA
 Lot alwakala 01 bloc d nr 148

 laayoune ، 70000، LAAYOUNE
MAROC

MA BOUJDOUR شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي موالي 
الحين بن املهدي بوأدجر - 1000) 

بوأدجر املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2383(
في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   22

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 MA  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BOUJDOUR

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العدومية نجارة االملنيوم.

عنوان املقر االأتداعي : حي موالي 

الحين بن املهدي بوأدجر - 1000) 

بوأدجر املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الصراخ  بن  الدين  عز  الييد 

مرهم   100 بقيدة  حصة   500   :

للحصة.

حصة   500   : الييد ميلوم عبار 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

 : الصراخ  بن  الدين  عز  الييد 

500 بقيدة 100 مرهم.

بقيدة   500  : الييد ميلوم عبار 

100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الصراخ  بن  الدين  عز  الييد 

بوأدجر   (1000 بوأدجر  عنوانه)ا) 

املغرب.

عنوانه)ا)  عبار  ميلوم  الييد 

بوأدجر 1000) بوأدجر املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الصراخ  بن  الدين  عز  الييد 

بوأدجر   (1000 بوأدجر  عنوانه)ا) 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3382.

1055I

2S COMPTE

TRANS TIDE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

TRANS TIDE  شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 9 الطابق 
االر�سي زنقة 1  تجزئة الدستورية  - 

25060 أبي الجعد املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   21
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TRANS TIDE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امليافرين بواسطة سيارة االأرة.
عنوان املقر االأتداعي : 9 الطابق 
1  تجزئة الدستورية  -  االر�سي زنقة 

25060 أبي الجعد املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد محدد التيدمريني  :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
التيدمريني   محدد  الييد 
 25060 55  تجزئة الفتح   عنوانه)ا) 

أبي الجعد املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

التيدمريني   محدد  الييد 
 25060 55  تجزئة الفتح   عنوانه)ا) 

أبي الجعد املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  الجعد   بابي  االبتدائية 

نون 7 2022 تحت رقم 53.

1056I

fidexpertise

YULZ IMMO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

fidexpertise
13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم  10 معارف الدارالبيضاء. 
، 20000، الدارالبيضاء. املغرب

YULZ IMMO شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 13 زنقة 
القصر الطابق الخامس املعاريف 
البيضاء - 20300  البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56126(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   31
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 YULZ : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.IMMO
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدال أج إنشاءات متنوعة
البنايات

مطور عقارات.
زنقة   13  : عنوان املقر االأتداعي 
املعاريف  الخامس  الطابق  القصر 

البيضاء - 20300  البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : اكنيوس  رشيد  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : برجايل   محدد  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

نقدية   : اكنيوس  رشيد  الييد 
بقيدة 100 مرهم.

نقدية   : برجايل   محدد  الييد 
بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييد رشيد اكنيوس عنوانه)ا) 
شقة   2 طابق  االأتداع  زنقة   02
البيضاء  الجديل  املكان  اقامة   8

20300 البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  برجايل   الييد محدد 
الدارالببضاء  بولو  الكيزان  زنقة   1(

20300 البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد رشيد اكنيوس عنوانه)ا) 
شقة   2 طابق  االأتداع  زنقة   02
البيضاء  الجديل  املكان  اقامة   8

20300 البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  برجايل   الييد محدد 
الدارالببضاء  بولو  الكيزان  زنقة   1(

20300 البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم -.
105(I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

Z
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Z&W SERVICES
 شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 10 زنقة 

الحرية الطابق الثالث شقة رقم 5 - 
الدارالبيضاء 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد
عند  متبوعة  الشركة  :تيدية 

االقتضاء بدختصر تيديتها
Z&W SERVICES 

: اإلشهار ج  غرض الشركة بإيجاز 
الطباعة

زنقة   10  : عنوان املقر االأتداعي 
  -  5 الحرية الطابق الثالث شقة رقم 

الدارالبيضاء 
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة: 

مرهم، مقيم كالتا ي
 1.000  : الييد املوذن نور الدين 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة
جالعائلية  الشخصية  :امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء
الدين عنوانه   الييد املوذن نور 
 2 عدارة   3 س  م  ال 7نو�سي  رياض 

الرقم 20  الدارالبيضاء 
جالعائلية  الشخصية  :امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة
الدين عنوانه  الييد املوذن نور 
 2 عدارة   3 س  م  ال 7نو�سي  رياض 

الرقم 20  الدارالبيضاء 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 303)82
1058I

CONSULTING & FICO FES sarl

 INSTITUT PROFESSIONNEL
PARAMEDICAL IPPM

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تحويل الشكل القانوني للشركة

CONSULTING & FICO FES sarl
 N°1 IMM. 9 AVENUE IMAM ALI

V.N. FES ، 30000، FES MAROC
 INSTITUT PROFESSIONNEL

PARAMEDICAL IPPM  شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

ج عنوان مقرها االأتداعي 
 résidence Al Yousr, 8 Avenue

.des FAR N°14  - 30000 FES
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36409

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )1 أكتوبر 2022 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة» إ 2 »شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 2860.

1059I

CONSULTING & FICO FES sarl

 INSTITUT PROFESSIONNEL
PARAMEDICAL IPPM

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تفويت حصص

CONSULTING & FICO FES sarl
 N°1 IMM. 9 AVENUE IMAM ALI

V.N. FES ، 30000، FES MAROC
 INSTITUT PROFESSIONNEL

PARAMEDICAL IPPM شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 
 Résidence Al Yousr, 8 Avenue

 des FAR N°14 - 30000 FES
.MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36409
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   1( في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
 LOUBNA )ة)  الييد  تفويت 
اأتداعية  حصة   SOUIDINE 200
200 حصة لفائدة  الييد  من أصل 
 SALAHDDINE SOUIDINE )ة) 

بتاريخ )1 أكتوبر 2022.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

نون 7   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 2860.

1060I

BIVVY  AGAFAY 

BIVVY  AGAFAY
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BIVVY  AGAFAY

مراكش ، 20000، مراكش املغرب

BIVVY  AGAFAY شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار امللح 

أداعة أگافاي أجماية    - 20252 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   2(

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

  BIVVY : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.AGAFAY

استشارة   : غرض الشركة بإيجاز 

الرياضات  جتنييق  جتنظيم  جإمارة 

جامحداث  الخاصة  االحت7افية 

الثقافية الوطنية أج الدجلية.

عنوان املقر االأتداعي : مجار امللح 

 20252  - أجماية     أگافاي  أداعة 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
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: الدين  أالل  مرشد   الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الدين  أالل  مرشد  الييد 
عنوانه)ا) حي الحيني   بلوك 53   رقم 

1095    20130 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الدين  أالل  مرشد  الييد 
عنوانه)ا) حي الحيني  بلوك 53  رقم 

1095.          20130 مراكش املغرب 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 141549.

1061I

hhamid001@gmail.com

ILMARTECH
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

hhamid001@gmail.com
شارع القدس اقامة امينة 5 اجالم 
طالب حي العدرية تجزئة اليكن 
االنيق عين الشق الطابق االجل 

الشقة 2 ، 23300، البيضاء املغرب
ILMARTECH شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 30 شارع 
رحال امليكيني الطابق 2 الشقة 5 - 

33200 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   11
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ILMARTECH
غرض الشركة بإيجاز : تكنولوأيا 

املعلومات جالت7كيبات الكهربائية.
30 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
 - 5 2 الشقة  رحال امليكيني الطابق 

33200 البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
حزضو  الحفيظ  عبد  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
حزضو  الحفيظ  عبد  الييد 
عنوانه)ا) حي فالح شارع عقيد عالم 
رقم 103 طابق 2 شقة ) م ر 23300 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
حزضو  الحفيظ  عبد  الييد 
عنوانه)ا) حي فالح شارع عقيد عالم 
رقم 103 طابق 2 شقة ) م ر 23300 

البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 383)82.
1062I

FOGHAL GESTION SARL AU

CASHPLUS ZAGHBA
إعالن متعدم القرارات

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES
MAROC

CASHPLUS ZAGHBA »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة ذات 

الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: 

أجطابوعبان املركز- تيية  - 32226 
تاجنات املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1983

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل2  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
تفويت أديع حصص الييد  مايلي: 
مناصفة لفائدة  عبد الكبي7 الزغبة  
محدد الزغبة ج محين بن  اليامة: 

عبو. 
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
استقالة عبد الكبي7 الزغبة  من مهدة 
للييد  التييي7  مهدة  جتو ي  التييي7 

محدد الزغبة ملدة غي7 محدجمة.
قرار رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي7 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد إ 2 شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة. 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
حصة من   500 محدد الزغبة يدلك 

مجدوع حصص الشركة.
بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
محين بن عبو يدلك 500 حصة من 

مجدوع حصص الشركة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  االبتدائية بتاجنات  

2022 تحت رقم 22/145.

1063I

ائتدانية الفضيلة

L’AMI DU DON  PAIN
إعالن متعدم القرارات

ائتدانية الفضيلة
رقم 529 شقة رقم 2 الطابق 

2 الوحدة 5 شارع عالل الفا�سي  
مراكش ، 0)200، مراكش املغرب
L’AMI DU DON  PAIN  »شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: رقم 

1031 شارع حدان الفطواكي سيبع - 
26000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.25185

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
محدد  لحين  ايت  الييد  استفالة 
جتعيين  للشركة  كديي7  منصبه  من 
ميي7ا  اسامة  لحين  ايت  الييد 

أديدا لهذه الشركة.
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

تحيين القانون امسا�سي للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 12: الذي ينص عل2 مايلي: 
أسامة  لحين  أيت  الييد  تعيين 

ميي7 للشركة لفت7ة غي7 محدجمة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 88)121.
1062I

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

PALMIER DE SBATA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FLORES CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH
 RUE 320, N244, Casablanca ،
20780، CASABLANCA MAROC
PALMIER DE SBATA شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي 266 شارع 

امريس الحارثي الدار البيضاء - 
20230 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.450339
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2022 تقرر حل  06 شتن 7  املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
 PALMIER DE الوحيد  الشريك 
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 100.000 رأسدالها  مبلغ    SBATA
 266 مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي 
شارع امريس الحارثي الدار البيضاء - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20230

ل : عدم التوفق في العدل 
غياب االرباح.

 266 ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
شارع امريس الحارثي الدار البيضاء - 

20230 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

مومن ج  الرحيم   عبد  الييد)ة) 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 20230 الدار 
البيضاء املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 822015.
1065I

EVOLUTION CONSEIL

ELIOSHINE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL
 N2 IMM EL MASSOUDI RUE

 MAURITANIE GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ELIOSHINE   شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 23 
طابق الخامس عدارة 3 عرصة باطة 

شارغ موالي عيد هللا  - 20000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. ELIOSHINE
التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

املنتجات الصناعة التقليدية.
رقم   : االأتداعي  املقر  عنوان 
عرصة   3 الخامس عدارة  طابق   23
باطة شارغ موالي عيد هللا  - 20000 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييدة شيداء خربوش 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييدة شيداء خربوش عنوانه)ا) 
18 شارع ابن حزم سداللية  20000 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييدة شيداء خربوش عنوانه)ا) 
 20000 18 شارع ابن حزم سداللية 

مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121352.

1066I

EVOLUTION CONSEIL

RIPOSTE CAPITAL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL
 N2 IMM EL MASSOUDI RUE

 MAURITANIE GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

RIPOSTE 100.000   شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 23 
طابق الخامس عدارة 3 عرصة باطة 

شارغ موالي عيد هللا  - 20000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

. RIPOSTE 100.000
جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.
رقم   : االأتداعي  املقر  عنوان 
عرصة   3 الخامس عدارة  طابق   23
باطة شارغ موالي عيد هللا  - 20000 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : البدجي  امريس  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  البدجي  امريس  الييد 
  6 الشقة  الشرفاء  املامونية  تجزئة 

30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  البدجي  امريس  الييد 
  6 الشقة  الشرفاء  املامونية  تجزئة 

30000 فاس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   11 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121328.

106(I

jamal ait hommad

مال دو نين
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
مال مج نين شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار 

سالطنة الوام زيرارة سيدي قاسم 
16000 سيدي قاسم مغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون 7   15 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»900.000 مرهم» أي من »100.000 
عن  مرهم»   1.000.000« إ 2  مرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  االبتدائية بييدي قاسم  

نون 7 2022 تحت رقم 322.
1068I

RADOUANE

AMEN SEVEN
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

RADOUANE
  HASSANIA I N°681 ALIA
 MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
AMEN SEVEN شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 1)2 

طريق )1 الحينية 1 شارع املقاجمة 
املحددية  - 20800 املحددية املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3188(

في  مؤرخ  حر  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   15
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امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 AMEN : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.SEVEN
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس حيب املقاس ؛
جاإلكييوارات  املالبس  تصنيع 

امخرى ؛
تصنيع امحذية.

مختلف  في  التجاريون  الوسطاء 
املنتجات.

شراء جبيع جاستي7ام جتيويق عام 
لجديع املنتجات.

توزيع البضائع.
خدمات شخصية أخرى.
  مقاجل أعدال مختلفة.

املشورة اإلمارية.
التجارة.

االستي7ام / التصدير..
 2(1  : االأتداعي  املقر  عنوان 
1 شارع املقاجمة  الحينية   1( طريق 
املحددية  - 20800 املحددية املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد عالل منوار :  1.000 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
ع  عنوانه)ا)  منوار  عالل  الييد 
2 عين اسرمجن اكدال   2 مكرر شقة 

10000 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
ع  عنوانه)ا)  منوار  عالل  الييد 
2 عين اسرمجن اكدال   2 مكرر شقة 

10000 الرباط املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحددية  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 2308.

1069I

CABINET BEN MOKHTAR

SILAA FRESH
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR

 Centre d›Affaires NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er

 Etage N°22. Vieille Montagne ،

90040، TANGER MAROC

SILAA FRESH شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي )101 

تجزئة املغرب الجديد إقامة ريان، 

الطابق امر�سي الشقة رقم 9  - 

92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   22

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 SILAA  : اإلقتضاء بدختصر تيديتها 

.FRESH

- تصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

جخاصة  الغذائية  املوام  أديع 

الفواكه جالخضرجات

الغذائية  املنتجات  جتوزيع  بيع   -

جالتعبئة جالتغليف.

 101(  : االأتداعي  املقر  عنوان 

ريان،  إقامة  الجديد  املغرب  تجزئة 

 -   9 رقم  الشقة  امر�سي  الطابق 

92000 العرائش املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

إس  غرجب  مانافيكس  الشركة 

مرهم   100 حصة بقيدة   900   : إل 

للحصة.

حصة   100   : الييد جائل الهور 
بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الشركة مانافيكس غرجب إس إل 
تافي7نيس مي ال فايدينيا  عنوانه)ا)  
 5°9   20 باسيغ ميل باييس فالنييا 

فالنييا  اسبانيا.
رقم  الييد الهور جائل عنوانه)ا) 
5)22 تجزئة املغرب الجديد  92000 

العرائش  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
فيدال  أغوستي  في7خيليو  الييد 
ال  مي  موناستي7  كايي  عنوانه)ا) 
تافي7نيس مي ال فايدينيا   1 فايدينيا 

60)26 فالنييا اسبانيا
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم )161.
10(0I

كنفوب

 LES EDIFICES
PROMOTIONNELS

شركة املياهدة
حل شركة

كنفوب
 Angle Rue OMAR IBN EL

 KHATTAB et RUE MUSTAPHA
 ،ARRAFII IMM B N° 6 ، 14000

القنيطرة املغرب
 LES EDIFICES

PROMOTIONNELS شركة 
املياهدة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي 22 زنقة 
تازة حيان الرباط - 10060 الرباط 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.20125

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  12 ف 7اير  املؤرخ في 
 LES EDIFICES املياهدة  شركة 
مبلغ    PROMOTIONNELS
جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 

مقرها اإلأتداعي 22 زنقة تازة حيان 
املغرب  الرباط   10060  - الرباط 
نتيجة ل : عدم االستتدار في الشركة 

مدة طويلة.
22 زنقة  ج حدم مقر التصفية ب 
الرباط   10060  - تازة حيان الرباط 

املغرب. 
ج عين:

ج  بوسلهام  نفخاجي    الييد)ة) 
اجالم سعيد بي7 قاسم   25 عنوانه)ا) 
)ة)  الرباط املغرب كدصفي   10060

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 9073.
10(1I

KDS CONSEILS SARL AU

FILOS MAROC
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

KDS CONSEILS SARL AU
رقم )2 املركب االقتصامي 
ج االأتداعي ، 23000، قلعة 

اليراغنة املغرب
FILOS MAROC شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار 
العشاش ميتومع رقم 15 حربيل - 

20000 مراكش ااملغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32865

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   02 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
  FILOS MAROC الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسدالها 60.000 مرهم جعنوان 
العشاش  مجار  اإلأتداعي  مقرها 
 20000  - حربيل   15 رقم  ميتومع 
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مناخ   : ل  نتيجة  ااملغرب  مراكش 

االعدال غي7 املناسب.

مجار  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

 - حربيل   15 العشاش ميتومع رقم 

20000 مراكش ااملغرب. 

ج عين:

الييد)ة) جهني  محدد ج عنوانه)ا) 
قلعة   23000 املرس  جاأهة   8 رقم 

)ة)  كدصفي  ااملغرب  اليراغنة 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

مجار   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

حربيل   15 رقم  ميتومع  العشاش 

20000 مراكش ااملغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  اليراغنة   بقلعة  االبتدائية 

12 نون 7 2022 تحت رقم )12120.

10(2I

 CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE

DU NORD

 MAROC INGENIERIE

PLASTIC
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

 CENTRE DE GESTION AGREE

DE L›AFRIQUE DU NORD

 RUE DE FES VILLA GLETTY

 N°42 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 MAROC INGENIERIE PLASTIC

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي زاجية 

شارع الحين الثاني جزنقة عبد 

الرحدان اليرغيني اقامة جليد رقم 8 

املحددية - 28800 املحددية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30659

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تدت   2022 أكتوبر   01 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

 BERNARD )ة)  الييد  تفويت 

اأتداعية  حصة   MEGIAS 250

500 حصة لفائدة  الييد  من أصل 

أكتوبر   01 فتيحة حدامة بتاريخ  )ة) 

.2022

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية باملحددية  بتاريخ 23 نون 7 

2022 تحت رقم 2301.

10(3I

املحاسب إلياس عدراني

HIBA PREMIERE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

املحاسب إلياس عدراني

تجزئة اممي7ة شارع املوحدين الطابق 

امجل رقم 02 ، 93100، الفنيدق 

MAROC

HIBA PREMIERE شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي امليتومع 
رقم )6, منطقة امنشطة 

اإلقتصامية بالفنيدق، املنطقة 

الحرة جام النيكرج  - 93100 

الفنيدق املغرب 

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 مارس   22

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 HIBA  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.PREMIERE

إستي7ام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جإعامة تصدير منتجات النييج.

عنوان املقر االأتداعي : امليتومع 
رقم )6, منطقة امنشطة اإلقتصامية 
بالفنيدق، املنطقة الحرة جام النيكرج  

- 93100 الفنيدق املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

:  الييد عبد هللا محدد ابراهيم  

510 حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 490   : الييد زهي7 عبد الرحيم  

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

ابراهيم   محدد  هللا  عبد  الييد 

سبتة    51001 سبتة   عنوانه)ا) 

إسبانيا.

الييد زهي7 عبد الرحيم  عنوانه)ا) 

  33 زنقة  الوسطى  كندسية  حي 

93100 الفنيدق املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد زهي7 عبد الرحيم  عنوانه)ا) 

  33 زنقة  الوسطى  كندسية  حي 

93100 الفنيدق املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   22 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 901.

10(2I

FIDUFORM SARL

SAVEO
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتداعي للشركة

FIDUFORM SARL

 N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،

13002، BENSLIMANE MAROC

SAVEO شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي اقامة 

حكيدة رقم 5 ج ) حي امريس االك 7 - 

13100 بوزنيقة املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2063

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 26 شتن 7 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 

»اقامة حكيدة رقم 5 ج ) حي امريس 

املغرب»  بوزنيقة   13100  - االك 7 

إ 2 »رقم 5 الطابق التاني شقة 5 حي 

حكيدة - 13100 بوزنيقة  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  سليدان   ب ن  االبتدائية 

نون 7 2022 تحت رقم 66).

10(5I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

CINQ A SEC
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

CINQ A SEC  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي زاجية شارع 

موالي رشيد جزنقة محدد البقال ، 

الطابق الثاني ، شقة رقم 23 ، كيليز   

- 20000 مراكش  املغرب.

رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.76669

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   2022 نون 7   10 في  املؤرخ 

قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

»600.000 مرهم» أي من »100.000 

عن  مرهم»   (00.000« إ 2  مرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   25 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121820.

10(6I
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CONVOY MOROCCO CONSULTING

جناتي مانجمانت و كونسيلتينڭ
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONVOY MOROCCO

CONSULTING

 BD LALLA YACOUT RUE

 MOHA OU HAMOU RES

 ELJASSIM 4EME ETAGE N°10

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

أناتي مانجدانت ج كونييلتينڭ 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 

اللة الياقوت زنقة موحا اج حدوا 

إقامة الجاسم الطابق الرابع رقم 

10 - 20000 الدارالبيضاء املدلكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

557939

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   22

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

أناتي   : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

مانجدانت ج كونييلتينڭ.

غرض الشركة بإيجاز : نصائح في 

التييي7.

شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 

حدوا  اج  موحا  زنقة  الياقوت  اللة 

رقم  الرابع  الطابق  الجاسم  إقامة 

املدلكة  الدارالبيضاء   20000  -  10

املغربية.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

أناتي  فؤام  محدد  الييد 
االمري�سي :  1.000 حصة بقيدة 100 

مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
أناتي  فؤام  محدد  الييد 
ڭرين  كازا  عنوانه)ا)  االمري�سي 
الخضراء  املدينة   226 ڤيال  تاجن 
 2(182 البيضاء  النواصر  بوسكورة 

الدارالبيضاء املدلكة املغربية.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
أناتي  فؤام  محدد  الييد 
ڭرين  كازا  عنوانه)ا)  االمري�سي 
الخضراء  املدينة   226 ڤيال  تاجن 
 2(182 البيضاء  النواصر  بوسكورة 

الدارالبيضاء املدلكة املغربية
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 820860.
10((I

cabinet comptable chtioui

حمدوني بابوتري
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

cabinet comptable chtioui
 av tlemssani n°2bis ksar el kbir
 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir
maroc

حددجني بابوتري شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : تلدياني 
رقم 2 مكرر شارع تلدياني رقم 2 
مكرر 92150 القصر الكبي7 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.525
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 نون 7   22 في  املؤرخ 
ذات  شركة  بابوتري  حددجني  حل 
رأسدالها  مبلغ  املحدجمة  امليؤجلية 
مقرها  جعنوان  مرهم   10.000

اإلأتداعي تلدياني رقم 2 مكرر شارع 
تلدياني رقم 2 مكرر 92150 القصر 

الكبي7 املغرب نتيجة الزمة القطاع.
ج عين:

ج  الشتيوي  فؤام   الييد)ة) 
عنوانه)ا) شارع تلدياني رقم 2 مكرر 
92150 القصرالكبي7 املغرب كدصفي 

)ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
شارع  جفي   2022 نون 7   22 بتاريخ 
 92150  - مكرر   2 رقم  تلدياني 

القصرالكبي7 املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبي7  

نون 7 2022 تحت رقم 318.
10(8I

ML EXPERTS

 DENSO THERMAL
SYSTEMS MOROCCO

إعالن متعدم القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 DENSO THERMAL SYSTEMS

MOROCCO  »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: منطقة 
الحرة للتصدير طنجة ، املجدع  106  

- - طنجة    املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.25511

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في )2 شتن 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
1 - تجديد جاليات امليي7ين ملدة ثالث 
الييد ماركو مي راج   - سنوات:    (3(
 11/05/0963 في  املولوم   ، مارجتا 
جالحامل   ، إيطالية  أنييتة    ،
 YB5970480 رقم  اليفر  لجواز 
املولوم   ، الييد أورأيو أاليا   - ؛ 
أنييتة   ،  14/05/1965 في 
اليفر  لجواز  جالحامل   ، إيطالية 

الييد هشام   - ؛   YA5487274 رقم 
 ،  12/01/1979 زرهوني من مواليد 
جالحامل لبطاقة    ، مغربي الجنيية 

.FH23925 التعريف الوطنية رقم
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
كددقق   ،  Deloitte تجديد جالية   .2
قانوني لحيابات الشركة ملدة ثالث 
الجدع  نهاية  أي حتى   ، سنوات   (3(
البيانات  عل2  سيوافق  الذي  العام 
 31 في  املنتهية  املالية  للينة  املالية 

مسيد 7 2025 ؛
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم &: الذي ينص عل2 مايلي: 

&
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259806.

1079I

MADADI FATIMA EZZAHRA

STE ANFGOU SARL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MADADI FATIMA EZZAHRA
 ARSET SBAI NUM 88 SEMLALIA

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

STE ANFGOU SARL شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي التقدم  

- 22000 ازيالل املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1035

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   08 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
 STE ANFGOU الوحيد  الشريك 
50.000 مرهم  SARL  مبلغ رأسدالها 
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي التقدم  
 : ل  نتيجة  املغرب  ازيالل   22000  -

حل الشركة.
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حي  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
التقدم  - 22000 ازيالل املغرب. 

ج عين:
ج  تيكيوط  نبيل   الييد)ة) 
أوهرة مراكش شارع   79 عنوانه)ا) 
اكدال   اليياحية  املنطقة   6 محدد 
)ة)  كدصفي  املغرب  مراكش   2000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
حي   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

التقدم ازيالل 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بازيالل   االبتدائية 

2022 تحت رقم 222.
1080I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

OTK ZR CAR
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 82

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
OTK ZR CAR شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 11 تجزئة 

عين حدراء كراج اصيلة اصيلة  
90050 اصيلة  املغرب 

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
108(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   1(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 OTK  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.ZR CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الييارات بدجن سائق..
عنوان املقر االأتداعي : 11 تجزئة 
اصيلة   اصيلة  كراج  حدراء  عين 

90050 اصيلة  املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : اتيكني   هاأر  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
500 حصة    : الييد سفيان زرج 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اتيكني   هاأر  الييدة 
اصيلة    1 زنقة مالك ابن مرحل رقم 

90050 اصيلة  املغرب.
الييد سفيان زرج عنوانه)ا) شارع 
اصيلة   32 ابو فراس الحدداني رقم 

90050 اصيلة  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  اتيكني   هاأر  الييدة 
اصيلة    1 زنقة مالك ابن مرحل رقم 

90050 اصيلة  املغرب 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  االبتدائية باصيلة  

2022 تحت رقم 233.

1081I

اىتدانية  الرشام

 PRIVATE برفات سوليسيون
SOLUTIONS

إعالن متعدم القرارات

اىتدانية  الرشام
53 شارع لحين جيدار  بن أدية 
الدار البيصاء ، 20120، الدار 

البيصاء املغرب
 PRIVATE برفات سوليييون
SOLUTIONS »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: 10 زنقة 

الحرية الطابق التالث الشقة رقم 

5 الدار البيضاء - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.505333

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 شتن 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

 - باضافة:  الشركة  نشاط  توسيع 

انتاج ج تصنيع املوام الخام  - الدراسة 

تصديم  ج  الصناعية  الهندسة  ج 

الحلول في مجال التعدين ج البناء

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

من االن فصاعدا تلتزم الشركة حقا 

بالتوقيع املشت7ك بين املديرين الييد 

بوأدعة  الييد  ج  صرج  العا ي  عبد 

العرجمي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  ينص  الذي   :02 رقم  بند 

مايلي: توسيع نشاط الشركة 

عل2  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعديل التوقيع االأتداعي

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 844960.

1082I

FITICOF

TAPISSERIES BENCHERIF
إعالن متعدم القرارات

FITICOF

9 شارع غيان كنفاني اقامة نبيلة ، 

30000، فاس املغرب

 TAPISSERIES BENCHERIF

»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي:   محل 

الطابق اليفلي اقامة ملك شارع 

امللك حيين طريق اموزار - 30000 

فاس املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.71295

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 09 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
-1 إضافة شريك أديد  قرار رقم 
مايلي:  عل2  ينص  الذي  للشركة: 
اسداعيل  بنشريف  جمغي7ي  الييد 

شريك أديد للشركة
قرار رقم -2 رفع رأسدال الشركة: 
رفع رأسدال  الذي ينص عل2 مايلي:  
إ 2  مرهم     100.000 من  الشركة 

2.100.000  مرهم
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :( رقم  بند 
بنشريف  جمغي7ي  الييد  مايلي: 
الييد   - مرهم  أنس:1.050.000  
عثدان:525.000  بنشريف  جمغي7ي 
بنشريف  جمغي7ي  الييد  مرهم- 

اسداعيل 525.000 مرهم 2
عل2  ينص  الذي   :8 رقم  بند 
الييد جمغي7ي بنشريف أنس  مايلي: 
جمغي7ي  الييد   - حصة    10.500
 - حصة   5.250 عثدان:  بنشريف 
اسداعيل:   بنشريف  جمغي7ي  الييد 

5.250  حصة  
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6313/2022.
1083I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

CLARO TRANS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

 CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

CLARO TRANS شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة علي 
باي اقامة امام 2 رقم )2  - 90000 

طنجة املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.80835
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   0( املؤرخ في 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
رأسدالها  مبلغ    CLARO TRANS
مقرها  جعنوان  مرهم   50.000
اإلأتداعي زنقة علي باي اقامة امام 
طنجة املغرب   90000  -   2( رقم   2
جقف النشاط االأتداعي   : نتيجة ل 

للشركة.
ج حدم مقر التصفية ب زنقة علي 
 90000 -  2( 2 رقم  باي اقامة امام 

طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  شيباني  عائشة   الييد)ة) 
زنقة علي باي اقامة امام  عنوانه)ا) 
املغرب  طنجة   90000   2( رقم   2

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 52)13.
1082I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

ECO DEVELOPMENT
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

 CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

ECO DEVELOPMENT شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي طريق 

تطوان مجدع االخالص اقامة 94 
رقم 22 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5862(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   15 املؤرخ في 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ    ECO DEVELOPMENT
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي طريق تطوان مجدع 
االخالص اقامة 94 رقم 22 - 90000 
جقف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

النشاط االأتداعي للشركة.
طريق  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
تطوان مجدع االخالص اقامة 94 رقم 

22 - 90000 طنجة املغرب. 
ج عين:

الييد)ة) زهرة  مبون ج عنوانه)ا) 
الضح2  مجدع  فلوري  فال  اقامة 
طنجة   90000  11 رقم   11 اقامة 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13623.
1085I

STE GCC SARL

STE DIVA EASY SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
STE DIVA EASY SARL AU شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار ايت 
بوملان سوق الخديس بومالن مامس 

تنغي7 - 25800 تنغي7 املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
203(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعدام القانون   2022 غشت   01

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.DIVA EASY SARL AU

-1محلل   : غرض الشركة بإيجاز 

م 7مج مصدم تكنولوأيا املعلومات.

-2مقاجل تركيب شبكة الحاسوب 

جكامي7ات املراقبة جأنظدة اإلنذار.

: مجار ايت  عنوان املقر االأتداعي 

بوملان سوق الخديس بومالن مامس 

تنغي7 - 25800 تنغي7 املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد جقجي حين                          :  

مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حين  جقجي  الييد 

ايت بوملان قلعة مكونة تنغي7 25800 

تنغي7 املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد جقجي حين       عنوانه)ا) 

ايت بوملان قلعة مكونة تنغي7 25800 

تنغي7 املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   08 بتاريخ  االبتدائية بتنغي7  

2022 تحت رقم 322.

1086I

fidulimar

TAJRI TAJ
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

fidulimar
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

TAJRI TAJ شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار تغيا 
اكنيون  - 25350 تنغي7 املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1625
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون 7   22 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  مرهم»   2.000.000«
»1.500.000 مرهم» إ 2 »3.500.000 
تقديم حصص    : عن طريق  مرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   25 بتاريخ  بتنغي7   االبتدائية 

2022 تحت رقم 923.
108(I

REAL OFFICE SARL

DAME FASHION
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
DAME FASHION شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي املنطقة 

الصناعية اأزناية قطعة رقم )13 
طنجة - 90100 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   13
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امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 DAME : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.FASHION

الخياطة   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة للتصدير.

املنطقة   : عنوان املقر االأتداعي 

 13( الصناعية اأزناية قطعة رقم 

طنجة - 90100 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 50   : الييد عبد الرزاق صغي7 

حصة بقيدة 1.000 مرهم للحصة.

الييد محدد سعيد شكنان :  50 

حصة بقيدة 1.000 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

صغي7  الرزاق  عبد  الييد 

حي اليعامة شارع سوريا  عنوانه)ا) 

رقم 36 ب الطابق03 90000 طنجة 

املغرب.

شكنان  سعيد  محدد  الييد 

عنوانه)ا)  حي الهناء 3 القطعة 1326  

90000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

صغي7  الرزاق  عبد  الييد 

حي اليعامة شارع سوريا  عنوانه)ا) 

رقم 36 ب الطابق03 90000 طنجة 

املغرب

شكنان  سعيد  محدد  الييد 

عنوانه)ا)  حي الهناء 3 القطعة 1326  

90000 طنجة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13669.

1088I

تفرانت كونياي ش.م.م

 TRANS FAWAZ EL
MOUSSAT SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

تفرانت كونياي ش.م.م
تجزئة املغرب الجديد رقم 1063 

العرائش ، 92000، العرائش املغرب
 TRANS FAWAZ EL MOUSSAT

SARL شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
م 7جكة رقم 5) الطابق 3 العوامرة - 

92052 القصرالكبي7 املغرب 
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 TRANS : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.FAWAZ EL MOUSSAT SARL
غرض الشركة بإيجاز : نقل اليلع 

لفائدة الغي7.
تجزئة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
م 7جكة رقم 5) الطابق 3 العوامرة - 

92052 القصرالكبي7 املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
حصة   500   : الييد فواز املية 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
500 حصة    : الييد احدد املية 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املية  فواز  الييد 
ج.ج.ق  املاء  اسديد  حدو  اجالم  مجار 
القصرالكبي7   92052 العوامرة 

املغرب.

عنوانه)ا)  املية  احدد  الييد 

ج.ج.ق  املاء  اسديد  حدو  اجالم  مجار 

القصرالكبي7   92052 العوامرة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  املية  فواز  الييد 

ج.ج.ق  املاء  اسديد  حدو  اجالم  مجار 

العوامرة 92052 القصرالكبي7 املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 23 نون 7 

2022 تحت رقم 1609.

1089I

ACT FINANCE

ACHKID MAWAD
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACT FINANCE

 169BD  MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

ACHKID MAWAD شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي  23 تجزئة 

ياسين ليياسفة - 20200 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

561(3(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 يوليوز   20

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ACHKID MAWAD

غرض الشركة بإيجاز :  شراء جبيع 
جاستي7ام جتصدير منتجات العقاقي7 
جامأهزة جالدهانات جأديع منتجات 

البناء.
عنوان املقر االأتداعي :  23 تجزئة 
الدار   20200  - ليياسفة  ياسين 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الالميافي7  الحيين  الييد  
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الالميافي7  لحيين  الييد 
عنوانه)ا)  23 تجزئة ياسين ليياسفة 

20200 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الالميافي7  لحيين  الييد 
عنوانه)ا)  23 تجزئة ياسين ليياسفة 

20200 الدرالبيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم )82523.
1090I

ML EXPERTS

 SAMVARDHANA
 MOTHERSON REYDEL
AUTOTECC MOROCCO

إعالن متعدم القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 SAMVARDHANA

 MOTHERSON REYDEL
   AUTOTECC MOROCCO

»شركة  املياهدة»
جعنوان مقرها االأتداعي: مجدع 
22 منطقة التوسيع  ZFE , طاك 

2 , بلدية الجوامعة , فهس أنجرة , 
طنجة  - - طنجة  املغرب.
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»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.123351
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 غشت 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تعيين مديرعام أديد للشركة 
الييد سيزاري   • لفت7ة غي7 محدمة:  
 ، الجنيية  أمريكي  زجامزينيكي 
حامل أواز سفر رقم 325288)56 ، 
 Golfside Drive، Saint 25 مقيم في
)الواليات   Clair، Michigan 48079

املتحدة اممريكية)
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم &: الذي ينص عل2 مايلي: 

&
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 259805.
1091I

إطال كونصاي

 PEDAGOGY INNOVATION
LAB

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

إطال كونصاي
حي النهضة رقم 286 الطابق التاني 
سيدي عالل البحراجي ، 11000، 

سال املغرب
 PEDAGOGY INNOVATION LAB
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي شقة رقم 
06 الطابق 2 رياض االسداعيلية  
قطاع ه مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.51719

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   0( في  املؤرخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 

 PEDAGOGY ذات الشريك الوحيد 
INNOVATION LAB  مبلغ رأسدالها 
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
 2 الطابق   06 رقم  شقة  اإلأتداعي 
رياض االسداعيلية  قطاع ه مكناس 
 : مكناس املغرب نتيجة ل   50000  -
اية مبيعات منذ  الشركة  لم تحقق 

تاسييها.
ج حدم مقر التصفية ب شقة رقم 
االسداعيلية   رياض   2 الطابق   06
مكناس   50000  - مكناس  ه  قطاع 

املغرب. 
ج عين:

ابو تاج الدين   محدد    الييد)ة) 
 66 رقم  االشراق  حي  عنوانه)ا)  ج 
سيدي   15252 تيفلت  البحراجي 
)ة)  عالل البحراجي املغرب كدصفي 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
املخابرة ج محل تبليغ العقوم ج الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : حي االشراق رقم 

66 البحراجي تيفلت
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم )120.
1092I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»CHAWCHAW«
إعالن متعدم القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
»CHAWCHAW» »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: مراب رقم 
1)1، املنطقة الصناعية، الجديدة - 

22000 الجديدة املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.20049

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 شتن 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

املصامقة عل2 نقل مقر الشركة من: 

الطابق   ،25 عدارة  أطلس،  زنقة 

الدار  املعاريف   ،16 رقم  الرابع، 

البيضاء إ 2:مراب رقم 1)1، املنطقة 

الصناعية، الجديدة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

رقم  بدراب  الجدعية  مقر  يحدم 

الجديدة  الصناعية،  املنطقة   ،1(1

كدا يدكن نقل ملقر أديد بدوافقة 

الشركاء.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 29447.

1093I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»CAFE MILLE D’OR«
إعالن متعدم القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»CAFE MILLE D’OR» »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: تجزئة 

سعد N1، الجديدة - 22000 

الجديدة املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1222(

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 - إ 2:  الشركة  نشاط  تدديد  مايلي: 

بيع املوام   - مخ زة.   - مقهى جمطعم. 

الغدائية.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل2  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
 - تغيي7 في نشاط الشركة إ 2:  مايلي: 
بيع املوام   - مخ زة.   - مقهى جمطعم. 

الغدائية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 29450.
1094I

امغار عبد الغافور

WEST TRIPOLIS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االجل تطوان ، 93000، 
تطوان املغرب

WEST TRIPOLIS  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي :  مركب 

مكيطا كوسطاك كابو طريق 
كابونكرج مرتيل  - 93150 مرتيل  

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1(1(5

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   0( املؤرخ في 
ذات  شركة    WEST TRIPOLIS
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 
 150.000 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 
اإلأتداعي   مقرها  جعنوان  مرهم 
مركب مكيطا كوسطاك كابو طريق 
مرتيل    93150  - مرتيل   كابونكرج 

املغرب  نتيجة اللخيارة.
ج عين:

سعدجن   محدد سالم   الييد)ة) 
مكيطا  مركب  مرتيل  عنوانه)ا)  ج 
كوسطاك ابو طريق كابونكرج 93150 

مرتيل  املغرب  كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
مركب  جفي    2022 نون 7   0( بتاريخ 
مكيطا كوسطاك ابو طريق كابونكرج 

مرتيل  - 93150 مرتيل املغرب.
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باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم )230.

1095I

LMT AUDITING

 FARMING COUNTRY

MOROCCO - FCM
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتداعي للشركة

 FARMING COUNTRY «

MOROCCO – FCM « SARL AU

شركة محدجمة امليؤجلية رأسدالها 

000 100 مرهم

مكرر زنقة النحاس النحوي 

املعاريف   122

الدار البيضاء

السجل التجاري 493571 

العام  الجدع  محضر  بدقت�سى 

البيضاء،  بالدار  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ )1  أكتوبر  2022 قرر الشريك 

الوحيد مايلي :

• تحويل املقر االأتداعي من الدار 

زنقة  مكرر   122« من  ا 2  البيضاء 

الدار   - املعاريف  النحوي  النحاس 

ابن  عثدان  »اقامة  إ 2   « البيضاء 

نون 7 ج زنقة   16 زاجية شارع   2 عفان 

حنين شقة 2 – الرباط

• تحيين القانون امسا�سي للشركة

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء، يوم 8 نون 7 

2022 تحت رقم 825026.

باملحكدة  القانوني  االيداع  تم 

نون 7   16 يوم  بالرباط،  التجارية 

2022 تحت رقم  130349 جسجلت 

الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 

.164093

من  الشركة  عل2  التشطيب  تم 

السجل التجاري بالدار البيضاء، يوم 

23 نون 7 2022.

1096I

BCMF

ا م س سبور
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCMF
زنقة إبن عائشة عدارة ثدان نخالت 
رقم الشقة 1 كليز مراكش، 20000، 

مراكش املغرب
ا م س سبور شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 325 امليار 

طريق اسفي  - 20000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   11
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
: ا م س  اإلقتضاء بدختصر تيديتها 

سبور.
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ريا�سي ج فني.
 325  : االأتداعي  املقر  عنوان 
امليار طريق اسفي  - 20000 مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد هشام لبش :  1.000 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 55 الييد هشام لبش عنوانه)ا) 
زنقة الوحدة طابق 3 شقة 2 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

 55 الييد هشام لبش عنوانه)ا) 

زنقة الوحدة طابق 3 شقة 2 20000 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 141709.

1097I

امغار عبد الغافور

NEDOUI CAR

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين ميي7 أديد للشركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االجل تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

NEDOUI CAR   شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 29 زنقة 6، 

شارع أبل بويبالن  الطابق امر�سي 

رقم 8 بوأراح نطوان - 93000 

نطوان املغرب.

تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.29255

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تم تعيين   2022 نون 7   08 املؤرخ في 

يرج   الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

عدر  كديي7 جحيد

تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   1( بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 2293.

1098I

CWA MOROCCO

FDSIT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميي7 أديد للشركة

CWA MOROCCO
)1، زنقة البحتوري حي كوتيي، 
20060، الدار البيضاء املغرب
FDSIT  شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 59 شارع 
الزرقطوني، اقامة  ي فلور، طابق 8، 

شقة 22، - 0 الدار البيضاء املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39118

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2022 تم تعيين  28 شتن 7  املؤرخ في 
ميي7 أديد للشركة الييد)ة) شانيو 

فيليب شارل ريدون كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 847729.
1099I

كنفوب

LES EDIFICES MAROCAINS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

رفع رأسدال الشركة

كنفوب
 Angle Rue OMAR IBN EL

 KHATTAB et RUE MUSTAPHA
 ،ARRAFII IMM B N° 6 ، 14000

القنيطرة املغرب
 LES EDIFICES MAROCAINS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 22 زنقة 
تازة حيان  - 10060 الرباط 

املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25809

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 شتن 7   20 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
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من  أي  مرهم»   2.000.000«
»3.000.000 مرهم» إ 2 »5.000.000 
مقاصة  إأراء    : طريق  عن  مرهم» 
مع ميون الشركة املحدمة املقدار ج 

امليتحقة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   25 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 10069.
1100I

FIDURIZK

BS.58 SERVICES
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،

13000، بنيليدان املغرب
BS.58 SERVICES شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي طابق 
أر�سي أنان خالد رقم 1236 
بنيليدان - 13000 بنيليدان 

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(8(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   01
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 BS.58  : اإلقتضاء بدختصر تيديتها 

.SERVICES
حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أعدال  مقاجل   ، تاأر   ، تنظيف   ،

متنوعة ، بيتنة.
طابق   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 1236 رقم  خالد  أنان  أر�سي 
بنيليدان   13000  - بنيليدان 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد خليد العالمي :  250 حصة 
بقيدة 100 مرهم للحصة.

 250   : الييد املصطفى البوال ي 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 250   : النومي  الييد املصطفى 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 250   : صدران  محدد  الييد 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العالمي  خليد  الييد 
املحددية   01 االمل  تجزئة   133

28999 املحددية املغرب.
البوال ي  املصطفى  الييد 
 39 عدارة  اليالم  حي  عنوانه)ا) 
بنيليدان 13000 بنيليدان املغرب.

الييد املصطفى النومي عنوانه)ا) 
 106 الرقم  التوسيع  القدس  حي 
بنيليدان 13000 بنيليدان املغرب.

عنوانه)ا)  صدران  محدد  الييد 
املنصورية  الصنوبر  شاطئ  مجار 

بوزنيقة 13100 بوزنيقة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  العالمي  خليد  الييد 
املحددية   01 االمل  تجزئة   133

28999 املحددية املغرب
البوال ي  املصطفى  الييد 
 39 عدارة  اليالم  حي  عنوانه)ا) 

بنيليدان 13000 بنيليدان املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  سليدان   ب ن  االبتدائية 

نون 7 2022 تحت رقم )60.
1101I

BA CONTRACTING

BA CONTRACTING
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسدال الشركة

BA CONTRACTING
13 زنقة احدد املجاطي اقامة لزالب 

الطابق امجل رقم 8 ، 20350، 
الدارالبيضاء املغرب

BA CONTRACTING  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 13 زنقة 

احدد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

امجل رقم 8 - 20350 الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأسدال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.222285

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   2022 نون 7   10 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 

»900.000 مرهم» أي من »100.000 

عن  مرهم»   1.000.000« إ 2  مرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 281)82.

1102I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

)PETROMGAR( بيترومغار
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تغيي7 تيدية الشركة

 FIDUCIAIRE MAGHREB

ASSISTANCE

 AVENUE HASSAN II N° 107

 BP N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC

بيت7جمغار )PETROMGAR) شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها االأتداعي 2)1 

تجزئة املغرب الجديد - 92000 

العرائش املغرب.

تغيي7 تيدية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

6989

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم تغيي7   2022 نون 7   1( املؤرخ في 

»بيت7جمغار  من  الشركة  تيدية 

»عائلة أمغار  إ 2   «(PETROMGAR(

.»(F. OUMGHAR(

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 25 نون 7 

2022 تحت رقم 1621/2022.

1103I

عزيز انفوح

Sté MENARA DE RISSANI
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

عزيز انفوح

59 زنقة الزرقطوني ارفوم، 52200، 

ارفوم املغرب

Sté MENARA DE RISSANI شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي قصر 

لبطرني الريصاني  - 52200 

الريصاني املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8009

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون 7   15 املؤرخ في 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ    Sté MENARA DE RISSANI
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 

لبطرني  قصر  اإلأتداعي  مقرها 

الريصاني  - 52200 الريصاني املغرب 

نتيجة ل : شركة بدجن عدل.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

لبطرني الريصاني  - 52200 الريصاني 

املغرب. 

ج عين:

ج  اهنانة  احياين   الييد)ة) 

52200 أرفوم  عنوانه)ا) حي النهضة  

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 925.

1102I
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MATCOMPTA SNC

 TRAVAUX GENIE CIVIL DU
NORD

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
رفع رأسدال الشركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC
 TRAVAUX GENIE CIVIL DU
NORD شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي مجدع 

فضل هللا عدارة 22 الطابق االجل 
رقم 133   - 90000 طنجة املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69559
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون 7   12 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
»900.000 مرهم» أي من »100.000 
عن  مرهم»   1.000.000« إ 2  مرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 13816.
1105I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

رياض اهال طنجة
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جفاة شريك

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS
CONSULTING

 hotel de rabat ، 10100، RABAT
MAROC

رياض اهال طنجة   شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي فندق اهال 
طريق الرباط كم 5 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27259

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 غشت 2022 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك صالح الدين  بالفريج  

 
ً
تبعا الورثة  عل2  حصصه  توزيع  ج 

مارس   31 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2022 بالشكل امتي :

 88   ، الحين بالفريج   الييد)ة) 

حصة.

 88   ، بالفريج   كريم  الييد)ة) 

حصة.

الييد)ة) عبد الهامي  بالفريج  ،  

88 حصة.

 22   ، الييد)ة) عائشة  بالفريج  

حصة.

 22   ، بالفريج   سعام   الييد)ة) 

حصة.

 22   ، بالفريج   نعيدة   الييد)ة) 

حصة.

 22   ، حجيبة بالفريج   الييد)ة) 

حصة.

 22   ، بالفريج   نزهة  الييد)ة) 

حصة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   13 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 11228.

1106I

comptasultlta sarl

تاج ريان كار
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

comptasultlta sarl

 AGENCE DEROUA OULAD

 ZIANE BOITE N° 47 DEROUA ،

26202، الدرجة املغرب

تاج ريان كار شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي النخيل 

محل تجاري رقم 202 الطابق 

االر�سي عدارة رقم اف ب3-2 

النواصر الدار البيضاء 000)2 

النواصر املغرب 

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   05
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
تاج   : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

ريان كار.
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الييارات بدجن سائق.
عنوان املقر االأتداعي : حي النخيل 
محل تجاري رقم 202 الطابق االر�سي 
النواصر الدار  عدارة رقم اف ب4-3 

البيضاء 000)2 النواصر املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد أوام بنوري :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
 500   : البعزاجي  طارق  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنوري  أوام  الييد 
العدارة  ا2  املجدوعة  النخيل  حي 
 2(000 النواصر  الشقة رقم12   02

النواصر املغرب.
الييد طارق البعزاجي عنوانه)ا) 
 12 عدارة  ا3  النخيل املجدوعة  حي 
النواصر   2(000 النواصر   12 شقة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  بنوري  أوام  الييد 
العدارة  ا2  املجدوعة  النخيل  حي 
 2(000 النواصر  الشقة رقم12   02

النواصر املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 38927.
110(I

عزيز انفوح

Sté AGRI TAFILALET

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

عزيز انفوح

59 زنقة الزرقطوني ارفوم، 52200، 

ارفوم املغرب

Sté AGRI TAFILALET شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي قصر 

لبطرني الريصاني - 52200 

الريصاني املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.7937

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون 7   15 املؤرخ في 

 Sté شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

رأسدالها  مبلغ    AGRI TAFILALET

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000

 - اإلأتداعي قصر لبطرني الريصاني 

 : الريصاني املغرب نتيجة ل   52200

شركة بدجن عدل.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

لبطرني الريصاني - 52200 الريصاني 

املغرب. 

ج عين:

ج  اهنانة  احياين   الييد)ة) 

ارفوم   52200 حي النهضة  عنوانه)ا) 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 926.

1108I
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FIDUCIAIRE AYMANE ائتدانية أيدن

SSIA ELEGANCE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتدانية أيدن
AYMANE

)32 شارع الورقطوني ، 52000، 
خنيفرة املغرب

SSIA ELEGANCE شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 3) تجزئة 
النجد 02 - 52000 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
265(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 SSIA  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ELEGANCE
الحالقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للرأال جالنياء، تجارة موام التجديل 

بالتقييط.
عنوان املقر االأتداعي : 3) تجزئة 

النجد 02 - 52000 خنيفرة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييد أطلحة أوام :  00) حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
300 حصة    : الييدة باحو أسية 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أوام  أطلحة  الييد 
 52000 الكورص  حي   ،05 زنقة   66

خنيفرة املغرب.
الييدة باحو أسية عنوانه)ا) 19 
52000 خنيفرة  حي أساكا   ،12 زنقة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  أوام  أطلحة  الييد 
 52000 الكورص  حي   ،05 زنقة   66

خنيفرة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2022 تحت رقم 506.
1109I

MON COMPTABLE SARL

 SOCIETE DES PATTES ET
COUSCOUS ENNASR

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلداسة ، 60000، 

جأدة املغرب
 SOCIETE DES PATTES ET

COUSCOUS ENNASR  شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأتداعي طريق 
الجزائر  الحي الصناعي رقم 8 - 

60000 جأدة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12825

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تدت   2022 نون 7   09 في  املؤرخ 
نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
نقل البضائع لحياب الغي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   25 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1285.
1110I

ايرامو برجمو

ايرامو برومو
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تعيين ميي7 أديد للشركة

ايرامو برجمو
الدارالبيضاء ,شارع 10 مرب 
الفوقارا رقم 66 ، 20550، 

الدارالبيضاء املغرب

ايرامو برجمو  شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 
الدارالبيضاء ,شارع 10 مرب 
الفوقارا رقم 66 - 20550 

الدارالبيضاء املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(2231

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2022 تم تعيين  16 غشت  املؤرخ في 
الييد)ة)  للشركة  أديد  ميي7 

العزاجي اهدا طيب  كديي7 آخر
تبعا لوفاة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 803)3.
1111I

عزيز انفوح

STé SECRET DU SAHARA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

عزيز انفوح
59 زنقة الزرقطوني ارفوم، 52200، 

ارفوم املغرب
STé SECRET DU SAHARA شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي قصر 
حا�سي لبيض مرزجكة - 52200 

الريصاني املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8651

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون 7   15 املؤرخ في 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ    STé SECRET DU SAHARA
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي قصر حا�سي لبيض 
املغرب  الريصاني   52200  - مرزجكة 

نتيجة ل : شركة بدجن عدل.
قصر  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
 52200  - مرزجكة  لبيض  حا�سي 

الريصاني املغرب. 

ج عين:
ج  اهنانة  احياين   الييد)ة) 
ارفوم   52200 حي النهضة  عنوانه)ا) 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 924.

1112I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

OCFE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
OCFE شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي عدارة رقم 
49 شقة رقم 3 5-  ج 6 شارع الجيش 
امللكي  - 22350 سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3419

 08 عقد حر مؤرخ في  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 شتن 7 
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
.OCFE : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

التعليم    : غرض الشركة بإيجاز 
الخاص

 التجارة جامعدال املتنوعة.
عنوان املقر االأتداعي : عدارة رقم 
49 شقة رقم 3 5-  ج 6 شارع الجيش 

امللكي  - 22350 سيدي بنور املغرب.
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أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

500 حصة    : الييد كلدي عدام 
بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : فالنتينا  الزبينك  الييدة 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييد كلدي عدام عنوانه)ا) 12) 
سيدي بنور    22350 تجزئة امليي7ة  

املغرب.
الييدة الزبينك فالنتينا عنوانه)ا) 
368 تجزئة اليالم 1 الطابق اليلفي  

22000 الجديدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد كلدي عدام عنوانه)ا) 12) 
سيدي بنور    22350 تجزئة امليي7ة  

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بنور   بييدي  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 265.
1113I

AB LAW GROUP

 GOODYEAR
)(SUCCURSALE
إعالن متعدم القرارات

(GOODYEAR (SUCCURSALE
املجلس  اأتداع  بدقت�سى 
 .Goodyear S.A العام للشركة امم 
تم   ،2022 أكتوبر   19 في  املنعقد 
اتخاذ القرارات التالية بالنيبة لفرع 

:Goodyear الشركة امم
 ،Matej Tomlje الييد  تعيين   •
كددير لفرع  من أنيية سلوفانية، 
الشركة امم » Goodyear » باملغرب، 
بالدار  التجاري  بالسجل  املسجل 
ملدة   ،291107 تحت الرقم  البيضاء 
ثالث )3) سنوات ليحل محل الييدة 

  Elmira Larina
االتية  امشخاص  تعيين   •
التوقيع  كدفوضين  أسداؤهم 

االأتداعي ملدة انتداب املدير العام:

من   ،Preeti Patel الييدة   -
أنيية هندية،

- الييدة Lima Saju Koshy، من 
أنيية است7الية،

 Fikile Fortunate الييدة   -
أنوب  أنيية  من   ،Tabethe

افريقيا،
 ،Nitesh Sewpersad الييد   -

من أنيية أنوب افريقيا.
بشكل  ملزًما  الفرع  يكون  لن 
بالتوقيع  إال  الغي7  تجاه  صحيح 
لهم  املفوض  جأحد  للددير  املشت7ك 

املذكورين أعاله.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 263)82.

1112I

FLASH ECONOMIE

ECO NETTOYAGE 24
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AL ISTICHARYA CONSULTING
– SARL  BOUZNIKA

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة بشريك جحيد

 بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   ,  2022 31غشت 
جحيد  بشريك  امليؤجلية  محدجمة 

باملواصفات التالية :
التيدية : 

 ECO NETTOYAGE 24««
 S.A.R.L.AU

 18 زنقة   1 تجزئة  املقر التجاري:  
رقم 23 حي القدس الدار البيضاء 

تيويق جصنع   - الهدف التجاري: 
موام التنظيف

  100000.00 الرأسدال: محدم في 
حصة كدا   1000 مرهم مقيدة إ 2 

يلي :
  1000 -الييدة غيتة الكبي7ي     

حصة 
املدة: 99 سنة من تاريخ تأسييها 

التييي7 : الييدة غيتة الكبي7ي

املحكدة   : القانوني  اإليداع 
التجارية الدار البيضاء, سجل تجاري 

رقم 556125.

1115I

FLASH ECONOMIE

CHAOUMA CALL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

 «CHAOUMA CALL«

 شركـة محدجمة امليؤجلية   

 الرأسدـال االأتدـاعي :  100.000 

مرهـم 
الرقم 5) تجزئة جامي املخازن 

الطابق امجل  بوزنيقة.

بتاريخ  بقرار من الشريك الواحد  

01/11/2022، تقــرر ما يلي: 

للشركة  امليبقة   التصفية   -

املذكورة أعاله  

غالب   ثرية  الييدة   تعيين 

كدصفي للشركة املذكورة ا عاله 

بكتابة  القانـوني  اإليـداع  تم 

االبتـدائية  باملحكدة  الضبط 

 21/11/2022 بتاريخ  ببنيليدان 

تحت رقم 603.

1116I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

RIAD NAFIS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

RIAD NAFIS شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 53 - 
52 مرب اجالم اليبع سيدي ميدون 

- 20000 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(0331

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 يونيو   15 املؤرخ في 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد RIAD NAFIS  مبلغ 

جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 

مرب   52  -  53 مقرها اإلأتداعي رقم 

 20000 اجالم اليبع سيدي ميدون - 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

نشاط الشركة.

ج حدم مقر التصفية ب رقم 53 - 

52 مرب اجالم اليبع سيدي ميدون - 

20000 مراكش املغرب. 

ج عين:

 ALIETTE MARCELLE الييد)ة) 

عنوانه)ا).  ج   AMELIE  VILLATTE

)ة)  20000 مراكش املغرب كدصفي 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   22 بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم 138021.

111(I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

ف غ ج م كونسلتنغ
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

80000، AGADIR MAROC

ف غ ج م كونيلتنغ شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي  الطابق 

االجل رقم 02 عدارة 25 تجزئة 

الزيتون تيكوين اكامير اكامير 80000 

اكامير  املغرب 
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تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   1(

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

اإلقتضاء بدختصر تيديتها : ف غ ج 

م كونيلتنغ.

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مراسات.

الطابق    : عنوان املقر االأتداعي 

تجزئة   25 عدارة   02 رقم  االجل 

الزيتون تيكوين اكامير اكامير 80000 

اكامير  املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد فضول رشيد  :  00) حصة 

بقيدة 0.000) مرهم للحصة.

 300   : غزالن  مرني�سي  الييدة 

حصة بقيدة 30.000 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييدة مرني�سي غزالن عنوانه)ا) 

اكامير 80000 اكامير املغرب.

عنوانه)ا)  رشيد   فضول  الييد 

اكامير 80000 اكامير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييدة مرني�سي غزالن عنوانه)ا) 

اكامير 80000 اكامير املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   21 بتاريخ  التجارية باكامير  

2022 تحت رقم 118925.

1118I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

RIAD NAFIS

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

RIAD NAFIS شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : رقم 53 - 

52 مرب اجالم اليبع سيدي ميدون 

- 20000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(0331

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 01 يوليوز 2022 تقرر حل 

RIAD NAFIS شركة ذات امليؤجلية 

 100.000 رأسدالها  مبلغ  املحدجمة 

مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 

سيدي  اليبع  اجالم  مرب   52  -  53

املغرب  مراكش   20000  - ميدون 

نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

ج عين:

 ALIETTE MARCELLE الييد)ة) 

عنوانه)ا).  ج   AMELIE  VILLATTE

20000 مراكش  املغرب كدصفي )ة) 

للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

 53 2022 جفي رقم  يوليوز   01 بتاريخ 

- 52 مرب اجالم اليبع سيدي ميدون 

- 20000 مراكش املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بتاريخ  التجارية بدراكش  

2022 تحت رقم 138626.

1119I

Getweb

ڭيت ويب
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Getweb

 bloc a1 N 21 aouinat hajjaj bloc

 a1 N 21 aouinat hajjaj، 30080،

fes maroc

ڭيت جيب شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي بلوك أ 5 

رقم 818 اعوينات الحجاج, فاس - 

30080 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   10

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

ڭيت   : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

جيب.

تصديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التيويق  االلكت7جنية,  املواقع 

االلكت7جنية,  التجارة  االلكت7جني, 

ج  التجارية  الهوية  بناء  االستضافة, 

الخدمات الرقدية.

 5 عنوان املقر االأتداعي : بلوك أ 

 - فاس  اعوينات الحجاج,   818 رقم 

30080 فاس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ص 7ي  يوسف  الييد 
اعوينات الحجاج   21 رقم   1 بلوك أ 

30080 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  ص 7ي  يوسف  الييد 
اعوينات الحجاج   21 رقم   1 بلوك أ 

30080 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   10 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6082.

1120I

 BOUKHAR Choukri Expert-Comptable DPLE, 

 Commissaire Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté près du Tribunal d’Appel de

Casablanca

 GROUPE SCOLAIRE

D’ANFA M’HAMED BENNIS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جفاة شريك

BOUKHAR Choukri Expert-

 Comptable DPLE, Commissaire

 Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté près du Tribunal

d’Appel de Casablanca

3 زنقة كالفان زاجية شارع عبد 

املومن ج زنقة بيالن الدار البيضاء ، 

20360، الدار البيضاء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE D’ANFA

M’HAMED BENNIS  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 81 شارع 

غاندي - 20380 الدار البيضاء 

املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.163509

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تم   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

بنيس  اإلعالم بوفاة الشريك سعيد  

 
ً
تبعا الورثة  عل2  حصصه  توزيع  ج 

لرسم اإلراثة املؤرخ في 19 ماي 2022 

بالشكل امتي :
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 568   ، بنيس   عدر  الييد)ة)  

حصة.

 285   ، نامية بنيس   الييد)ة)  

حصة.

 285   ، بنيس   زينب   الييد)ة)  

حصة.

الييد)ة)  نعيدة ملكين�سي  ،  163 

حصة.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 78492.

1121I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

BITUM ZAIM

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل املقر االأتداعي للشركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب

BITUM ZAIM شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 11، زنقة 

باريس، شقة رقم 8، - 50050 

مكناس املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.50329

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )0 مارس 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 

 -  ،8 رقم  شقة  باريس،  زنقة   ،11«

»شقة  إ 2  املغرب»  مكناس   50050

زنقة   ،12 عدارة  الثاني:  11،الطابق 

مكناس    50050  - القنيطرة،م.ج 

املغرب ».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   18 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 1829.

1122I

FLASH ECONOMIE

 H2M SOLUTION ET
SERVICE

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

   H2M SOLUTION ET SERVICE

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 30 شارع 
رحال امليكيني الطابق 2 الشقة  5  

- 20000 الدارالبيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   19

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 H2M  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

. SOLUTION ET SERVICE

تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سالسل اممجات

 جاآلالت الكبي7ة 

جاملعدات الصناعية أج املقاجل.

30 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 
رحال امليكيني الطابق 2 الشقة  5  - 

20000 الدارالبيضاء  املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : الييد الهاشمي الناصري 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 500   : مالك  ام  غزالن  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الناصري  الهاشمي  الييد 
م  منطقة  الشباب  اقامة  عنوانه)ا) 
عدارة ) رقم 11 عين اليبع  20000 

الدار البيضاء املغرب.
الييدة غزالن ام مالك عنوانه)ا) 
 38 رقم   3 مدخل  ب   6 انا�سي 
البيضاء  الدار   20000 ال 7نو�سي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الناصري  الهاشمي  الييد 
م  منطقة  الشباب  اقامة  عنوانه)ا) 
عدارة ) رقم 11 عين اليبع  20000 

الدارالبيضاء املغرب
الييدة إم مالك غزالن عنوانه)ا) 
 38 رقم   3 مدخل  ب   6 انا�سي 
البيضاء  الدار   20000 ال 7نو�سي 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 558231.
1123I

CABINET RAMI EXPERTISE

EATOUT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,
 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc
EATOUT شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأتداعي متجر رقم 

2 اقامة ياسدينة قطعة 8 تجزئة 
الشرايبية طريق ايدوزار  - 30000 

فاس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68589

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 ف 7اير   0( في  املؤرخ 
نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

مقهى تشغل شخصين أج أكث7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   

مارس   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 1355.

1122I

fiduciaire amaali sarl  ائتدانية امعلي ش.م.م

BAOULLA KHADIJA
فسخ عقد تييي7 حر مصل تجاري 

)امشخاص الطبيعيون)

فسخ عقد التييي7 الحر

 25 بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

تم فسخ عقد التييي7   2020 يونيو 

الحر املوقع من طرف الييدة خديجة 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  بوال 

القاطنة   J25103 رقم  للتعريف 

شارع   0( رقم   03 عدارة  بالعنوان 

موالي عبد هللا اكامير بصفتها مالكة 

بالسجل  جاملسجل  التجاري  لألصل 

باكامير  التجارية  باملحكدة  التجاري 

حنان  جالييدة   262(2 عدم  تحت 

الحاملة  حرة  ميي7ة  بصفتها  شرفي 

رقم   للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

JM1666  القاطنة بالعنوان بلوك 02 

رقم 92 حي العرب ايت ملول.

1125I

MOUSSAOUI HAJJI

ALLOJEN
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

ALLOJEN شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي قصر 

الحاين أداعة عرب الصباح زيز 

أرفوم - 52200 أرفوم املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

16491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   09

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ALLOJEN

مار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة

في  الخدمات  استغالل  ج  تييي7 

املهرأانات ج امحداث ج املواصالت

الوساطة.

قصر   : االأتداعي  املقر  عنوان 

زيز  الصباح  عرب  أداعة  الحاين 

أرفوم - 52200 أرفوم املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 (00   : الييد أناني عبد الخالق 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد بن عبو عدر :  300 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الخالق  عبد  أناني  الييد 
الحي   19 الزنقة   12 رقم  عنوانه)ا) 

الجديد أرفوم 52200 أرفوم املغرب.

الييد بن عبو عدر عنوانه)ا) حي 

أرفوم   52200 أرفوم   32 اليالم رقم 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الخالق  عبد  أناني  الييد 
الحي   19 الزنقة   12 رقم  عنوانه)ا) 

الجديد أرفوم 52200 أرفوم املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 1502.

1126I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

FINE TUNE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE pETIT
 PARADIS, 7EME ETAGE ،

20330، CASABLANCA MAROC
FINE TUNE شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي تقاطع 

زنقة موزار ج شارع آنفا إقامة لوبتي 
بارامي طابق ) - 20330  الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

561((5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   12
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 FINE  : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.TUNE
رائد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أعدال أج مالك جكالة إعالنات توظف 

موظفا جاحدا عل2 امقل.
تقاطع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
زنقة موزار ج شارع آنفا إقامة لوبتي 
الدار    20330  -  ( طابق  بارامي 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
الييدة سارة موسابق :  50 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
 50   : مصلي  اسداعيل  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييدة سارة موسابق عنوانه)ا) 
عدارة ه ) رقم 112 الوفاق بنيركاج 

اكامير 20000 اكامير املغرب.
الييد اسداعيل مصلي عنوانه)ا) 
اقامة  نرأس  تجزئة   2 ال 7انص 
طنجة    79 رقم   2 طابق  الكرامة 

20000 طنجة  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييدة سارة موسابق عنوانه)ا) 
عدارة ه ) رقم 112 الوفاق بنيركاج 

اكامير 20000 اكامير املغرب
الييد اسداعيل مصلي عنوانه)ا) 
اقامة  نرأس  تجزئة   2 ال 7انص 
طنجة    79 رقم   2 طابق  الكرامة 

20000 طنجة  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 8)8256.
112(I

ميتامنة شامة

DRICOTRAV
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

ميتامنة شامة
شارع امليي7ة رقم 122 الطابق االجل 

الناظور شارع امليي7ة رقم 122 
الطابق االجل الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
DRICOTRAV شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي : حي  
اليعامة 2 الدريوش   - 62000 

الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9835

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 11 أكتوبر 2022 تقرر حل 
DRICOTRAV شركة ذات امليؤجلية 
 100.000 رأسدالها  مبلغ  املحدجمة 
اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
 62000  - 2 الدريوش    حي  اليعامة 
الناظور املغرب نتيجة الزمة القطاع.

ج عين:

ج  شالف  الحين   الييد)ة) 
 02 الغربي   االمل  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62000 الدريوش 

كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
حي   جفي   2022 أكتوبر   11 بتاريخ 
 62000  - الدريوش     2 اليعامة 

الناظور املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 15 نون 7 

2022 تحت رقم 2282.

1128I

Auditax Maroc

MASCAR SERVICES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Auditax Maroc
 bd Mohamed Zerktouni ,219

 ang. bd Roudani 2°ét. bur.
 n°22, 20330 Bd Brahim

 Roudani, Casablanca ، 20330،
CASABLANCA Maroc

MASCAR SERVICES شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي 55,عدارة 

نورة, الطابق الثاني, الدرجة  - 
26202 برشيد املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13883
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 شتن 7   30 في  املؤرخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 
 MASCAR الوحيد  الشريك  ذات 
SERVICES  مبلغ رأسدالها 500.000 
اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
55,عدارة نورة, الطابق الثاني, الدرجة  
 : برشيد املغرب نتيجة ل   26202  -

الحل املبكر ج تصفية الشركة.
ج حدم مقر التصفية ب 55,عدارة 
نورة, الطابق الثاني, الدرجة  - 26202 

برشيد املغرب. 
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ج عين:
الييد)ة) فاطدة الزهراء   ميكر 
عدارة  الشرطة  مجدع  عنوانه)ا)  ج 
الرباط   10080 اكدال    ( شقة  ف 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  ب 7شيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 1223.

1129I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

 AL DAWOUD
DEVELOPPEMENT

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA
 RUE SAAD IBNOU WAKAS ، 32

CASABLANCA ،20140 املغرب
 AL DAWOUD

DEVELOPPEMENT شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 26 شارع 
مرس اليلطان الشقة 3 الطابق 

امجل - 20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
518083

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2021 شتن 7   22
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 AL  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.DAWOUD DEVELOPPEMENT

تشييد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني اليكنية جغي7 اليكنية.....

26 شارع  عنوان املقر االأتداعي : 

الطابق   3 الشقة  اليلطان  مرس 

امجل - 20000 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد ماجم هاني محدد :  1.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد ماجم هاني محدد عنوانه)ا) 

ريزيدنس  كدال  بناية  الحديقة  حي 

بوابة H 20000 املحددية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد ماجم هاني محدد عنوانه)ا) 

ريزيدنس  كدال  بناية  الحديقة  حي 

بوابة H 20000 املحددية املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتن 7 2021 تحت رقم 598263319.

1130I

segex

 CENTREFUGE
INDUSTRIELLE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

segex

 N°28 avenue saint louis rte ain

 chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC

 CENTREFUGE INDUSTRIELLE

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 28 

الطابق االجل شارع سانت لويس 

طريق عين الشقف - 30000 فاس 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6(883

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 31 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
 CENTREFUGE الوحيد  الشريك 
رأسدالها  مبلغ    INDUSTRIELLE
مقرها  جعنوان  مرهم   100.000
اإلأتداعي رقم 28 الطابق االجل شارع 
 - الشقف  عين  طريق  لويس  سانت 
30000 فاس املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق امرباح.
 28 ج حدم مقر التصفية ب رقم 
لويس  سانت  شارع  االجل  الطابق 
فاس   30000  - طريق عين الشقف 

املغرب. 
ج عين:

ج  الحجوي  طريق   الييد)ة) 
مجار ايت بنعلي بي7 طدطم  عنوانه)ا) 
املغرب  صفرج   31000 صفرج 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 55)2.

1131I

segex

OTTY BUS
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

segex
 N°28 avenue saint louis rte ain
 chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC
OTTY BUS شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي : تجزئة 

فضيلة شارع ت 7يكت رقم )) طريق 
عين الشقف فاس تجزئة فضيلة 
شارع ت 7يكت رقم )) طريق عين 

الشقف فاس 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.58495
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تقرر حل 
امليؤجلية  ذات  شركة   OTTY BUS
 100.000 رأسدالها  مبلغ  املحدجمة 
اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
رقم  ت 7يكت  شارع  فضيلة  تجزئة 
طريق عين الشقف فاس تجزئة   ((
طريق   (( فضيلة شارع ت 7يكت رقم 
فاس   30000 فاس  الشقف  عين 

املغرب نتيجة لعدم تحقيق امرباح.
ج عين:

الييد)ة) محدد  تلتي ج عنوانه)ا) 
م ج   8 شارع املوحدين الشقة   161
فاس املغرب كدصفي   30000 فاس 

)ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
تجزئة  جفي   2022 غشت   28 بتاريخ 
طريق   (( فضيلة شارع ت 7يكت رقم 
فاس   30000  - فاس  الشقف  عين 

املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   15 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4742/022.
1132I

ste cofiguer sarl

STE GT D›ORIENT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE GT D›ORIENT شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي ملك الهناء 
32-1 تجزئة الهناء الطابق اليفلي - 

35100 أرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2223
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   28
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE GT : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.D’ORIENT
اشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مختلفة اج البناء
- بيع موام البناء

الري  مشاريع  جانجاز  مراسة   -
بالتنقيط.

ملك   : االأتداعي  املقر  عنوان 
الطابق  الهناء  تجزئة   34-1 الهناء 

اليفلي - 35100 أرسيف املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : محدد  املرزجقي  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محدد  املرزجقي  الييد 
أرسيف   35100 الوحدة  تجزئة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  محدد  املرزجقي  الييد 
أرسيف   35100 الوحدة  تجزئة 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 21 نون 7 

2022 تحت رقم 1431/2022.
1133I

fiduciaire amaali sarl  ائتدانية امعلي ش.م.م

AIT BENOMAR FATIMA
فسخ عقد تييي7 حر مصل تجاري 

)امشخاص الطبيعيون)

فسخ عقد التييي7 الحر
 25 بدقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
تم فسخ عقد التييي7   2020 يونيو 

الييدة  طرف  من  املوقع  الحر 
فاطدة ايت بن عدر الحاملة للبطاقة 
 J278900 رقم  الوطنية  التعريف 
القاطنة بالعنوان عدارة ش 03 شارع 
موالي عبد هللا رقم )0 اكامير بصفتها 
جاملسجل  التجاري  لألصل  مالكة 
بالسجل التجاري باملحكدة التجارية 
جالييدة   2(222 باكامير تحت عدم 
حرة  ميي7ة  بصفتها  شرفي  حنان 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
بالعنوان  القاطنة    JM1666 رقم  
ايت  العرب  حي   92 رقم   02 بلوك 

ملول.
1132I

STE FICOGEMISS

STE WORKEARN
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 الطابق اليفلي حي بام، 33250، 

مييور املغرب
STE WORKEARN شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
أيش امللكي - 33250 مييور  

املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

228(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   15
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.WORKEARN
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة جالبناء
إستغالل الغابات

إعامة تدجير النفايات جالخرمة.
شارع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
أيش امللكي - 33250 مييور  املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : الييد مصطفى خربوش 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد حدو سحتيت :  500 حصة 
بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سحتيت  حدو  الييد 
بوطيب  سيدي  بوزازية  جالم  مجار 

33250 مييور  املغرب.
خربوش  مصطفى  الييد 
 33250 حي اكلي الجنوبي  عنوانه)ا) 

مييور  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
خربوش  مصطفى  الييد 
 33250 حي اكلي الجنوبي  عنوانه)ا) 

مييور  املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  ببوملان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 532.
1135I

STE FICOGEMISS

STE CHELYOU IRRIGATION
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 الطابق اليفلي حي بام، 33250، 

مييور املغرب
 STE CHELYOU IRRIGATION
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي قيرية 
محدد الدرة  الطابق2  33250 

مييور املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2289
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   25
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CHELYOU IRRIGATION
االشعال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة ج البناء
تدبي7 امليتغالت الفالحية

بيع الواح الطاقة الشديية.
قيرية   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 33250 الطابق2   الدرة   محدد 

مييور املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : الييد يوسف  الشلواطي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
 500   : محددالشلواطي  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الشلواطي  يوسف   الييد 
عنوانه)ا) تانديت 13 33300 أجطاط 

الحاج املغرب.
الشلواطي  محدد  الييد 
عنوانه)ا) تانديت 13 33300 أجطاط 

الحاج املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الشلواطي  يوسف   الييد 
عنوانه)ا) تانديت 13 33300 أجطاط 

الحاج املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  ببوملان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 533.
1136I

SM PARTNERS

FONCIERE RLS
إعالن متعدم القرارات

SM PARTNERS
33 مجدوعة عرسة لكبي7 الطابق 

امر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتدام املعاريف 
maroc 20000، الدار البيضاِء ،
FONCIERE RLS »شركة ذات 
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امليؤجلية املحدجمة»
جعنوان مقرها االأتداعي: الدار 

البيضاء - 92 زنقة أبل أزركي, شقة 
رقم 5 ,الطابق االجل ,حي اليالم - 

20203 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.399011

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
التوقيع  صالحيات  تنظيم  إعامة 

للديي7ين
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

تحيين النظام امسا�سي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
مايلي: تلتزم الشركة بالتوقيع املشت7ك 
للييد رشيد زفاض جالييد الحيين 
زفاض  لحين  الييد  أج  زفاض 
جالييد رشيد زفاض أج الييد لحين 

زفاض جالييد الحيين زفاض
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 842992.
113(I

SM PARTNERS

Z PLUS O STUDIO
إعالن متعدم القرارات

SM PARTNERS
33 مجدوعة عرسة لكبي7 الطابق 

امر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتدام املعاريف 
maroc 20000، الدار البيضاِء ،

Z PLUS O STUDIO »شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة»

جعنوان مقرها االأتداعي: الدار 
البيضاء - عرست لكبي7, إقامة مار 

حيناء, مكتب الطابق امر�سي, 
معاريف امتدام - 0)203 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.52(683

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 شتن 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مع  امسا�سي  النضام  مالءمة  مايلي: 

ل  جاملكّدِ ل  املعّدِ  106-14 القانون 

للقانون 89-016 بشأن مدارسة مهنة 

املهندسين املعداريين

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

تحيين النظام امسا�سي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

الغرض من الشركة هو مدارسة مهنة 

أنحاء  أديع  في  املعدارية  الهندسة 

أرا�سي املدلكة املغربية

بند رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 

الرئي�سي  املقر  نقل  يكون  أن  يجب 

موضوع  أخرى  بلدية  إ 2  للشركة 

الوطنية  الهيئة  إ 2  ميبق  إعالن 

 ، للدهندسين املعداريين جإ 2 اإلمارة 

التي تقوم تلقائًيا بتصحيح التصريح 

امج ي جفًقا لذلك

عل2  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

إال  امسهم  نقل  يدكن  ال  مايلي: 

الذين  امقارب  أج   ، الشركاء  بين 

 ، املعداري  املهندس  جظيفة  لديهم 

جاملسجلين حيب امصول في قائدة 

النظام الوطني للدهندسين املعداريين 

ملدارسة  امصول  حيب  جاملفوضين 

جظيفتهم

عل2  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: في حالة جفاة الشريك املعداري 

أج عجزه ال يدكن لورثته استبداله

عل2  ينص  الذي   :20 رقم  بند 

مايلي: ال يدكن أن يدثل الشريك غي7 

شريك

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 2)8252.

1138I

ائتدانية زهي7

NAML
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

توسيع نشاط الشركة 

ائتدانية زهي7
زنقة ابن عائشة عدارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 
مراكش ، 20000، مراكش املغرب
NAML شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها االأتداعي شارع 
موالي اسداعيل رقم 13 شارع 

البنوك سابقا - 20000 مراكش 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97671
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 شتن 7   20 في  املؤرخ 
نشاط  إ 2  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
بيع املوام الغذائية بالتقييط. تم 
التجارية  باملحكدة  القانوني  اإليداع 
بدراكش  بتاريخ 21 نون 7 2022 تحت 

رقم )1223.
1139I

كونت فور يو

IBARE
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

كونت فور يو
)2 شارع لال ياقوت الطابق الخامس 

، 20000، الدار البيضاء املغرب
IBARE شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي )2 اللة 
الياقوت الطابق 5  - 0)203 الدار 

البيضاء  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.393449

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يونيو   13 املؤرخ في 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
IBARE  مبلغ رأسدالها 50.000 مرهم 

اللة   2( اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
الدار   203(0  -   5 الياقوت الطابق 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  

جأوم نشاط.
اللة   2( ج حدم مقر التصفية ب 
الدار   203(0  -   5 الياقوت الطابق 

البيضاء  املغرب. 
ج عين:

الييد)ة) علي    راغب ج عنوانه)ا) 
حي   3 شقة   3 زنقة موزج ي طابق   1
البيضاء   الدار   20360 امليتشفيات 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 841269.

1120I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

 TELEMARKETING BIG
BANG

إعالن متعدم القرارات

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC

 TELEMARKETING BIG BANG
»شركة ذات امليؤجلية املحدجمة 

ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأتداعي: تجزئة 

موالي رشيد شارع الخرطوم رقم 15  
- 93100 الفنيدق املغرب.
»إعالن متعدم القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.28(5(

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 
املؤرخ في )0 نون 7 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل2  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مايلي: تفويت أديع الحصص )500) 
الهيشو  حدزة  الييد  من  حصة 

لصالح الييد أيوب بنعيام
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عل2  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مايلي: استقالة امليي7 الشريك الييد 
حدزة الهيشو جتعيين امليي7 الجديد 

الييد أيوب بنعيام
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل2  ينص  الذي   :0( رقم  بند 
في  الشركة  املال  رأس  حدم  مايلي: 
 500 ا 2  مرهم مقيم   50000 مبلغ 
مرهم للواحدة،   100 حصة من فئة 
جايداعها بالكامل  تم اكتتابها كاملة، 
بنعيام  أيوب  للييد  جمخصصة 

(LF23286(
عل2  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
مايلي: الشركة تيي7 من طرف شخص 
أج عدة أشخاص ذاتيين. جعين الييد 
عدم  الوطنية  بطاقته  بنعيام  أيوب 
للشركة   

ً
أديدا  

ً
ميي7ا  ،LF23286

ملدة غي7 محدمة.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   16 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 3186.

1121I

STE FIDUCONFIANCE

 GESTION MULTISERVICE
 OFFSHORING  SIGLE

G.M.O
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 GESTION MULTISERVICE

 OFFSHORING  SIGLE G.M.O
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 21 
شارع عبد الكريم الخطابي املدينة 

الجديدة عدارة بالص الطابق الثاني 
رقم )1 فاس  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

74629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   0(

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

 GESTION MULTISERVICE

.OFFSHORING  SIGLE G.M.O

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مركز اإلتصال.
 21 رقم   : عنوان املقر االأتداعي 

املدينة  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

الجديدة عدارة بالص الطابق الثاني 
رقم )1 فاس  - 30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 MAMADOU SAIDOU الييد 

بقيدة  حصة   CAMARA :  1.000

100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 MAMADOU SAIDOU الييد 
زنقة    33 عنوانه)ا)   CAMARA

بوأدجر شارع سدارة سيدي ابراهيم 

فاس  30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

 MAMADOU SAIDOU الييد 
زنقة    33 عنوانه)ا)    CAMARA

بوأدجر شارع سدارة سيدي ابراهيم 

فاس  30000 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4782/022.

1122I

SYNERGIE EXPERTS

BUSINESS FARM
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SYNERGIE EXPERTS
49، زنقة أون أوريس، حي غوتييه 

، 20060، الدار البيضاء املغرب
BUSINESS FARM شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة عين 
أسرمجن، ج ا ف 1، رقم 26 سيل  - 

20200 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56231(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   11
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BUSINESS FARM
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إ 2  جخارأه  املغرب  ماخل  الشركة 

تقديم الخدمات التالية :
لتقديم  موارم  جتدبي7  توظيف   -

خدمات بالخارج؛
- توفي7 مياحات للعدل املشت7ك.

عنوان املقر االأتداعي : زنقة عين 
26 سيل  -  1، رقم  أسرمجن، ج ا ف 

20200 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
 100   : الشدامي  الييد عثدان 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد عثدان الشدامي عنوانه)ا) 
 08015  3-3 ،20 كارير كومت بوريل 

برشلونة إسبانيا.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الشدامي  يوسف  الييد 
شارع محدد اليامس   12 عنوانه)ا) 
اليالمة  زنقة  املشرق  تجزئة 

اليوي�سي 0)101 الرباط املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 846189.
1123I

SYNERGIE EXPERTS

ZAKOUNE FOOD
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SYNERGIE EXPERTS
49، زنقة أون أوريس، حي غوتييه 

، 20060، الدار البيضاء املغرب
ZAKOUNE FOOD شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 49 زنقة 
أون أوريس الطابق 6 شقة رقم 

12  حي غوتيي 20060 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   2(
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.ZAKOUNE FOOD
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب جخارأه إ 2:
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- استغالل مطاعم جمقاهي ؛

- االستي7ام جالتصدير.

زنقة   49  : عنوان املقر االأتداعي 

رقم  شقة   6 الطابق  أوريس  أون 

12  حي غوتيي 20060 الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد سليم بومية :  100 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 8 عنوانه)ا)  بومية  سليم  الييد 

زنقة بريولت 75019 باريس فرنيا.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

 8 عنوانه)ا)  بومية  سليم  الييد 

زنقة بريولت 75019 باريس فرنيا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826508.

1122I

CABINET RAMI EXPERTISE

FAOUZI QUICK
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

FAOUZI QUICK  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي محل رقم 

2  رحاب فاس  العدارة  E شارع 

عالل ابن عبد هللا املدينة الجديدة - 

30000 فاس آملغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.62533

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون 7   09 املؤرخ في 

محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 

 FAOUZI الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 مبلغ رأسدالها     QUICK

مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي محل 
رقم 2  رحاب فاس  العدارة  E شارع 

عالل ابن عبد هللا املدينة الجديدة 

: لم  30000 فاس آملغرب نتيجة ل   -

تبدأ الشركة نشاطها بعد.

محل  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
رقم 2  رحاب فاس  العدارة  E شارع 

عالل ابن عبد هللا املدينة الجديدة - 

30000  فاس آملغرب. 

ج عين:

الفوزي  عبد الصدد    الييد)ة) 
زنقة   11 سوسة  شارع  عنوانه)ا)  ج 

البانيا الزهور 2  30000 فاس آملغرب 

كدصفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم )632.

1125I

FIDIMPO

JJ WASHING
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

FIDIMPO

 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA MAROC

JJ WASHING  شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار 

لحفاية طريق مديونة شارع محدد 

6 بوسكورة  - 29490 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.101885

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

املؤرخ في 21 أكتوبر 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 

شارع  مديونة  طريق  لحفاية  »مجار 

الدار   29490  - بوسكورة    6 محدد 

»مجار لحفاية  إ 2   « املغرب  البيضاء 

 6 محدد  شارع  مديونة  طريق 

البيضاء   الدار   29490  - بوسكورة  

املغرب ».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 826812.

1126I

ميتامنة شامة

TRACONAD
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ميتامنة شامة
شارع امليي7ة رقم 122 الطابق االجل 

الناظور شارع امليي7ة رقم 122 

الطابق االجل الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

TRACONAD شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : شارع 

امليي7ة 122 الطابق االجل  - 62000 

الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.11(1(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

2021 تقرر حل  13 شتن 7  املؤرخ في 

TRACONAD شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 

 122 مقرها اإلأتداعي شارع امليي7ة 

الناظور   62000  - االجل   الطابق 

املغرب نتيجة الزمة  القطاع.

ج عين:

ج  القضاجي  انيس   الييد)ة) 

تطوان   شارع   34-36 عنوانه)ا) 

62000 الناظور املغرب كدصفي )ة) 

للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

شارع  جفي   2021 شتن 7   13 بتاريخ 

امليي7ة 122 الطابق االجل  - 62000 

الناظور املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 15 غشت 

2022 تحت رقم 2233.

112(I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

ESPACE MAKRO
إعالن متعدم القرارات

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

 lot wafa residence el 199

 mouahidine appartement a2 ،

28820، mohammedia maroc

ESPACE MAKRO »شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأتداعي: زنقة 

الحرية رقم 10 الطابق الثالث 

الشقة رقم 6  - - الدار البيضاء  

املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.351633

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 نون 7 2018

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل2  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: التصديق عل2 بيع 500 حصة 

ا 2  كفيل  محدد  الييد  طرف  من 

الييد احدد ازجل ج بيع  500 حصة 

ملياجي ا 2 الييد   من الييدة سناء 

احدد ازجل 

عل2  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

محدد  الييد  استقالة  بعد  مايلي: 

ازجل  احدد  الييد  تعيين  تم  كفيل 

كديي7 جحيد ملدة غي7 محدجمة
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عل2  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

من  القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 

ا 2  محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 

شركة  ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد 

عل2  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

 CAFE مايلي: تغيي7 تيدية الشركة من

ESPACE MAKRO 2 ا MOSONI

عل2  ينص  الذي   :05 رقم  قرار 

تعديل النظام االسا�سي طبقا  مايلي: 

لهذه القرارات

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل2 مايلي: 

لهذه  طبقا  االسا�سي  النظام  تعديل 

القرارات بنوم رقم1-2-6-7-12-26

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مأن 7 2018 تحت رقم 637149.

1128I

FIDUCIAIRE KHALID

STE HOYAM TRAVEL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE ، 60000، 21

OUJDA MAROC

STE HOYAM TRAVEL شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 52 زنقة 

تلديان ج امينة برحيلية - جأدة - 

60000 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

20231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   10

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.HOYAM TRAVEL
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص.
زنقة   52  : عنوان املقر االأتداعي 
 - جأدة   - برحيلية  امينة  ج  تلديان 

60000 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : هشام  الرماني  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هشام  الرماني  الييد 
 - زنقة تلديان ج امينة برحيلية   52

جأدة 60000 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  هشام  الرماني  الييد 
 - زنقة تلديان ج امينة برحيلية   52

جأدة 60000 جأدة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1828.
1149I

AGRO SNAIL

AGRO SNAIL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

AGRO SNAIL
مجار جالم الباشا قصبة بن مشيش ، 

26100، برشيد املغرب
AGRO SNAIL شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي مجار جالم 
الباشا قصبة بن مشيش - 26100 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1(26(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   26
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 AGRO : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.SNAIL
 La  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.production animale
: مجار جالم  عنوان املقر االأتداعي 
 26100  - الباشا قصبة بن مشيش 

برشيد املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نصيف  أيوب  الييد 
 26100 بلوك أش حي الحيني   123

برشيد املغرب.
عنوانه)ا)  قامم  بوشعيب  الييد 
مشيش  بن  قصبة  الباشا  جالم  مجار 

26100 برشيد املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  نصيف  أيوب  الييد 
 26100 بلوك أش حي الحيني   123

برشيد املغرب 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب 7شيد  بتاريخ - تحت رقم 

.-
1150I

CABINET HAMZAOUI

AABUSHAN
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،
90000، TANGER MAROC

AABUSHAN شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي 9 مركب 

اطلنتيك ماكنا بلوك 9 الطابق 
2 رقم 62 كاب سبارطل - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57149

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
2022 تقرر حل  )2 شتن 7  املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد AABUSHAN  مبلغ 
جعنوان  مرهم   90.000 رأسدالها 
مركب اطلنتيك   9 مقرها اإلأتداعي 
ماكنا بلوك 9 الطابق 2 رقم 62 كاب 
املغرب  طنجة   90000  - سبارطل 
نتيجة ل : عدم جأوم اي عدلية منذ 

التاسيس.
ج حدم مقر التصفية ب 9 مركب 
اطلنتيك ماكنا بلوك 9 الطابق 2 رقم 
طنجة   90000  - سبارطل  كاب   62

املغرب. 
ج عين:

  PAPIA PRICILA الييد)ة) 
 GENEVE عنوانه)ا)  ج   RONALD
سوييرا  أنيف   SUISSE 000000

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   13 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 11336.
1151I

FIDUCIAIRE KHALID

STE AYDEN CAR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 21

OUJDA MAROC
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STE AYDEN CAR شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي )21  

العونية املحلة الجدعية اليكنية 
املبامرة - جأدة  - 60000 جأدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
40239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AYDEN CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الييارات.
  21(  : االأتداعي  املقر  عنوان 
اليكنية  الجدعية  املحلة  العونية 
جأدة   60000  - جأدة    - املبامرة 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : لعلج  يوسف  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لعلج  يوسف  الييد 
الجدعية  املحلة  العونية    21(
 60000 جأدة   - املبامرة  اليكنية 

جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييدة سدية اليالمي عنوانه)ا) 
 -  6 حي الحيني النور زنقة ال 7ج   8

جأدة 60000 جأدة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1836.

1152I

FIDUCIAIRE KHALID

STE MASSAOUD PARA
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE DE BERKANE ، 60000، 21

OUJDA MAROC

STE MASSAOUD PARA شركة 

ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : 0) شارع 

النخيل تجزئة الوأدية - جأدة - 

60000 جأدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.25659

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  12 شتن 7  املؤرخ في 

شركة   STE MASSAOUD PARA

مبلغ  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 

جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 

النخيل  شارع   (0 اإلأتداعي  مقرها 

 60000  - جأدة   - الوأدية  تجزئة 

تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  جأدة 

الهدف التجاري.

ج عين:

ج  حدوتي  خالد   الييد)ة) 

تجزئة  النخيل  شارع   (0 عنوانه)ا) 

جأدة   60000 جأدة   - الوأدية 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

بتاريخ 12 شتن 7 2022 جفي 0) شارع 

 - جأدة   - الوأدية  تجزئة  النخيل 

60000 جأدة املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بوأدة   التجارية 

2022 تحت رقم 1839.

1153I

PLANETE PAPIER.

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة.. ، 0، الدار البيضاء املغرب

PLANETE PAPIER شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي ))2 

لوتييدون مخلوف 2 الدرجة- - 

25030 برشيد املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.222(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2013 ماي   22 في  املؤرخ 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ رأسدالها    PLANETE PAPIER

مقرها  جعنوان  مرهم   100.000

مخلوف  لوتييدون   2(( اإلأتداعي 

املغرب  برشيد   25030  - الدرجة-   2

نتيجة ل : فقدان راس املال.

 2(( ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

 - الدرجة   2 مخلوف  لوتييدون 

25030 برشيد املغرب. 

ج عين:

الييد)ة) عرفي   خالد ج عنوانه)ا) 

 20112  (1 رقم   12 زنقة  م 7جكة 

)ة)  كدصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

باملقر    : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

لوتييدون  االأتداعي الكائن ب))2 

مخلوف 2 الدرجة-برشيد 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

مأن 7   06 بتاريخ  االبتدائية ب 7شيد  

2013 تحت رقم 41019.

1152I

FACE FIDUCIAIRE

CANAWEB ACADEMY
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 
البيضاء املغرب

CANAWEB ACADEMY شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 201 

شارع مصطفي املعاني ط 2 ش 9  - 
20130 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
560939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   20
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.CANAWEB ACADEMY
غرض الشركة بإيجاز : املقاجل أج 
مالك جكالة إعالنات سشغل عل2 امقل 
جتقديم  تدريبية  نصيحة  ؛  موظًفا  

خدمات الكدبيوتر ؛ تاأر.
 201  : االأتداعي  املقر  عنوان 
 -   9 2 ش  شارع مصطفي املعاني ط 

20130 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : إلياس  الفالقي  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  إلياس  الفالقي  الييد 
كندا 11290 موريال كندا.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  إلياس  الفالقي  الييد 
كندا 11290 موريال كندا

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم -.
1155I

smaticomp

DAMNATURE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
353, زاجية شارع محدد الخامس 

ج شارع املقاجمة الطابق التاني 
رقم 2 الدارالبيضاء -، 20300، 

casablanca maroc
DAMNATURE شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 82 زنقة 
جالم زيان املركز التجاري أبو ظبي 
الطابق 3 رقم 94 - 26202 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563351

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   11
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.DAMNATURE
تيويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالنظافة  التجديل  ميتحضرات 

جالعناية.

زنقة   82  : عنوان املقر االأتداعي 
ظبي  أبو  التجاري  املركز  زيان  جالم 
الدار   26202  -  94 رقم   3 الطابق 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييدة سلمى العبا�سي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
 1000  : العبا�سي  سلمى  الييدة 

بقيدة 100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييدة سلمى العبا�سي عنوانه)ا) 
س   ع   21 رقم   2 زنقة   2 سلومة 

20253 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييدة سلمى العبا�سي عنوانه)ا) 
س   ع   21 رقم   2 زنقة   2 سلومة 

20253 الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 261)82.
1156I

موثق

KAYSAI INVEST  S.A.R.L
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

موثق
320شارع طاح حي االسرة الطابق 

الثاني رقم 5 ، 20150، الدار 
البيضاء املغرب

KAYSAI INVEST  S.A.R.L  شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 122 شارع 
محدد سديحة إقامة أوهرات 
محدد سديحة الطابق 6 رقم 

35 الدار البيضاء - 20280 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562907

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   21

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.KAYSAI INVEST  S.A.R.L

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري ،البناء ج ما شابه ذلك..

 122  : االأتداعي  املقر  عنوان 

شارع محدد سديحة إقامة أوهرات 
 35 رقم   6 الطابق  سديحة  محدد 

الدار البيضاء - 20280 الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسدال  مبلغ 

5.250.000 مرهم، مقيم كالتا ي:

- الييد احدد بوشامان  : 15000 

حصة بقيدة 1.500.000 مرهم.

 : بوشامان   علي  الييد 

 1.500.000 بقيدة  15000حصة 

مرهم.

 : بوشامان   محدد  الييد  

 1.500.000 بقيدة  15000حصة 

مرهم.

 : بوشامان   الزهرة  الييدة 

500)حصة بقيدة 50.000) مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد احدد بوشامان  عنوانه)ا) 
س  ص  العوام  بن  الزجبي7  زنقة   68

الدار البيضاء. 20280 الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه)ا)  بوشامان   علي  الييد 
 03 طابق  ب  مرج  تويلري  زنقة   20

شقة )0 الدار البيضاء 20280 الدار 

البيضاء املغرب.

الييد محدد بوشامان  عنوانه)ا) 
عين   88 رقم   2 زنقة  مونة  تجزئة 

الشق البيضاء 20280 الدار البيضاء 

املغرب.

بوشامان   الزهرة  الييدة 
الخي7  أرض  تجزئة   151 عنوانه)ا) 
 20280 عين شق البيضاء.   1 طابق 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد احدد بوشامان  عنوانه)ا) 
س  ص  العوام  بن  الزجبي7  زنقة   68
الدار البيضاء. 20280 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم -.

115(I

karama conseil

STE SOTRADEST
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
STE SOTRADEST شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 36 

مكاتب اليالم شارع عبد العا ي بن 
شقرجن الطابف 6 املكتب رقم 22  
فاس الجديدة فاس - 30000 فاس 

املغرب 
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2683
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   16
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.SOTRADEST
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االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة ج البناء - املتاأرة.

 36 رقم   : عنوان املقر االأتداعي 
مكاتب اليالم شارع عبد العا ي بن 
  22 املكتب رقم   6 شقرجن الطابف 
فاس   30000  - فاس الجديدة فاس 

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة  سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 600   : الييد عبد القامر صخيي 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد كريم صخيي  :  200 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
صخيي  القامر  عبد  الييد 
االمل  تجزىة   49 رقم  عنوانه)ا) 
فاس    30000 فاس   الطاهريين 

املغرب.
عنوانه)ا)  صخيي   كريم  الييد 
رقم 49 تجزىة االمل الطاهريين فاس  

30000 فاس  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
صخيي  القامر  عبد  الييد 
االمل  تجزىة   49 رقم  عنوانه)ا) 
فاس    30000 فاس   الطاهريين 

املغرب 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 6218.
1158I

hicham zoufi

FISHOW.SERVICE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

hicham zoufi
 lot chateau n 71 temara ،
12000، TEMARA MAROC

FISHOW.SERVICE شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 59 شارع 

ابن سينا الشقة رقم 11 اكدال 

الرباط - 10090 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16222(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   13

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.FISHOW.SERVICE

-1بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسداك الطرية 

-2مدون الحفالت.

عنوان املقر االأتداعي : 59 شارع 

اكدال   11 رقم  الشقة  سينا  ابن 

الرباط - 10090 الرباط املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : افرمج  حدزة  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الييد حدزة افرمج عنوانه)ا) رقم 

250 حي امليي7ة 1 تدارة 12000 تدارة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد حدزة افرمج عنوانه)ا) رقم 

250 حي امليي7ة 1 تدارة 12000 تدارة 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   23 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 130580.

1159I

LK CONSULTING SARL

DIKRANOUR
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محدد الخامس رقم 25 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
DIKRANOUR شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 2 
بن عبوم الشطر 9 تجزئة رقم 13 

قصبة الزهراء عين ملول تطوان  - 
93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
322(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.DIKRANOUR
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لشخصين اج اكث7 
جكالة العالقات العامة 

بيع الفواكه الجافة بالتقييط.
 2 تجزئة   : عنوان املقر االأتداعي 
 13 رقم  تجزئة   9 الشطر  عبوم  بن 
 - عين ملول تطوان   قصبة الزهراء 

93000 تطوان املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : حديد   الجبار  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حديد   الجبار  الييد 
شارع محدد اليازمي اقامة االندلس 
بلوك ه ط 2 شقة 18 93000 تطوان 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  حديد   الجبار  الييد 
شارع محدد اليازمي اقامة االندلس 
تطوان   93000 شقة    2 بلوك ه ط 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   21 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 2311.

1160I

ميتامنة شامة

SOFAK IMPORT EXPORT
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ميتامنة شامة
شارع امليي7ة رقم 122 الطابق االجل 

الناظور شارع امليي7ة رقم 122 
الطابق االجل الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
 SOFAK IMPORT EXPORT

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي : حي اجالم 
ميدون شارع 62 رقم 8 الناظور - 

62000 الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9323

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   12 املؤرخ في 
شركة   SOFAK IMPORT EXPORT
ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسدالها 10.000 مرهم 
اجالم  حي  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
 - الناظور   8 رقم   62 شارع  ميدون 
الناظور املغرب نتيجة الزمة   62000

القطاع.
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ج عين:
ج  الفاقي  محدد   الييد)ة) 
 62 حي اجالم ميدون زنقة  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62000 الناظور 

كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
جفي حي اجالم   2022 نون 7   12 بتاريخ 
 - الناظور   8 رقم   62 شارع  ميدون 

62000 الناظور املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 16 نون 7 

2022 تحت رقم 4790.

1161I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CIM HOLDING
إعالن متعدم القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5 شارع موريتانيا صندجق ال 7يد 

2609 ، 20000، مراكش املغرب
CIM HOLDING »شركة  

املياهدة»
جعنوان مقرها االأتداعي: باب 

اغلي طريق املطار - 20000 مراكش 
املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.105(23
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11 مارس 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
استقالة الييد توفيق اليفياني من 

مهامه كدتصرف
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
 TIM ELSIGOOD الييد  تعيين 

كدتصرف
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

-
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121681.

1162I

AZ CONSULTANTS

 NOUVELLE SOCIETE DE
 CONSTRUCTIONS ET DE

SERVICES
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

AZ CONSULTANTS
121 شارع حين امجل، الطابق 
الرابع ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب
 NOUVELLE SOCIETE DE

 CONSTRUCTIONS ET DE
SERVICES شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي 6 زنقة 

ضاية عوا الطابق الرابع الشقة 16 
أكدال - 10010 الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.109943
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 يوليوز   29 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
شركة  )ة)  الييد  تفويت 
حصة   MOLOG SARL 2.500
حصة   5.000 أصل  من  اأتداعية 
لفائدة  الييد )ة) مني7  مراني علوي 

بتاريخ 29 يوليوز 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   12 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 130212.

1163I

CONSEILS EVERNAGE

PACHA LUXURY TRAVEL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°1(

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

PACHA LUXURY TRAVEL شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي متجر 
10 اقامة 163 الزهور 2 النخيل 

الجنوبي مراكش     - 20000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   21
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.PACHA LUXURY TRAVEL
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اليياحي.
عنوان املقر االأتداعي : متجر 10 
اقامة 163 الزهور 2 النخيل الجنوبي 

مراكش     - 20000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:
يوسف  موالي  بوفطحل  الييد 
مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
يوسف  موالي  بوفطحل  الييد 
188 الزهور  عنوانه)ا) رقم12 عدارة 
 20000 مراكش  الجنوبي  النخيل   2

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
يوسف  موالي  بوفطحل  الييد 
188 الزهور  عنوانه)ا) رقم12 عدارة 
 20000 مراكش  الجنوبي  النخيل   2

مراكش املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   1( بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121566.
1162I

مورجكو كومبتونس اكاجنت

LMK NAVETTE

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

مورجكو كومبتونس اكاجنت

شقة )1 الطابق 2 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 

، 20000، مراكش املغرب

LMK NAVETTE شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي الطابق 

االر�سي 282 تجزئة ازلف الصويرة - 

22000 الصويرة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2095

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 13 أكتوبر 2022 تقرر حل 

 LMK شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

NAVETTE  مبلغ رأسدالها 100.000 

اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 

ازلف  تجزئة   282 االر�سي  الطابق 

الصويرة املغرب   22000  - الصويرة 

نتيجة ل : توقف النشاط.

ج حدم مقر التصفية ب الطابق 

282 تجزئة ازلف الصويرة -  االر�سي 

22000 الصويرة املغرب. 

ج عين:

ج  ملخنطر  كريم   الييد)ة) 

عنوانه)ا) 282 تجزئة ازلف الصويرة 

22000 الصويرة املغرب كدصفي )ة) 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ )1 نون 7 

2022 تحت رقم 459.

1165I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CIM HOLDING
إعالن متعدم القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
)5 شارع موريتانيا صندجق ال 7يد 

2609 ، 20000، مراكش املغرب
CIM HOLDING »شركة  

املياهدة»
جعنوان مقرها االأتداعي: باب 

اغلي طريق املطار - 20000 مراكش  
املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.105(23
بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 أبريل 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 
من  كيفي  ليل2  الييدة  استقالة 

منصبها كدتصرفة
قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
تعيين الييدة ليل2 كيفي نائبة للددير 

العام
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

-
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 121680.

1166I

بيغ هاجس مي7ي

بيغ هاوس ميري
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بيغ هاجس مي7ي
حي آكال جام أمليل تازة ، 35000، 

تازة املغرب
بيغ هاجس مي7ي شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي اكال 
جام أمليل  - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  

القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

بيغ   : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

هاجس مي7ي.

مؤسية   : غرض الشركة بإيجاز 

التعليم الخاص )حضانة).

حي اكال   : عنوان املقر االأتداعي 

جام أمليل  - 35000 تازة املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:

 100   : الحدوش  نزهة  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

ال �سيء   : الييدة نزهة الحدوش 

بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييدة نزهة الحدوش عنوانه)ا) 

تازة   35000 تازة   الشفاء  حي   36

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييدة نزهة الحدوش عنوانه)ا) 

تازة   35000 تازة   الشفاء  حي   36

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   21 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 535.

116(I

SERVIAP

 SOCIETE LES ROSES
AMEUBLEMENT

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SERVIAP
رقم  1 زاجية شارع طارق بن زيام 
بنيليدان ، 13000، بنيليدان 

املغرب
 SOCIETE LES ROSES

AMEUBLEMENT  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي تجزئة 
الورجم ، رقم 1020 ، بوزنيقة - 

13100  بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(8((

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   12
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE LES ROSES  :

.AMEUBLEMENT
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالوسامات. جاملقاعد  الفرشات 
عنوان املقر االأتداعي : تجزئة الورجم 
  13100  - بوزنيقة   ،  1020 رقم   ،

بوزنيقة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الييد بوحافص ياسين 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
 1.000  : الييد بوحافص ياسين 

بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الييد بوحافص ياسين عنوانه)ا) 
حي النجدة زنقة عالل الفا�سي رقم 
بنيليدان   13000 بنيليدان   25

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
الييد بوحافص ياسين عنوانه)ا) 
حي النجدة زنقة عالل الفا�سي رقم 
بنيليدان   13000 بنيليدان   25

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  سليدان   ب ن  االبتدائية 

نون 7 2022 تحت رقم 608.

1168I

ميتامنة شامة

GROUPE HAMARAS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ميتامنة شامة
شارع امليي7ة رقم 122 الطابق االجل 

الناظور شارع امليي7ة رقم 122 
الطابق االجل الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
GROUPE HAMARAS شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي :  املحل 
رقم 9-5 بني  سيدال الناظور - 

62000 الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6255

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  10 ف 7اير  املؤرخ في 
شركة ذات   GROUPE HAMARAS
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 
 100.000 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 
اإلأتداعي   مقرها  جعنوان  مرهم 
بني  سيدال الناظور  املحل رقم 9-5 
- 62000 الناظور املغرب نتيجة الزمة 

القطاع.
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ج عين:

ج  الحدراني  محدد   الييد)ة) 

انصار  بني  الجديد  حي  عنوانه)ا) 

62000 الناظور املغرب كدصفي )ة) 

للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 

املحل  جفي    2022 ف 7اير   10 بتاريخ 

 - الناظور  سيدال  بني    9-5 رقم 

62000 الناظور املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 12 نون 7 

2022 تحت رقم 2))2.

1169I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

ALPHA SPIRIT FAME
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

 LA MAISON DE

L›ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART, BD

 ANFA, RESIDENCE pETIT

 PARADIS, 7EME ETAGE ،

20330، CASABLANCA MAROC

ALPHA SPIRIT FAME شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي تقاطع 

زنقة موزار ج شارع آنفا إقامة لوبتي 

بارامي طابق ) - 20330  الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

563019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   25

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 ALPHA : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.SPIRIT FAME

رائد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعدال أج مالك جكالة إعالنات توظف 

موظفا جاحدا عل2 امقل، االتصاالت 

جتيويق امحداث.

تقاطع   : االأتداعي  املقر  عنوان 

زنقة موزار ج شارع آنفا إقامة لوبتي 

الدار    20330  -  ( طابق  بارامي 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد أحدد املخيدة :  50 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييدة اسدهان سارة غالم :  50 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املخيدة  أحدد  الييد 

طابق  املارجني  اسحاق  أبو  زنقة   91

 20000 املعاريف البيضاء   1 1 شقة 

الدار البيضاء املغرب.

غالم  سارة  اسدهان  الييدة 

عدر  الحاج  محج   123 عنوانه)ا) 

بنجدية   21 ش   3 ط   5 الريفي مرج 

الدار البيضاء   20000 انفا البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  املخيدة  أحدد  الييد 

طابق  املارجني  اسحاق  أبو  زنقة   91

 20000 املعاريف البيضاء   1 1 شقة 

الدار البيضاء املغرب

غالم  سارة  اسدهان  الييدة 

عدر  الحاج  محج   123 عنوانه)ا) 

بنجدية   21 ش   3 ط   5 الريفي مرج 

الدار البيضاء   20000 انفا البيضاء 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 035)82.

11(0I

SMT CONSULTING

نيو اليف فون
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

SMT CONSULTING
اقامة الداكي رقم 6 شقة رقم 1 الحي 
الشتوي مراكش ، 20000، مراكش 

املغرب
نيو اليف فون  شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي املكتب 

 QI رقم 02 رقم 1097 تجزئة امليار
مراكش - 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130903
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   02
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
نيو   : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

اليف فون.
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
-إمارة  االتصاالت  مجل  في  الخدمة 

مركز االتصال.
املكتب   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 QI 02 رقم 1097 تجزئة امليار رقم 

مراكش - 20000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسدال  مبلغ 

مرهم، مقيم كالتا ي:
 50   : اسداعيل   لعيدي  الييد 

حصة بقيدة 5.000 مرهم للحصة.
الييد املتوكل عطيف :  50 حصة 

بقيدة 5.000 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
اسداعيل   لعيدي  الييد 
املشرع  قاع  توالت  زاجية  عنوانه)ا) 

رقم 66  20000 مراكش املغرب.

الييد املتوكل عطيف عنوانه)ا) 
في7جنا   3(100 ايطاليا   في7جنا 

ايطاليا.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
اسداعيل   لعيدي  الييد 
املشرع  قاع  توالت  زاجية  عنوانه)ا) 

رقم 66  20000 مراكش املغرب
الييد املتوكل عطيف عنوانه)ا) 
في7جنا ايطاليا  100)3 في7جنا ايطاليا
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 141695.
11(1I

استشارة مدمولوم االعدال التييي7 ج املالية

استشارة مدمولود االعمال 
التسيير املالية

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

استشارة مدمولوم االعدال التييي7 
ج املالية

االمل 3 البقعة 126 العيون 0000) 
املغرب ، 0000)، العيون املغرب

استشارة مدمولوم االعدال التييي7 
املالية شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي االمل 
3 البقعة 126  - 0000) العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 غشت   22
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 
استشارة مدمولوم االعدال التييي7 

املالية.
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ميتشار   : غرض الشركة بإيجاز 
في انجاز ج تييي7 ج تدويل املشاريع ج 

املقاجالت.
االمل   : االأتداعي  املقر  عنوان 
العيون   (0000  -   126 البقعة   3

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
العيا�سي  مولوم  محدد  الييد 
مرهم   100.000 بقيدة  حصة   1   :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
العيا�سي  مولوم  محدد  الييد 
شارع  مكرر   163 رقم  عنوانه)ا) 
الشريف االمري�سي العومة 1  0000) 

العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
العيا�سي  مولوم  محدد  الييد 
شارع  مكرر   163 رقم  عنوانه)ا) 
الشريف االمري�سي العومة 1  0000) 

العيةن املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 23 غشت 

2022 تحت رقم -.
11(2I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

AMEXIA ETUDES
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE pETIT
 PARADIS, 7EME ETAGE ،

20330، CASABLANCA MAROC
AMEXIA ETUDES شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي تقاطع 

زنقة موزار ج شارع آنفا إقامة لوبتي 
بارامي طابق ) - 20330  الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   12

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.AMEXIA ETUDES

يتوفر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عل2 مكتب للدراسات ج امليوحات ج 

البحوت.

تقاطع   : االأتداعي  املقر  عنوان 
زنقة موزار ج شارع آنفا إقامة لوبتي 

الدار    20330  -  ( طابق  بارامي 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

حصة   500   : الييد ايوب بنزيد 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

الييد أمين بكطاية :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنزيد  ايوب  الييد 

إقامة أم كلثوم عدارة 15 شقة 1 حي 

الرحدة سال 20000 سال املغرب.

عنوانه)ا)  بكطاية  أمين  الييد 

إقامة املعدورة 2 عدارة 12 شقة )0 

احصين سال 20000 سال املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  بنزيد  ايوب  الييد 

إقامة أم كلثوم عدارة 15 شقة 1 حي 

الرحدة سال 20000 سال املغرب

عنوانه)ا)  بكطاية  أمين  الييد 

إقامة املعدورة 2 عدارة 12 شقة )0 

احصين سال 20000 سال املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 036)82.

11(3I

مكتب التوتيق

SYNTHEMEDIC
إعالن متعدم القرارات

مكتب التوتيق

اقامة ياسدينة 3 زنقة ابن العريف 

مكتب 5 الطابق 2 املعاريف الدار 

البيضاء، 20100، الدار البيضاء 

املغرب

SYNTHEMEDIC »شركة  

املياهدة»

جعنوان مقرها االأتداعي: 22-20، 
زنقة الزجبي7 العوام، الصخور 

اليوماء  - 20303 الدار البيضاء  

املغرب.

»إعالن متعدم القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بدقت�سى الجدع العام االستثنائي 

املؤرخ في 05 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل2 مايلي: 

املصامقة عل2 عقد هبة لحق الرقبة 

 499.969 جهي  امسهم  مجدوع  في 

سعيد  الييد  طرف  من  سهم 
البدراجي لفائدة الييد يونس بدراجي 

حق  من  سهم   249.984 بنيبة 

الرقبة ج الييد أمين البدراجي بنيبة 

249.985 سهم من حق الرقبة.

عل2  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

النظام  من   3 البند  تغيي7  مايلي: 

إلضافة  جذلك  للشركة  االسا�سي 

إ 2 النشاط الحا ي  التالية  امنشطة 

تصنيع جاستي7ام املنتجات   : للشركة 

امأهزة  البيطرية،  الصيدالنية، 

املكدالت  جالتجديلية  الطبية 

الغذائية التجارة في اممجات الطبية 

جالجراحة جامأهزة الطبية.

قرار رقم 3 : الذي ينص عل2 مايلي: 

االسا�سي  النظام  من   ( البنذ  تغيي7 

للشركة الخاص برأس مال الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل2 مايلي: 
املصامقة عل2 استقالة احد ميي7ين 

الشركة
قرار رقم 5: الذي ينص عل2 مايلي: 

تعيين ميي7 أديد 
قرار رقم 6: الذي ينص عل2 مايلي: 
امسا�سي  القانون  صياغة  إعامة 

للشركة 
قرار رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 

صالحيات
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص عل2 مايلي: 

نشاط الشركة
بند رقم ): الذي ينص عل2 مايلي: 

رأس مال الشركة
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم )66)82.
11(2I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتدانية الثقة العيون

LAAYOUNE

MANTARI
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE ائتدانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 2000)، املر�سى العيون 

املغرب
MANTARI شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي النهضة 

زنقة مراكش  رقم36 شقة 03 - 
0002) املر�سى العيون   املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22(53
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 نون 7   21 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
سعيد الغال ي  )ة)  تفويت الييد 
أصل  من  اأتداعية  حصة   250
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   1.000
محدد الغال ي بتاريخ 21 نون 7 2022.



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022)الجريدة الرسمية   22962

سعيد الغال ي  )ة)  تفويت الييد 
أصل  من  اأتداعية  حصة   250
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   1.000

الكبي7 الغال ي بتاريخ 21 نون 7 2022.
سعيد الغال ي  )ة)  تفويت الييد 
أصل  من  اأتداعية  حصة   250
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   1.000
نون 7   21 بتاريخ  الدجامي   احدد 

.2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   22 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 3381/2022.

11(5I

BUSINESS FOREVER

S.S.G.I
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BUSINESS FOREVER
1) إقامة ابن بطوطة تقاطع ابن 
بطوطة ج عبد الكريم الديوري 

الطابق امجل رقم 3 ، 20000، الدار 
maroc البيضاء

S.S.G.I شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي تقاطع 
شارع محدد اليامس جمقدام 

بوشعيب اقامة البيضاء 2 رقم )1 
الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.211513

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2021 مأن 7   12 في  املؤرخ 
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة  حل 
مبلغ    S.S.G.I ذات الشريك الوحيد 
جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 
مقرها اإلأتداعي تقاطع شارع محدد 
اقامة  بوشعيب  جمقدام  اليامس 
 - الدارالبيضاء   1( رقم   2 البيضاء 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20000

ل : عدم جأوم نشاط.

تقاطع  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 
جمقدام  اليامس  محدد  شارع 
 1( رقم   2 بوشعيب اقامة البيضاء 
20000 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب. 
ج عين:

بندخلوف  سعيد   الييد)ة) 
تقاطع  عنوانه)ا)  ج  اندل�سي 
جمقدام  اليامس  محدد  شارع 
 1( رقم   2 بوشعيب اقامة البيضاء 
الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم )32)80.
11(6I

MOSTACHARCOM

FOOD CONSULTING
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

MOSTACHARCOM
 BD ZERKTOUNI IMM 265

 ETAGE 9 N° 92 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

FOOD CONSULTING شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي 55 شارع 

زرقطوني فضاء زرقطوني طابق 01  
- 20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20(561
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  املؤرخ في 19 غشت 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ    FOOD CONSULTING
جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 
55 شارع زرقطوني  مقرها اإلأتداعي 
 20000  -   01 فضاء زرقطوني طابق 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

في  طلبات  عل2  الحصول  صعوبة 
جاملنافية  الوباء  بيبب  اليوق 

الكبي7ة.
ج حدم مقر التصفية ب 55 شارع 
زرقطوني فضاء زرقطوني طابق 01  - 

20000 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  املدهون  هللا   عبد  الييد)ة) 
 2 طابق  رجما  زنقة   22 عنوانه)ا) 
شقة 8 20000 الدار البيضاء املغرب 

كدصفي )ة) للشركة.
ج  املدهون  مرجة   الييد)ة) 
 2 طابق  رجما  زنقة   22 عنوانه)ا) 
شقة 8 20000 الدار البيضاء املغرب 

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 845039.
11((I

كابيني كونييلتينك رحاب

 STE D›IMPORT EXPORT
LAHDARI

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأتداعي للشركة

كابيني كونييلتينك رحاب
8 شارع خريبكة اقامة مار م 7جكة 

الطابق 2 الشقة 20 ، 20250، الدار 
البيضاء املغرب

 STE D›IMPORT EXPORT
LAHDARI شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي 97 ب مدر 
حين الصغي7 مكتب 125 الطابق 2  

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االأتداعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93961

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
املؤرخ في 08 نون 7 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 

مكتب  الصغي7  حين  مدر  ب   97«

الدار   20000  -   2 الطابق   125

عامل  »حي  إ 2  املغرب»  البيضاء 

الرقم 19 الطابق اليفلي    1( الزنقة 

- 0)205 الدار البيضاء  املغرب».

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 256)82.

11(8I

PUSH CENTER

NORTOR SERVICES
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC

NORTOR SERVICES شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي )35 شارع 

محدد الخامس الطابق 5 الشقة 

9 القضاء ا2 الدار البيضاء الدار 

البيضاء  20000 الدار البيضاء  

املغرب 

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   31

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.NORTOR SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : استشاري 

مصدم   ، برمجي  محلل   ، كدبيوتر 

كدبيوتر.
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 35(  : االأتداعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق  الخامس  محدد  شارع 
البيضاء  الدار  ا2  القضاء   9 الشقة 
الدار البيضاء  20000 الدار البيضاء  

املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : طربي  نامية  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  طربي  نامية  الييدة 
رقم   2( عدارة  اجه  الزجبي7  تجزىة 
الدار   20000 البيضاء   االلفة   3

البيضاء  املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  طربي  نامية  الييدة 
رقم   2( عدارة  اجه  الزجبي7  تجزىة 
الدار   20000 البيضاء   االلفة   3

البيضاء  املغرب 
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 563395.
1179I

FIBEN

BABORI PROMO
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FIBEN
 BD Riad FB 14 Hay El Massira
 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA
MAROC

BABORI PROMO شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 0)1 
طابق 3 شارع املقاجمة الحينية١ 

املحددية - 20800  املحددية املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   05

امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BABORI PROMO

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري؛

• تشييد أديع املباني الفرمية أج 

الجداعية لالستخدامات اليكنية أج 

التجارية أج اإلمارية أج الصناعية أج 

غي7ها من االستخدامات ؛

أديع  جإنجاز  جبرمجة  مراسة   •

املشاريع  جأديع  اإلنشائية  املشاريع 

املتعلقة بهذا النشاط.

مبنى  مي  التيويق  أج  الت7جيج   •

لحيابه  عقاري  مجدع  أج  برنامج  أج 

الخاص أج نيابة عن أطراف ثالثة ؛.

 1(0  : االأتداعي  املقر  عنوان 

الحينية١  املقاجمة  شارع   3 طابق 

املحددية - 20800  املحددية املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

حصة   500   : قارة  علي  الييد 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

500 حصة    : الييد  قارة سعيد 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

قامة  عنوانه)ا)  قارة  علي  الييد 

الطابق   12 الشقة  أومية عدارة 97 

  20800 املحددية  يخلف  بني   3

املحددية املغرب.

عنوانه)ا)  سعيد  قارة  الييد  

2 بني  1 الطابق  تجزئة بالحاج عدارة 

املحددية   20800 املحددية  يخلف 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

قامة  عنوانه)ا)  قارة  علي  الييد 
الطابق   12 الشقة  أومية عدارة 97 
 20800 املحددية  يخلف  بني   3

املحددية املغرب
عنوانه)ا)  سعيد  قارة  الييد  
2 بني  1 الطابق  تجزئة بالحاج عدارة 
املحددية   20800 املحددية  يخلف 

املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحددية  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 2313.

1180I

FOUZMEDIA

DAR BELAICH
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
DAR BELAICH شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 59 اقامة 
موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 2 - 12000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 ماي   02
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 DAR  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BELAICH
منعش   -  : غرض الشركة بإيجاز 

عقاري

تأأي7  أج  لبيع  إستشارة  مكتب   -
العقارات.

 59  : االأتداعي  املقر  عنوان 
شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 
 12000  -  2 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بلعيش  حكيم  الييد 
 3 شقة   26 رقم  العربي  املغرب  حي 

بلوك أ  12000 تدارة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  بلعيش  حكيم  الييد 
 3 شقة   26 رقم  العربي  املغرب  حي 

بلوك أ  12000 تدارة املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
13 ماي  االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 

2022 تحت رقم -.
1181I

FLASH ECONOMIE

DIFFUSION SAM
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DIFFUSION SAM شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 39 شارع 
اللة الياقوت الشقة م الطابق 5  - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56160(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   25
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.DIFFUSION SAM

استي7ام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتصدير جتيويق منتجات النظافة.

عنوان املقر االأتداعي : 39 شارع 

 -   5 اللة الياقوت الشقة م الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 500   : الييد موفق سرجر مالح 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

500 حصة    : الييد سدي7 عدور 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد موفق سرجر مالح عنوانه)ا) 

شقة رقم   5 شارع الزيراجي ط   123

12 20000 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  عدور  سدي7  الييد 

 2 الشقة  ب   6 عدارة  سيتي  كولف 

البيضاء  الدار   20000 بوسكورة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد موفق سرجر مالح عنوانه)ا) 

شقة رقم   5 شارع الزيراجي ط   123

12 20000 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  عدور  سدي7  الييد 

 2 الشقة  ب   6 عدارة  سيتي  كولف 

البيضاء  الدار   20000 بوسكورة 

املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 825361.

1182I

AA CONSULTING S.A.R.L

 SOCIETE IMMOBILIERE
ODIL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
تفويت حصص

AA CONSULTING S.A.R.L
12 ،  شارع  باريس الطابق الثاني 
رقم 22 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE ODIL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع مي 
ليدج فيال هاسييندا  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.135615

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 ماي   06 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
 Michelle )ة)  الييد  تفويت 
اأتداعية  حصة   SETBON 250
500 حصة لفائدة  الييد  من أصل 
ماي   02 بتاريخ   Sophie RUYER )ة) 

.2012
 Michelle )ة)  الييد  تفويت 
اأتداعية  حصة   SETBON 250
500 حصة لفائدة  الييد  من أصل 
 Steve Alan Abraham DAYAN (ة(

بتاريخ 02 ماي 2012.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 827490.
1183I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

STRABOUKA
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع محدد الخامس  اقامة 
الرحداني A3 الطابق االجل  جامي زم 
جامي زم املغرب، 25350، جامي زم 

املغرب

STRABOUKA شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي : 122 

بلوك 1 حي امليي7ة  جامي زم املغرب 
25350 جامي زم املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8(1
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 10 مارس  املؤرخ في 
STRABOUKA شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  مرهم   100.000 رأسدالها 
حي   1 بلوك   122 اإلأتداعي  مقرها 
امليي7ة  جامي زم املغرب 25350 جامي 
زم املغرب نتيجة لخيائر جنقص في 

االرباح.
ج عين:

ج  كريم   بوعزة    الييد)ة) 
امليي7ة   حي   1 بلوك   122 عنوانه)ا) 
25350 جامي زم املغرب كدصفي )ة) 

للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
2022 جفي جامي زم  10 مارس  بتاريخ 
املغرب جامي زم املغرب 25350 جامي 

زم املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوامي زم  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 117/2022.
1182I

QUALICIA CONSULTING

 IMRAN IMMOBILIER SARL
AU

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسدال الشركة

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم 12 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكناس. ، 50000، 
مكناس املغرب

  IMRAN IMMOBILIER SARL AU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي اقامة 
عاليا حي امليتشفيات الطابق 

2 الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأسدال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3((65(
الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تم   2022 نون 7   21 في  املؤرخ 
قدره  بدبلغ  الشركة  رأسدال  رفع 
من  أي  مرهم»   2.800.000«
 4.900.000« إ 2  مرهم»   100.000«
تقديم حصص    : عن طريق  مرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 39073.
1185I

cabinet  AMSN

STE ALYAS CALL
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet  AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

STE ALYAS CALL شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي زنقة بدر 
الك 7ى الطابق الثالث إقامة بزنيس 
سانت7 رقم  15 - 50000  مكناس  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52225

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر حل   2022 نون 7   12 املؤرخ في 
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
  STE ALYAS CALL الشريك الوحيد 
مرهم   100.000 رأسدالها  مبلغ 
بدر  زنقة  اإلأتداعي  مقرها  جعنوان 
الك 7ى الطابق الثالث إقامة بزنيس 
مكناس     50000  -  15 رقم   سانت7 
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عدم القدرة عل2   : املغرب نتيجة ل 
التيي7جاملنافيةالشرسة.

ج حدم مقر التصفية ب  زنقة بدر 
الك 7ى الطابق الثالث إقامة بزنيس 
مكناس     50000  -  15 رقم   سانت7 

املغرب. 
ج عين:

كريم    حين  محدد  الييد)ة) 
امري�سي ج عنوانه)ا) قطاع  22  إقامة 
ليكامليا عدارة 1 شقة 5 زنقة الجلنار 
الرباط    10100 الرباط  الرياض  حي 

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية :  زنقة بدر 
الك 7ى الطابق الثالث إقامة بزنيس 

سانت7 رقم  15
 مكناس

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 1208.

1186I

FIDUBAC SARL

DISTRIBUTION LOISAH
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUBAC SARL
162 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
الشقة رقم 11 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب
DISTRIBUTION LOISAH شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي اجالم 
ميدون شارع 80 رقم 32 - 62000 
الناظور - 62000 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22235
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   11 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :

عدر   خا ي  )ة)  الييد  تفويت 
أصل  من  اأتداعية  حصة   1.000
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   1.000
حدزة  فتحي بتاريخ 11 أكتوبر 2022.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
 2( بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 2662.
118(I

ACDEN

كامزي كاندي الند
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

كامزي كاندي الند شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي : شارع 

سوكتاني ، الطابق  3الرقم  
22غوتيي - 0000 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.260213

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 
ذات  شركة  الند  كاندي  كامزي  حل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 
 800.000 رأسدالها  مبلغ  الوحيد 
مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
سوكتاني ، الطابق  3الرقم  22غوتيي 
0000 الدار البيضاء املغرب نتيجة   -

لتوقف نشاط الشركة.
ج عين:

ج  البلغمي  شفيقة    الييد)ة) 
 8  ، ا) إقامة صوفيا الرقم  عنوانه)ا) 
الدار البيضاء    0000 طريق أزمور   

املغرب كدصفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
شارع  جفي   2022 أكتوبر   31 بتاريخ 
سوكتاني ، الطابق  3الرقم  22غوتيي 

- 0000 الدار البيضاء املغرب.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم 847299.

1188I

BCNG

STE: VIA WORK
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: VIA WORK شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي 265، 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

20050 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55826(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 شتن 7   2(
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE:  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.VIA WORK
اعدال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة جانشاءات
 ،265  : االأتداعي  املقر  .عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

20050 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسدال  مبلغ 

100.000,00 مرهم، مقيم كالتا ي:
  : اليبتي  رتيبة  الييدة 
80.000,00 حصة بقيدة 100 مرهم 

للحصة.

  : اعليوات  سعيد  الييد 
20.000,00 حصة بقيدة 100 مرهم 

للحصة. 
الييدة رتيبة اليبتي : 800 بقيدة 

100 مرهم.
 200  : اعليوات  سعيد  الييد 

بقيدة 100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اليبتي  رتيبة  الييدة 
 6 )30 رقم  اقامة ميار اليالم عدارة 

20050 الدار البيضاء املغرب.
الييد سعيد اعليوات عنوانه)ا) 
 20( رقم  اجه  عدارة  االها ي  اقامة 
طابق 3 سيدي معرجف 20050 الدار 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  اليبتي  رتيبة  الييدة 
 6 )30 رقم  اقامة ميار اليالم عدارة 

20050 الدار البيضاء املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 841194.
1189I

ميتامنة شامة

PET HOUSE NAD
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

ميتامنة شامة
شارع امليي7ة رقم 122 الطابق االجل 

الناظور شارع امليي7ة رقم 122 
الطابق االجل الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
PET HOUSE NAD شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي طريق 

ازغنغان احداما الناظور - 62000 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   06
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امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
املحدجمة باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 PET  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.HOUSE NAD
غرض الشركة بإيجاز : بيع ج شراء 
للحيوانات  الغذائية  املوام  توزيع  ج 

االليفة.
امليفة  الحيوانات  أديع  تربية 

نباتات امسداك املائية..
طريق   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 62000  - الناظور  احداما  ازغنغان 

الناظور املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 500   : منصور  محدد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.
500 حصة    : الييد علي الوركي 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
 50000  : منصور  محدد  الييد 

بقيدة 100 مرهم.
 50000  : الوركي  علي  الييد 

بقيدة 100 مرهم.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  منصور  محدد  الييد 
مجار احداما الناظور 62000 الناظور 

املغرب.
حي  الييد علي الوركي عنوانه)ا) 

ابوعجاأا 62000 الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  منصور  محدد  الييد 
مجار احداما الناظور 62000 الناظور 

املغرب
حي  الييد علي الوركي عنوانه)ا) 

ابوعجاأا 62000 الناظور املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 12 نون 7 

2022 تحت رقم 2))2.

1190I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE TAZARINE SALH
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمي7 موالي عبد هللا ، 

0000)، العيون املغرب
STE TAZARINE SALH  شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي بلوك اكس  
رقم 355 25 مارس العيون - 0000) 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 يناير   31
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 STE  : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.TAZARINE SALH
أعدال ج   : غرض الشركة بإيجاز 
خدمات متنوعة - تصنيع موام البناء 
- اعدال الصيانة ج اليباكة - خدمات 
الكهرباء - - التجارة العامة - االستي7ام 

ج التصدير.
بلوك   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 - مارس العيون   25  355 رقم  اكس  

0000) العيون املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
 1.000   : الصالح  احدد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 
 1.000  : الصالح  احدد  الييد 

بقيدة 100 مرهم.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الصالح  احدد  الييد 
الوحدة  تجزئة  م  بلوك   169 رقم 

العيون 0000) العيون  املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  الصالح  احدد  الييد 
الوحدة  تجزئة  م  بلوك   169 رقم 

العيون 0000) العيون  املغرب 

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

03 مارس  بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 595.

1191I

cabinet jdaini

SUNSYSTEK
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

قفل التصفية

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

SUNSYSTEK شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : 10 زنقة 

اطلس حي الحيني بركان - 63300 

بركان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2185

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون 7   22 املؤرخ في 

SUNSYSTEK شركة ذات امليؤجلية 

 50.000 رأسدالها  مبلغ  املحدجمة 

 10 اإلأتداعي  مقرها  جعنوان  مرهم 
 - بركان  الحيني  حي  اطلس  زنقة 

بركان املغرب نتيجة القفال   63300

الشركة.

ج عين:

اليغرجشني ج  محدد   الييد)ة) 

مركز التكوين املنهي بركان  عنوانه)ا) 

)ة)  كدصفي  املغرب  بركان   63300

للشركة.

ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
زنقة   10 جفي   2022 نون 7   22 بتاريخ 
 63300  - اطلس حي الحيني بركان 

بركان املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  ب 7كان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 620/2022.
1192I

ACOMS CONSULTING

JOUDY›S PARC SARLAU
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACOMS CONSULTING
رقم 2 عدارة 13 شارع امريس الثاني 
املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب
JOUDY›S PARC SARLAU شركة 

ذات ميؤجلية محدجمة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي الطابق 
 GUILLAUME امر�سي عدارة

 ESPLANDES DES NATIONS
شارع ابن سينا املدينة الجديدة 

املنزه  - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5((2(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   10
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.JOUDY’S PARC SARLAU
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعاب بالتقييط لألطفال.
الطابق   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 GUILLAUME عدارة  امر�سي 
 ESPLANDES DES NATIONS



22967 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

شارع ابن سينا املدينة الجديدة املنزه  
- 50000 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  
مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : عيام  ايدان  الييدة 
حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عيام  ايدان  الييدة 
شارع   18 رقم   2 أج  اقبال  اقامة 
مكناس   50000 امللكي  الجيش 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:
عنوانه)ا)  عيام  ايدان  الييدة 
شارع   18 رقم   2 أج  اقبال  اقامة 
الجيش امللكي 50000 مكناس املغرب
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 2360.
1193I

سيكوأيس شدم

 STE ECONOMIE BATIMENT
SARL

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
قفل التصفية

سيكوأيس شدم
98 شارع عبد الكريم الخطابي ، 

32000، الحييدة املغرب
 STE ECONOMIE BATIMENT

SARL شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي : شارع 
الدار البيضاء - 32250 امزجرن 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.263(

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 يوليوز 2022 تقرر حل 
 STE ECONOMIE BATIMENT
امليؤجلية  ذات  شركة   SARL
 100.000 رأسدالها  مبلغ  املحدجمة 

مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
امزجرن   32250  - البيضاء  الدار 

املغرب نتيجة القتصامي.
ج عين:

الطاهري  العزيز   عبد  الييد)ة) 
ميدونة  لال  شارع   12 عنوانه)ا)  ج 
كدصفي  املغرب  الحييدة   32000

)ة) للشركة.
ج قد تم انعقام الجدعية الختامية 
بتاريخ 03 نون 7 2022 جفي شارع الدار 

البيضاء - 32250 امزجرن املغرب.
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحييدة  بتاريخ 29 نون 7 

2022 تحت رقم 300.

1194I

cabinet  AMSN

TMC OPTIC
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تفويت حصص

cabinet  AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

TMC OPTIC شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي رقم 12 
زنقة ٱنتييي7ابي م ج   - 50000 

مكناس  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52165

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 أكتوبر   10 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
تفويت الييد )ة)   فاطدة الزهراء  
من  اأتداعية  حصة   800 بوغرس 
الييد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 
)ة) طريق الومغي7ي بتاريخ 10 أكتوبر 

.2022
االزعر  محدد   )ة)  تفويت الييد 
أصل  من  اأتداعية  حصة   200
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   1.000
أكتوبر   10 بتاريخ  الومغي7ي  طريق 

.2022

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم )236.
1195I

cabinet  AMSN

TMC OPTIC
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

cabinet  AMSN
 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

TMC OPTIC شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة

ج عنوان مقرها االأتداعي رقم 12 
زنقة ٱنتييي7ابي م ج  -  50000 

مكناس .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52165

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 10 أكتوبر 2022 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات امليؤجلية املحدجمة» إ 2 »شركة 
ذات ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بدكناس   التجارية 

2022 تحت رقم )236.
1196I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

 STE MAROCAINE
 EL MOUBARIK

D›EVENEMENTIELS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE
 JAOUHARA 1 ER ETAGE APPT
 N° 5 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 STE MAROCAINE

 EL MOUBARIK

D›EVENEMENTIELS  شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي حي الرحدة 
املنطقة س رقم 619 سال - 0)111 

سال املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25909

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
تدت   2022 يوليوز   15 في  املؤرخ 

املصامقة عل2 :
حداني  خالد  )ة)  الييد  تفويت 
أصل  من  اأتداعية  حصة   1.000
)ة)  الييد  لفائدة   حصة   1.000
يوليوز   15 بتاريخ  املبارك  محدد 

.2022
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   01 بتاريخ  بيال   االبتدائية 

2022 تحت رقم 18).
1197I

ARWA FARMING

ARWA FARMING
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

ARWA FARMING
)22 تجزئة رياض ياسدين س محل 

رقم 2 طريق عين شقف فاس ، 
30120، فاس املغرب

ARWA FARMING  شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة

جعنوان مقرها اإلأتداعي )22 
تجزئة رياض ياسدين س املحل رقم 

2 طريق عين الشقف فاس - 30120 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات امليؤجلية 
املحدجمة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   08
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
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عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 ARWA : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.FARMING

تاأر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحبوب جامسددة جمنتجات الصحة 

الزراعية جبيع  النباتية جامليتلزمات 

أديع البذجر املتعلقة بالزراعة.

أج  التجارية  العدليات  إمارة   -

للخدمة  الزراعية  أج  الصناعية 

املدنية أج العيكرية.

املتعلقة  جالتصدير  االستي7ام   -

بالزراعة..

 22(  : االأتداعي  املقر  عنوان 

تجزئة رياض ياسدين س املحل رقم 

2 طريق عين الشقف فاس - 30120 

فاس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

50) حصة    : الييد مولوم خويا 

بقيدة 100 مرهم للحصة.

 250   : هشيمي   زينب  الييدة 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد مولوم خويا عنوانه)ا) 553 

تجزئة رياض الياسدين س طريق عين 

الشقف فاس 30120 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  الييدة زينب هشيمي  

س  الياسدين  رياض  تجزئة   553

 30120 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد مولوم خويا عنوانه)ا) 553 

تجزئة رياض الياسدين س طريق عين 

الشقف فاس 30120 فاس املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 1)28.

1198I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

 STE MAROCAINE
 EL MOUBARIK

D›EVENEMENTIELS
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ميي7 أديد للشركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE
 JAOUHARA 1 ER ETAGE APPT
 N° 5 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 STE MAROCAINE

 EL MOUBARIK
D›EVENEMENTIELS   شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي الرحدة 
املنطقة س رقم 619 سال - 0)111 

سال املغرب.
تعيين ميي7 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25909

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2022 تم تعيين  15 يوليوز  املؤرخ في 
ميي7 أديد للشركة الييد)ة) حداني 

خالد  كديي7 جحيد
تبعا لقبول استقالة امليي7.

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   01 بتاريخ  بيال   االبتدائية 

2022 تحت رقم 18).

1199I

BZD CONSULTING

INOSANTE
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأتداعي للشركة

BZD CONSULTING
 RUE ICHBILIA IM 10 LOT

 GAIMO 3EME ETAGE APPT N
 C3 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
INOSANTE شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي شارع 
إشبيلية، تجزئة غيدو، عدارة 10، 

طابق الثالث، شقة رقم 3  الناظور  
68000 الناظور  املغرب.

تحويل  املقر االأتداعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.200((
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 نون 7 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحا ي  االأتداعي  املقر 
غيدو،  تجزئة  إشبيلية،  »شارع 
شقة رقم  طابق الثالث،   ،10 عدارة 
68000 الناظور  املغرب  3  الناظور  
لعري  شارع رجما،   ،(2 رقم   « إ 2   «
الناظور     68000 الناظور   الشيخ   

املغرب ».
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 2836.

1200I

universal gestion

CASA DEL SENATOR
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
) أليز مراكش ، 20000، مراكش 

املغرب
CASA DEL SENATOR شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي مركززنيث 

بزنس ,شارع ميلم تجزئة بوكار 
الطابق 3 شقة رقم 12 باب مكالة 
مراكش - 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130927
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
تم إعدام القانون   2022 أكتوبر   12
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 CASA : بدختصر تيديتها  اإلقتضاء 

.DEL SENATOR

إمارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفنامق جاليياحة.

-إمارة العقارات.

-- متعهد إمارة املجال )سياحة).

عنوان املقر االأتداعي : مركززنيث 

بوكار  تجزئة  ميلم  ,شارع  بزنس 

مكالة  باب   12 شقة رقم   3 الطابق 

مراكش - 20000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 300.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : اجزهوى  احدد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

 1.000   : اجالمعلي  فريد  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة.

حلكان  عامل  محدد  الييد 

مرهم   100 بقيدة  حصة   1.000   :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اجزهوى  احدد  الييد 

اكامير   فونتي  حي   31 رقم  م  قطاع 

80000 اكامير  املغرب.

عنوانه)ا)  اجالمعلي  فريد  الييد 

شقة 602 بلوك س 2 شارع املقاجمة 

80000 اكامير   إقامة تيفاجين اكامير 

املغرب.

حلكان  عامل  محدد  الييد 

فرنيا   (5000 فرنيا  عنوانه)ا) 

فرنيا.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  اجزهوى  احدد  الييد 

اكامير   فونتي  حي   31 رقم  م  قطاع 

80000 اكامير  املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بدراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 08)121.

1201I
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cabinet comptabe et fiscal benaboud

 NISRINE نسرين بواسون فيش
POISON FISH

شركة ذات امليؤجلية املحدجمة
حل شركة

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56
90000، Tanger Maroc

 NISRINE نيرين بواسون فيش
POISON FISH  شركة ذات 
امليؤجلية املحدجمة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأتداعي 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين الطابف 2 شقة 
رقم 3  - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98965
بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  02 ف 7اير  املؤرخ في 
املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 
 NISRINE فيش  بواسون  نيرين 
رأسدالها  مبلغ     POISON FISH
مقرها  جعنوان  مرهم   10.000
ابن  يوسف  شارع   5 اإلأتداعي 
 -   3 رقم  شقة   2 الطابف  تاشفين 
90000 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

مزاجلة أي نشاط.
شارع   5 ج حدم مقر التصفية ب 
شقة   2 يوسف ابن تاشفين الطابق 

رقم 3  - 90000 طنجة املغرب. 
ج عين:

الوهابي  محدد سعيد   الييد)ة) 
رقم  شارع   2 ركاسع  حي  عنوانه)ا)  ج 
طنجة املغرب   90000   21 رقم   11

كدصفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 
ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 
نون 7   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 3))13.

1202I

H.T SMART

TRANS MIGAL
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

تأسيس شركة

H.T SMART
رقم )153 حي اممل خريبكة ، 

25000، خريبكة املغرب
TRANS MIGAL شركة ذات 

امليؤجلية املحدجمة
جعنوان مقرها اإلأتداعي موطنة : 
)153 حي اممل خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7961
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   21
امليؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجمة باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

امليؤجلية املحدجمة.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
 TRANS : اإلقتضاء بدختصر تيديتها

.MIGAL
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املدر�سي لحياب الغي7، نقل البضائع 
نقل   ، جمجليا  جطنيا  الغي7  لحياب 

امليتخدمين لحياب الغي7.
موطنة   : االأتداعي  املقر  عنوان 
 25000  - حي اممل خريبكة   153(  :

خريبكة املغرب.
أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:
500 حصة    : الييد رشيد صبار 

بقيدة 100 مرهم للحصة.
الييد اشرف صبار :  500 حصة 

بقيدة 100 مرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  صبار  رشيد  الييد 
خريبكة  القديم  اليوق   3 بلوك   2

25000 خريبكة املغرب.

عنوانه)ا)  صبار  اشرف  الييد 

خريبكة  القديم  اليوق   3 بلوك   2

25000 خريبكة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  صبار  رشيد  الييد 

خريبكة  القديم  اليوق   3 بلوك   2

25000 خريبكة املغرب

عنوانه)ا)  صبار  اشرف  الييد 

خريبكة  القديم  اليوق   3 بلوك   2

25000 خريبكة املغرب

عنوانه)ا)  صبار  زكرياء  الييد 

خريبكة  القديم  اليوق   3 بلوك   2

25000 خريبكة املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2022 تحت رقم 590.

1203I

CEDECOM

BOUDOU BUILDING
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CEDECOM

 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA MAROC

BOUDOU BUILDING شركة ذات 

ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأتداعي 119 شارع 

عبد املومن الطابق الثاني رقم 18 

حي امليتشفيات الدار البيضاء - 

20200 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28161(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2020 نون 7   30

ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تيدية 

 : تيديتها  بدختصر  اإلقتضاء 

.BOUDOU BUILDING

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

 119  : االأتداعي  املقر  عنوان 

شارع عبد املومن الطابق الثاني رقم 

18 حي امليتشفيات الدار البيضاء - 

20200 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 200.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

الييد عبد الرحيم بومج :  2.000 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الييد عبد الرحيم بومج عنوانه)ا) 
الناضور  كبدانة  لحضارة  لوساميد 

62000 الناضور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

الييد عبد الرحيم بومج عنوانه)ا) 
الناضور  كبدانة  لحضارة  لوساميد 

62000 الناضور املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مأن 7 2020 تحت رقم 755986.

1202I

شركة الحييدة لالستشارات ش.م.م

 STE SAFOUANE LILBINAE
)SARL (A.U

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة الحييدة لالستشارات 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
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 STE SAFOUANE LILBINAE

SARL (A.U) شركة ذات ميؤجلية 

محدجمة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي حي ايت 

مو�سى جعدر امزجرن الحييدة 

32000 الحييدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.312(

الوحيد  الشريك  قرار  بدقت�سى 

تقرر حل   2022 نون 7   09 املؤرخ في 

شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

 STE SAFOUANE الوحيد  الشريك 

مبلغ    (LILBINAE SARL (A.U
جعنوان  مرهم   10.000 رأسدالها 

مقرها اإلأتداعي حي ايت مو�سى جعدر 

الحييدة   32000 امزجرن الحييدة 

املغرب نتيجة ل : كيام اليوق.

حي  ب  التصفية  مقر  حدم  ج 

ايت مو�سى جعدر امزجرن الحييدة 

32000 الحييدة املغرب. 

ج عين:

الييد)ة) عدام  فكري ج عنوانه)ا) 

شارع قنيطرة امزجرن الحييدة   (1

كدصفي  املغرب  الحييدة   32000

)ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحييدة  بتاريخ 22 نون 7 

2022 تحت رقم 305.

1205I

amina zouheir

سمارت ادفيس اوفيس
شركة ذات ميؤجلية محدجمة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

amina zouheir
 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،
30000، fes maroc

سدارت امفيس اجفيس شركة ذات 
ميؤجلية محدجمة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأتداعي شقة 10 
عدارة 98 تجزئة برمال طريق عين 
اليدن فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات ميؤجلية 
محدجمة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى  
القانون  إعدام  تم   2022 نون 7   15
ميؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجمة 

باملديزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجمة  ميؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تيدية 
اإلقتضاء بدختصر تيديتها : سدارت 

امفيس اجفيس.
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نداء-مقاجل  الديون-مركز  تحصيل 

للخدمات املعلومات التجارية.
 10 : شقة  عنوان املقر االأتداعي 
عين  طريق  برمال  تجزئة   98 عدارة 

اليدن فاس - 30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسيت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسدال الشركة:  

مرهم، مقيم كالتا ي:

 1.000   : نشام  يوسف  الييد 

حصة بقيدة 100 مرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امسداء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نشام  يوسف  الييد 

صفرج  تدكناي  عين  تيدوياس  مجار 

31000 صفرج املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امسداء 

جمواطن ميي7ي الشركة:

عنوانه)ا)  نشام  يوسف  الييد 

صفرج  تدكناي  عين  تيدوياس  مجار 

31000 صفرج املغرب

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 7   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 4892.

1206I

Finconseil

ACTIVITIZ
شركة ذات امليؤجلية املحدجمة

حل شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 20200، 120

casablanca maroc

ACTIVITIZ شركة ذات امليؤجلية 

املحدجمة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأتداعي  شارع 

الزرقطوني الدجر الخامس - 20000 

الدار البيضاء املدلكة املغربية.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.39120

بدقت�سى الجدع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون 7   10 املؤرخ في 

املحدجمة  امليؤجلية  ذات  شركة 

ACTIVITIZ  مبلغ رأسدالها 100.000 

مرهم جعنوان مقرها اإلأتداعي  شارع 

 20000  - الزرقطوني الدجر الخامس 

الدار البيضاء املدلكة املغربية نتيجة 

ل : الخدول.

ج حدم مقر التصفية ب ٤٦ شارع 

 20000  - الزرقطوني الدجر الخامس 

الدار البيضاء املدلكة املغربية. 

ج عين:

الييد)ة) سالم  زيدان ج عنوانه)ا) 

مار   20000   3 رقم   1 مبنى   GH 1

)ة)  املدلكة املغربية كدصفي  بوعزة 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجم املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل2 

ج  العقوم  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكدة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نون 7 2022 تحت رقم )3))82.

120(I
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130694
حياب رقم : 21079

عقد تقدمة
الحامل  امكاكا  سليدان  الييد 
 JE249702 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  مدثال  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  جاملسجل 
البيضاء تحت رقم 223020 جبصفته 
ميي7 جحيد لشركة في طور التكوين 

خصائصها كالتا ي :
تم تصريح عل2 ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة  
 A FOOD GOURMET SARL AU
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
ب  االأتداعي  مقرها  جاحد  بشريك 
 5( زنقة   2 العالية  شارع جامالدرجة 
تم  البيضاء  الدار  املفة،   21 رقم 
املياهدة في الشركة املذكورة أعاله 
بجديع عناصر أصول جخصوم امصل 
جتصبح  الطبيعي  للشخص  التجاري 
الشركة مالكة للعناصر املياهم بها 
من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاري.
من  امليتفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد جسيكون لها أيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 
الشركة امصل التجاري الكائن بالدار 

البيضاء.
العالية  الدرجة  جام  شارع   : ب   
الدار  املفة،   21 رقم   5( زنقة   2
البيضاء، جاملسجل بالسجل التجاري 

بالدار البيضاء تحت رقم 223020.
تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية  باملحكدة  الضبط  بدكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خدية  أأل  ماخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 2 جالثانية.
النشرة امج 2

رئيس كتابة الضبط

1 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130696
حياب رقم : 21099

بيع أصل تجاري
فوت

الحامل  نوني  الحين  الييد 
.B439319 لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة
نوني  الرحيم  عبد  الييد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK343346
املعد  التجاري  امصل  مجدوع 
جاملالبس  بالتقييط  امحذية  لبيع 
املعاريف  البيضاء  بالدار  املتواأدة 

31 مكرر زنقة اليوق )مي مار�سي).
رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

.312012
تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية  باملحكدة  الضبط  بدكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خدية  أأل  ماخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 2 جالثانية.
النشرة امج 2

عن رئيس كتابة الضبط

2 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 62)130
حياب رقم : 22121

بيع أصل تجاري
فوت

الحاملة  الراجي  مريم  الييدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.LT802885
لفائدة

الييد علي أديل الحامل لبطاقة 
.BK350930 التعريف الوطنية

الحامل  رصيف  املهدي  الييد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BH367013
الحامل  ميجان  حدزة  الييد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE870097

الحامل  حيني  أيوب  الييد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BH848424

املعد  التجاري  امصل  مجدوع 

البيضاء  بالدار  املتواأدة  ملطعم 
املعاريف 166 زنقة أبو زيد مامج�سي.

رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

.238232

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحكدة  الضبط  بدكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خدية  أأل  ماخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 2 جالثانية.

النشرة امج 2
عن رئيس كتابة الضبط

3 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 8))130

حياب رقم : 1)223

عقد تقدمة

عدر،  أبو  بلخياط  عدر  الييد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

للشخص  مدثل  بصفته   B429592
الطبيعي جمسجل بالسجل التجاري 

 165282 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 
جبصفته ميي7 جحيد لشركة في طور 

التكوين خصائصها كالتا ي :

تم تصريح عل2 ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيام  تم 

 STE PHARMACIE DE LA لشركة  

ذات  شركة   CROIX VERTE SARL

جاحد  بشريك  محدجمة  ميؤجلية 

مقرها االأتداعي ب 155 شارع حين 

الصغي7، الدار البيضاء تم املياهدة 

بجديع  أعاله  املذكورة  الشركة  في 

امصل  جخصوم  أصول  عناصر 

جتصبح  الطبيعي  للشخص  التجاري 

الشركة مالكة للعناصر املياهم بها 

من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاري.

من  امليتفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد جسيكون لها أيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 
الكائن  التجاري  امصل  الشركة 
بالدار البيضاء ب : 155 شارع حين 
جاملسجل  البيضاء،  الدار  الصغي7، 
البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم 165282.
تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية  باملحكدة  الضبط  بدكتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 
يوما   (15( ماخل أأل خدية عشر 

املوا ي للنشرة امج 2 جالثانية.
النشرة امج 2

رئيس كتابة الضبط

4 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 82)130
حياب رقم : 22221

بيع أصل تجاري
فوت 

الحامل  سدالجي،  نبيل  الييد 
لبطاقة التعريف الوطنية BJ2222(3 ؛

الحاملة  الييدة ياسدين مرزاق، 
.BB49646 لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة
الحاملة  قدار،  رشيدة  الييدة 

.M(5122 لبطاقة التعريف الوطنية
املعد  التجاري  امصل  مجدوع 
املتواأدة  بالتقييط  للدشرجبات 
 ،2 اليالم  تجزئة  البيضاء،  بالدار 
رقم  X شطر  خديجة  اللة   شارع 

.36 32 32 
رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

.451898/451896
تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية  باملحكدة  الضبط  بدكتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 
يوما   (15( ماخل أأل خدية عشر 

املوا ي للنشرة امج 2 جالثانية.
النشرة امج 2

عن رئيس كتابة الضبط

5 مكرر

 II. - إعالنات قضائية
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املحكدة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130792
حياب رقم : 22516

عقد تقدمة
الحامل  براكات،  بلعيد  الييد 

للبطاقة الوطنية رقم B200526 ؛
الحامل  براكات،  محدد  الييد 

.B544269 للبطاقة الوطنية رقم
للشخص  مدثال  بصفتهدا 
بالسجل  جمسجل  الطبيعي 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 
ميي7  جبصفته   197008/197006
التكوين  طور  في  لشركة  جحيد 

خصائصها كالتا ي :
تم تصريح عل2 ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة  
 STE MOULIN LINTISSAR SARL
محدجمة  ميؤجلية  ذات  شركة 
ب  االأتداعي  مقرها  جاحد  بشريك 
الحي الصناعي   ،11 كلم   110 طريق 
تم  البيضاء  الدار  اليبع،  عين 
املياهدة في الشركة املذكورة أعاله 
بجديع عناصر أصول جخصوم امصل 
جتصبح  الطبيعي  للشخص  التجاري 
الشركة مالكة للعناصر املياهم بها 
من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاري.
من  امليتفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد جسيكون لها أيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 
الشركة امصل التجاري الكائن بالدار 
 ،11 كلم   110 طريق   : ب   البيضاء 
الدار  اليبع،  عين  الصناعي  الحي 
بالسجل  جاملسجل  البيضاء، 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.197008/197006
تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية  باملحكدة  الضبط  بدكتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 
يوما   (15( عشر  خدية  أأل  ماخل 

املوا ي للنشرة امج 2 جالثانية.
النشرة امج 2

رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130800
حياب رقم : 16)22

بيع أصل تجاري
فوت 

امبارك،  العزيز  عبد  الييد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

BE20(13 ؛
الحامل  ازكي،  الهاشمي  الييد 
.BE660779 لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة
الحامل  عدار،  محدد  الييد 
لبطاقة التعريف الوطنية BJ50235 ؛

الحامل  جعراب،  محدد  الييد 
.BJ162658 لبطاقة التعريف الوطنية
الذي  التجاري  امصل  مجدوع 
يدارس فيه التغذية العامة املتواأد 
زاجية  بوركون  حي  البيضاء،  بالدار 
مونتجولفيه  شارع  بوكونفيل،  زنقة 

رقم 6.
رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

.276164/324586
تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية  باملحكدة  الضبط  بدكتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 
يوما   (15( ماخل أأل خدية عشر 

املوا ي للنشرة امج 2 جالثانية.
النشرة امج 2

عن رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 130816

حياب 23032
تفويت حق الكراء

الطراشن  امينة  الييدة  فوتت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
»سبيد  لفائدة شركة   B12(15 رقم 
 »SPED SPORT SARL سبور» 
املدثلة من طرف الييد عبد الحكيم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  اسباعي 

.DF801299 الوطنية رقم
مجدوع حق الكراء للدحل الكائن 
ب 38 زنقة عبد هللا املديوني الطابق 

امجل الشقة 6.

رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 
.239818

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية  باملحكدة  الضبط  بدكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خدية  األ  ماخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 2 جالثانية.
النشرة امج 2

عن رئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130818
حياب رقم : 23032

عقد تقدمة
الحامل  عتداني  حاتم  الييد 
 W157696 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  مدثل  بصفته 
رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 
في  جحيد  ميي7  جبصفته   279186
خصائصها  التكوين  طور  في  شركة 

التا ي :
تم تصريح عل2 ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيام  تم 
 SOCIETE PHARMACIE لشركة  
ذات  شركة   OCIANIA SARL AU
جحيد  بشريك  املحدجمة  امليؤجلية 
محج   ،148/146 االأتداعي  مقرها 
النيل بلوك 26 قرية الجداعة، الدار 
الشركة  في  املياهدة  تم  البيضاء 
املذكورة أعاله بجديع عناصر أصول 
للشخص  التجاري  امصل  جخصوم 
مالكة  الشركة  جتصبح  الطبيعي 
من يوم  للعناصر املياهم بها ابتداء 

تسجيلها في السجل التجاري.
من  امليتفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد جسيكون لها أيضا 
اإلنشاء  تاريخ  من  ابتداء  االنتفاع 
امصل   : ب  الشركة  لهذه  النهائي 
البيضاء   بالدار  الكائن  التجاري 
148/146، محج النيل بلوك 26 قرية 
جاملسجل  البيضاء،  الدار  الجداعة 
بالسجل التجاري باملحكدة التجارية 

بالدار البيضاء تحت رقم 279186.

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحكدة  الضبط  بدكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خدية  أأل  ماخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 2 جالثانية.

النشرة امج 2
رئيس كتابة الضبط

9 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 130820

حياب رقم : 23035

عقد تقدمة
الحاملة  عتداني  حيناء  الييدة 

 W157697 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  مدثل  بصفتها 

رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

في  جحيد  ميي7  جبصفته   28(132

خصائصها  التكوين  طور  في  شركة 

التا ي :

تم تصريح عل2 ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة  

 SOCIETE PHARMACIE HATIM

شركة   CASABLANCA SARL AU

بشريك  املحدجمة  امليؤجلية  ذات 
زنقة   ،12( االأتداعي  مقرها  جحيد 

الدار البيضاء  اممي7 موالي عبد هللا، 

املذكورة  الشركة  في  املياهدة  تم 

أعاله بجديع عناصر أصول جخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  امصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  جتصبح 

املياهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجاري.

من  امليتفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد جسيكون لها أيضا 

اإلنشاء  تاريخ  من  ابتداء  االنتفاع 

امصل   : ب  الشركة  لهذه  النهائي 

التجاري الكائن بالدار البيضاء  )12، 
الدار  هللا  عبد  موالي  اممي7  زنقة 
البيضاء، جاملسجل بالسجل التجاري 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكدة 

تحت رقم 132)28.
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تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحكدة  الضبط  بدكتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خدية  أأل  ماخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 2 جالثانية.

النشرة امج 2
رئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء
ملف عدم : 62)130

حياب : 22121

بيع  أصل تجاري
الراجي  مريم  الييدة  فوتت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.T802885 رقم

 لفائدة اليامة :

لبطاقة  الحامل  أديل  علي   

.BK350930 التعريف الوطنية رقم

الحامل  رصيف  املهدي  الييد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BH362013

الحامل  حيني  أيوب  الييد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE828222

الحامل  ميجان  حدزة  الييد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE870097

املعدل  التجاري  امصل  مجدوع 

بالدارالبيضاء  جاملتواأد  ملطعم 

166 شارع أبو زيد مامج�سي  املعاريف 

عدم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

.238232

التعرضات  فإن  جبذلك 

باملحكدة  الضبط  بدكتب  تسجل 

التجاري  السجل  مكتب  التجارية 

خدية  أأل  ماخل  بالدارالبيضاء 

امج 2  للنشرة  املوا ي  يوما  عشر 

جالثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

2 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء
ملف عدم : 82)130

حياب : 22220

بيع مجدوع الحقوق املشاعة مصل 
تجاري

فوت :
الحامل  اجبلقس  حين  الييد   
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BE505112
اجبلقس  الكريم  عبد  الييد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

. BE622212 رقم
اجبلقس  اللطيف  عبد  الييد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

. BE13523 رقم
الحامل  اجبلقس  انس  الييد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BL156131
الحاملة  اجبلقس  الييدة فاطدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BE17690
الحاملة  اجبلقس  لطيفة  الييدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BI12669
الحامل  اجبلقس  محدد  الييد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BL133032
اجبلقس  اليعدية  الييدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

. BE12059 رقم
الحامل  اجبلقس  احدد  الييد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BE3685(
الييد مصطفى اجبلقس الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. B518079
الييد اسداعيل اجبلقس الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BE556495
اجبلقس الحاملة  الييدة الزهراء 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BE12968
الحاملة  اجبلقس  أدال  الييد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BL10794

لفائدة :
الحاملة  اجبلقس  زينب  الييدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. BL3651
امصل  املشاعة  الحقوق  مجدوع 
التجاري ملقهى امليداة مقهى الفداء  
زنقة   2 بالدارالبيضاء  املتواأدة 
اليراغنة جاملسجل بالسجل التجاري 

عدم 050)22.
التعرضات  فإن  جبذلك 
باملحكدة  الضبط  بدكتب  تسجل 
التجاري  السجل  مكتب  التجارية 
خدية  أأل  ماخل  بالدارالبيضاء 
امج 2  للنشرة  املوا ي  يوما  عشر 

جالثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

3 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130800

حياب : 16)22

بيع أصل تجاري 
فوت

الييد عبد العزيز امبارك
 الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 

BE20(13 رقم
الييد  ازكي الهاشمي

  الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 
BE6660779 رقم

لفائدة
الييد محدد عدار الحامل لبطاقة 

BJ50235 التعريف الوطنية رقم
الييد  محدد جعراب  الحامل 
لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

BJ162658
ملدارسة  التجاري  االصل  بيع 
املتواأد  العامة  التغذية  نشاط 
زاجية  بوركون  حي  بالدارالبيضاء 
مونتجولفيه  شارع  بوكونفيل  زنقة 
رقم 6 جاملسجل بالسجلين تحت رقم 

.276164/324586
التعرضات  فان  جبذلك 
باملحكدة  الضبط  بدكتب  تسجل 
التجاري  السجل  بدكتب  التجارية 
يوما   15 أأل  ماخل  بالدارالبيضاء 

املوا ي للنشرة االج 2 جالثانية.
النشرة الثانية

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

4 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130800

حياب : 38)22

بيع أصل تجاري 
فوت

 DEM EQUIPEMENT شركة

 MAROC

SARL AU

مقرها في بارك عكاشة زنقة بزاجية 

زنقة 2 تيلط 36 عين اليبع 

جاملسجلة بالسجل التجاري

 تحت رقم 289357

لفائدة 

 SMT EQUIPEMENT شركة

 MAROC

SARL AU

مقرها االأتداعي في املنطقة 

الصناعية أجالم صالح

 الدارالبيضاء

 جاملسجلة في السجل التجاري

 تحت رقم 326823

هو  الذي  التجاري  االصل 

الحصري  التوزيع  في  مخصص 

جالتيويق في املغرب الالت جمنتجات 

العالمة التجارية هيتا�سي

عناصر االصل التجاري الخاضعة 

للبيع كدا يلي :

االصل  االستخدام  في  الحق 

التجاري كخلف للبائع جالزيائن.

الحق في مدارسة النشاط بصفته 

موزع حصري لالالت جاملنتجات التي 

تحدل عالمة هيتا�سي التجارية.

البائع  موظفي  مع  العدل  عقوم 

املرفقة باالصل التجاري عل2 النحو 

الوارم في عقد بيع االصل التجاري.

مخزجن املعدات جاالالت املرتبط 

باالصل التجاري عل2 النحو الوارم في 

عقد بيع االصل التجاري.

مباشرة  املرتبطة  املدينة  الذمم 

باالصل التجاري عل2 النحو الوارم في 

عقد بيع االصل التجاري.
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الحق في االيجار.

التعرضات  فان  جبذلك 

باملحكدة  الضبط  بدكتب  تسجل 

التجاري  السجل  بدكتب  التجارية 

يوما   15 أأل  ماخل  بالدارالبيضاء 

املوا ي للنشرة االج 2 جالثانية.

النشرة الثانية

النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء

ملف عدم : 130802

رقم حياب : 22739

بيع أصل تجاري

PHARMACIE MOHITE  فوتت شركة 

RAHMA 2 املدثلة من طرف الييدة 

الحاملة لبطاقة التعريف  ماني رأاء 

لفائدة شركة   BH435105 الوطنية 

املدثلة   PHARMACIE AHBOUL

مارية  اهبول  الييدة  طرف  من 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

 NM813223 مجدوع امصل التجاري

الذي هو عبارة عن صيدلية املتواأدة 

عزجز  جالم  النواصر  البيضاء  بالدار 

س  بلوك   2 املحيط  فضاء  تجزئة 

 1 رقم  شطر   23 إقامة   2 مجدوعة 

بالسجل  جاملسجل  اليفلي  الطابق 

التجاري عدم 496445.

تسجل  التعرضات  فان  جبذلك 

التجارية  باملحكدة  الضبط  بدكتب 

 مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء

ماخل أأل خدية عشر يوما املوا ي 

للنشرة امج 2 جالثانية.

النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء
ملف عدم : 130806
رقم حياب : 22821

بيع أصل تجاري

مهتدي  امليلومي  الييد  فوت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

يازيد  الييد  لفائدة   BJ163156

اسداعيلي الحامل لبطاقة التعريف 

الوطنية BH449561 مجدوع امصل 

الغذائية  املوام  لبيع  املعد  التجاري 

بانوراما  البيضاء  بالدار  املتواأد 

2 عدارة ب محل رقم  بلوك   2 شطر 

بالسجل  جاملسجل  الغالم  أهل   2

التجاري عدم 356612.

تسجل  التعرضات  فان  جبذلك 

التجارية  باملحكدة  الضبط  بدكتب 

 مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء

ماخل أأل خدية عشر يوما املوا ي 

للنشرة امج 2 جالثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء
ملف عدم : 130808
رقم حياب : 22823

بيع أصل تجاري
مهداجي  محدد  الييد  فوت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

هشام  الييد  لفائدة   S803397

التعريف  لبطاقة  الحامل  عكراش 

مجدوع امصل   BE612203 الوطنية 

مقهى  عن  عبارة  هو  الذي  التجاري 

امليداة »مقهى اميت7مام» املتواأدة 

مارس   2 شارع   210 البيضاء  بالدار 

عدم  التجاري  بالسجل  جاملسجلة 

.189424

تسجل  التعرضات  فان  جبذلك 

التجارية  باملحكدة  الضبط  بدكتب 

 مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء

ماخل أأل خدية عشر يوما املوا ي 

للنشرة امج 2 جالثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء
ملف عدم : 130810

رقم حياب : 22904

بيع أصل تجاري
فوت الييد احدد سلوي الحامل 
 B2(6((5 لبطاقة التعريف الوطنية
جالييد أدال سلوي الحامل لبطاقة 
التعريف الوطنية BJ100125 لفائدة 
الييد حين أيمي الحامل لبطاقة 
مجدوع   EC654 الوطنية  التعريف 
امصل التجاري الذي هو عبارة عن 
 LE« صالون الحالقة للرأال امليمى
املتواأد   «BARBIER DES ROC
بالدار البيضاء جرش نواغ 219 زنقة 
الزبي7 ابن العوام جاملسجل بالسجل 

التجاري عدم 379648/351514.
تسجل  التعرضات  فان  جبذلك 
التجارية  باملحكدة  الضبط  بدكتب 
 مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء
ماخل أأل خدية عشر يوما املوا ي 

للنشرة امج 2 جالثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

9 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء
ملف عدم : 130812

رقم حياب : 22905

بيع أصل تجاري
فوت الييد احدد سلوي الحامل 
 B2(6((5 لبطاقة التعريف الوطنية
جالييد أدال سلوي الحامل لبطاقة 
التعريف الوطنية BJ100125 لفائدة 
الييد حين أيمي الحامل لبطاقة 
مجدوع   EC654 الوطنية  التعريف 
امصل التجاري الذي هو عبارة عن 
 »CAFE TERMINUS« مقهى امليمى 
نواغ جرش  البيضاء  بالدار   املتواأد 
 221 زنقة الزبي7 ابن العوام جاملسجل
بالسجل التجاري عدم 379648/351514.

تسجل  التعرضات  فان  جبذلك 
التجارية  باملحكدة  الضبط  بدكتب 
 مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء
ماخل أأل خدية عشر يوما املوا ي 

للنشرة امج 2 جالثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحكدة التجارية بالدار البيضاء

ملف عدم : 130812

رقم حياب : 22958

بيع أصل تجاري

صابر  مصطفى  الييد  فوت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

هشام  الييد  لفائدة   BJ169475

التعريف  لبطاقة  الحامل  بوشيخ 

الوطنية BH131716 مجدوع امصل 

مقهى  عن  عبارة  هو  الذي  التجاري 

املتواأد بالدار البيضاء سيدي مومن 

عدارة  م 7جكة  اليكنية  املجدوعة 
بالسجل  مسجل  جغي7    23 رقم   5

التجاري.

تسجل  التعرضات  فان  جبذلك 

التجارية  باملحكدة  الضبط  بدكتب 

 مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء

ماخل أأل خدية عشر يوما املوا ي 

للنشرة امج 2 جالثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحكمة  التجارية بمكناس
ملف رقم : 2022/35

حياب رقم : )285

تحويل شخص ذاتي ا 2 شخص 
معنوي

في مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 
)1 يونيو 2022 تم تحويل الشخص 
 LA( الخالق  عبد  يوسفي  الذاتي 
الحامل   (VICTOIRE PRIVEE
لبطاقة التعريف الوطنية رقم الدال 
)16233 جاملسجل بالسجل التجاري 
تحت عدم 58510 الكائن مقره )11 
ا 2  مكناس  قرطبة  تجزئة   8 أناح 
معنوي  شخص  ا 2  معنوي  شخص 
 LES GENIES DE تحت اسم شركة 
LA VICTOIRE PRIVEE SARL AU في 
طور التأسيس جقد تم تقييم االصل 
املامية  العناصر  لجديع  التجاري 
جاملعنوية من أصول جخصوم للبيان 
بقيدة  لشركة  كحصص  املحاسبي 

1.085.000 مرهم.
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لذلك فإن أديع التعرضات يجب 

باملحكدة  الضبط  بكتابة  أن توضع 

التجارية بدكناس ماخل األ خدية 

صدجر  تاريخ  من   (15( يوما  عشر 

النشرة االج 2.

النشرة الثانية

 13 مكرر

املحكدة  التجارية بدكناس
ملف عدم : 2022/31

بيع حق تجاري 
تلقاه  توثيقي  عقد  بدقت�سى 

امستاذ اإلمري�سي كنون حيام الدين، 

30 أغيطس  بتاريخ  بدكناس  موثق 

باع جرثة اإلسداعيلي محدد   ،2022

ر�سى املتدثلين في الييد اإلسداعيلي 

للبطاقة  الحامل  الرحدان،  عبد 

جالييدة   D132(3 رقم  الوطنية 

الحاملة للبطاقة  املجدجبي خديجة، 

.D132(2 الوطنية رقم

الحاملة  عبام،  كوثر  للييدة 

 UB55251 رقم  الوطنية  للبطاقة 

لصيدلية  التجاري  الحق  أديع 

الكائنة  إسداعيل»  موالي  »ثانوية 

علي  شارع   1 رقم   1 هبة  بإقامة 

ذات  مكناس،  الجيال ي  بن  الوهابي 

السجل التجاري عدم 8)3)6، بثدن 

عل2  موزعة  مرهم،   900.000 قدره 

الشكل التا ي :

بثدن  املعنوية  للعناصر  بالنيبة 

قدره 600.000 مرهم.

املامية  للعناصر  بالنيبة 

300.000 مرهم.

لذلك فإن أديع التعرضات يجب 

أن توضضع بكتابة الضبط باملحكدة 

التجارية بدكناس ماخل أأل خدية 

النشرة  صدجر  تاريخ  من  يوما  عشر 

الثانية.

النشرة الثانية

 14 مكرر

املحكدة  التجارية بدكناس
إشهار شراء حق تجاري
رقم امللف : 32/2022
رقم الحياب : 2832

املؤرخ  عد ي  عقد  بدقت�سى 
جاملسجل   2019 مسيد 7   2( بتاريخ 
مسيد 7   2( بتاريخ  بدكناس 
عدم  اإليداع  كناش   ،2019
باالستخالص  أمر   2019/40624
االماء  مراأع   ،2019/39696 عدم 
جامللحق   351(21016 عدم  جصل 
ف 7اير   22 االستدراكي املؤرخ بتاريخ 
 13 جامللحق االستداري بتاريخ   2020

يناير 2021.
باعت الييدة نعيدة حباري بنت 
أكتوبر   22 بتاريخ  املزمامة  سالم، 
أوهرة  بدركب  الياكنة   ،1951
5 الضح2 مرأان تطوان  تطوان رقم 
مال   29157 رقم  الوطنية  بطاقتها 
للييد عامل الطويل بن عبد القامر 
 ،1977 يوليو   10 بتاريخ  املزمام 
لويات  سبع   21 برقم  الياكن 
رقم  جطنيته  بدكناس  الزرقاء  حي 
529548 مال الحق التجاري للدقهى 
الكائنة بياحة باب برمعاين رقم 62 
تيزمي املدينة القديدة مكناس بثدن 
جتم التشطيب  مرهم،   60.000 قدره 

عل2 السجل التجاري عدم 41090.
لذلك فإن أديع التعرضات يجب 
باملحكدة  الضبط  بكتابة  ان توضع 
التجارية بدكناس ماخل أأل خدية 
عشرة يوما )15 يوما) من تاريخ صدجر 

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

15 مكرر

املحكدة  التجارية بدكناس
رقم امللف عدم : 1/غ/2022

رقم الحياب : 2822

إشهار بيع حق  تجاري
مصامق  عرفي  عقد  بدقت�سى 
بتاريخ   4111-4110 عليه تحت رقم 
جاملسجل بدكناس   2002 مارس   29
 21 بتاريخ  التفويتات)  )مكتب 
أمر   08/5455 كناش   2008 أبريل 

توصيل   08/5559 باإلستخالص 
النكيل  الييد  باع   15 5)23/أ 
نوفدن 7   9 بتاريخ  املزمام  املصطفى 
1964، املهنة حالق، الحامل لبطاقة 
التعريف الوطنية رقم 8516)1مال، 
 18 رقم  العبابية  بدرب  الياكن 
أناح االمان بدكناس للييد بوميك 
مهنته   ،1959 املزمام بتاريخ  امريس، 
التعريف  لبطاقة  الحامل  تاأر، 
الوطنية رقم 8))158 مال، الياكن 
السجن  ظهر  انوار  زنقة   ( برقم 
التجاري  الحق  أديع  مكناس 
باليويقة  الكائنة   36 للحانوت رقم 
إأدا ي  بثدن  جذلك  مكناس،  بريدة 

قدره 35.000 مرهم.
لدلك فإن أديع التعرضات يجب 
باملحكدة  الضبط  بكتابة  أن توضع 
عشر  خدية  أأل  ماخل  التجارية 
صدجر  تاريخ  من  يوما)   15( يوما 

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل التجاري

إشهار عقد هبة أصل تجاري
ملف بيع 2022/20
حياب خاص 2816

)امستاذة  توثيقي  عقد  بدقت�سى 
مجيدة ميتعيد موثقة بفاس) مؤرخ 
 23 ج   2022 أبريل   25 بفاس بتاريخ 
بتاريخ  بفاس  جمسجل   2022 يونيو 
عبد  الييد  جهب   2022 يونيو   2(
الوطنية  بطاقته  رقم  مصلح  القامر 
جالييد  بفرنيا  الياكن   C30505
بطاقته  رقم  مصلح  اليرغيني 
بفرنيا  الياكن   C74494 الوطنية 
بطاقته  رقم  مصلح  حدو  للييد 
جالياكن بفاس   C132502 الوطنية 

مجار الحشالفة أجالم الطيب.
بفاس  امليتغل  التجاري  امصل 
رقم  جمرموشة  سبتة  شارع  زاجية 
جاملسجل  امطلس  بلخي7  عدارة   8
رقم  تحت  بفاس  التجاري  بالسجل 

213366 في اسم الييد عبد القامر 

 1.000.000  : قدره  بثدن  مصلح 

املنصوص  الشرجط  حيب  مرهم 
عليها بعقد الهبة.

جتقبل التعرضات بكتابة الضبط 
باملحكدة التجارية بفاس ماخل أأل 
ال يتعدى خدية عشر يوما ابتداء من 

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

سعيد ابن سليدان

18 مكرر

املحكدة التجارية بفاس
مصلحة السجل التجاري

إشهار بيع أصل تجاري
ملف بيع )2022/2
حياب خاص 2815

)امستاذة  توثيقي  عقد  بدقت�سى 
مجيدة ميتعيد موثقة بفاس) مؤرخ 
 2022 سبتد 7   19 بتاريخ  بفاس 
سبتد 7   21 بتاريخ  بفاس  جمسجل 
الجناتي  أحدد  الييد  باع   2022
الوطنية  بطاقته  رقم  االمري�سي 
شارع  بفاس  الياكن   P39142
2 الزهور  ايكلي  زنقة   94  شنكيط 
رقم  النجاري  الحق  للييدعبد 
بطاقته الوطنية C788862 جالياكن 
 2 التضامن  تجزئة   80 رقم  بفاس 

صهريج كناجة.
امحذية  لبيع  التجاري  امصل 
مرب   28 برقم  امليتغل  بالتقييط 
باب  ميدون  سيدي  حي  اليرغيني 
بالسجل  جاملقيد  فاس  الخوخة 
: بثدن قدره   101(12  التجاري عدم 
الشرجط  حيب  مرهم   600.000

املنصوص عليها بعقد البيع.
جتقبل التعرضات بكتابة الضبط 
باملحكدة التجارية بفاس ماخل أأل 
ال يتعدى خدية عشر يوما ابتداء من 

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

سعيد اليباعي

19 مكرر
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املحكدة التجارية بفاس
إشهار عقد بيع حصص مشاعة 

في أصل تجاري
ملف البيع رقم : 2022/28

حياب رقم : 2821
توثيقي عقد   بدقت�سى 
هشام،  محدد  حدام�سي  )ذ.   
بتاريخ بفاس  مؤرخ  بفاس)   موثق 
بفاس  جمسجل   2016 سبتد 7   29  

بتاريخ 13 أكتوبر 2016.
سناء،  بوبشر   الييدة  باعت   
 C507577 الوطنية  بطاقتها  رقم 
كنزة  إقامة  بدر  حي  بفاس  الياكنة 
3 للييد بن ملليح محدد عامل،  رقم 
 C337240 الوطنية   بطاقته  رقم 
جالياكن بفاس شارع ابن الخطيب 

رياض الدالية تجزئة 6 رقم 5.
للدحل  التجاري  امصل  ربع 
امليتغل بفاس، حي اليعامة، 5 زنقة 
أنها  البائعة  صرحت   ،62 رقم   56
بفاس  التجاري  بالسجل  غي7 مقيدة 
حيب  مرهم   100.000 قدره  بثدن 
الشرجط املنصوص عليها بعقد البيع.
جتقبل التعرضات بكتابة الضبط 
باملحكدة التجارية بفاس ماخل أأل 
ال تتعدى خدية عشر يوما ابتداء من 

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

20 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم 2022/20

كتابة  مصلحة  رئيس  سعلن 
بطنجة  التجارية  باملحكدة  الضبط 
في  مؤرخ  عد ي  عقد  بدقت�سى  أنه 
اليزيد  الييد  باع   ،2022 يونيو   13
التعريف  لبطاقة  الحامل  املومني 
.جاملسجل   S(2821 رقم  الوطنية 
بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 
التجاري  امصل  مجدوع   ،30(28
زنقة  شافية  لال  حي  بطنجة  الكائن 
كوثر  الييدة  لفائدة   ،23 رقم   13
ال 7نو�سي الحاملة لبطاقة التعريف 

جحدمت   K376947 رقم  الوطنية 

قيدة االصل التجاري موضوع البيع 

في مبلغ إأدا ي قدره 100.000 مرهم.

التعرضات  أديع  فإن  جعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكدة 

من  ابتداء  يوما   15 أأل  ماخل 

 82  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

جما يليه من مدجنة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

كدال معطاكة

21 مكرر

املحكدة التجارية بطنجة

ملف إشهار تفويت حق كراء
محل تجاري

ملف رقم 2022/21

كتابة  مصلحة  رئيس  سعلن 

بطنجة  التجارية  باملحكدة  الضبط 

أنه بدقت�سى عقد موثق مؤرخ في )1 

2022، فوت الييد سيين  أغيطس 

التعريف  لبطاقة  الحامل  إمري�سي، 

الوطنية رقم GN 131(02 حق كراء 

حي  بطنجة  الواقع  التجاري  املحل 
جاملسجل   2 رقم   12 زنقة  ال 7جاقة 

تحت  بطنجة  التجاري  بالسجل 
ذلك  في  عليه  تنوب   120(52 رقم 

الييدة مريم الشبلي الحاملة لبطاقة 

 GN71849 رقم  الوطنية  التعريف 

مصححة  عرفية  جكالة  بدوأب 

اإلمضاء بتاريخ 10 أغيطس 2022، 

لفائدة الييد محدد الرماش الحامل 

 ZT10221(3 لبطاقة التعريف رقم 

  50.000 قدره  إأدا ي  بثدن  جذلك 

مرهم.

التعرضات  أديع  فإن  جعليه   

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكدة 

15 يوما ابتداء من تاريخ  ماخل أأل 

جما   82 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدجنة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

كدال معطاكة

22 مكرر

املحكدة التجارية بطنجة
ملف تفويت حصة في أصل تجاري

عن طريق البيع

ملف رقم 2022/21

كتابة  مصلحة  رئيس  سعلن 

بطنجة  التجارية  باملحكدة  الضبط 

 8 أنه بدقت�سى عقد عد ي موثق في 

سبتد 7 2022، باع الييد عبد القامر 

التعريف  لبطاقة  الحامل  شهبار،  

.جاملسجل   K161810 رقم  الوطنية 

بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 

امصل  في  حصته  أديع   ،(2628

التجاري الكائن بطنجة الحي الجديد 
الييدة  لفائدة   ،1 رقم   25 زنقة 

لبطاقة  الحاملة  حدج  أجالم  نعيدة 

 ،K 298289 التعريف الوطنية رقم 
جحدمت قيدة حصة االصل التجاري 

في مبلغ إأدا ي قدره  البيع  موضوع 

20.000 مرهم.

التعرضات  أديع  فإن  جعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكدة 

من  ابتداء  يوما   15 أأل  ماخل 

 82  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

جما يليه من مدجنة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

كدال معطاكة

23 مكرر

املحكدة التجارية بطنجة

ملف إشهار بيع حظ مشاع
 في أصل تجاري

ملف رقم : 2022/23

سعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

 باملحكدة التجارية بطنجة أنه بدقت�سى

في اإلمضاء  مصحح  عرفي   عقد 

علي  الييد  باع   ،2022 أكتوبر   2

التعريف  لبطاقة  الحامل  بولعيز 

جاملسجل   K57902 عدم  الوطنية 

بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 

في  املشاع  حظه  أديع   ،166820

امصل التجاري الكائن بطنحة كراند 

 ،(GRAND SOCOO1( سوكو1 

لفائدة الييدة الزهرة اليعقوبي

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة   

عدم K99131، جحدمت قيدة حصة 

امصل التجاري موضوع البيع في مبلغ 

)مائة   100.000.00 قدره  إأدا ي 

ألف) مرهم.

التعرضات  أديع  فإن  جعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكدة 

من  ابتداء  يوما   15 أأل  ماخل 

82  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

جما يليه من مدجنة التجارة.

النشرة الثانية
عن  رئيس كتابة الضبط

كدال معطاكة

24 مكرر

املحكدة التجارية بطنجة

 ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع

ملف رقم : 2022/22

سعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

 باملحكدة التجارية بطنجة أنه بدقت�سى

باع   ،2022 أكتوبر   2 عقد عد ي في 

الحامل  الوزاني  هللا  عبد  الييد 

عدم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بالسجل  جاملسجل   K247387

التجاري بطنجة تحت رقم 165862، 

الكائن  التجاري  امصل  مجدوع 

امريس  موالي  شارع   12 بطنجة 

الوزاني  سليدان  الييد  لفائدة   ،1

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

قيدة  جحدمت   ،EG8100(0 عدم 

امصل التجاري موضوع البيع في مبلغ 

)ثالثة   350.000.00 قدره  إأدا ي 

مائة جخديون ألف) مرهم.

التعرضات  أديع  فإن  جعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكدة 

من  ابتداء  يوما   15 أأل  ماخل 

82  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

جما يليه من مدجنة التجارة.

النشرة الثانية
عن  رئيس كتابة الضبط

كدال معطاكة

25 مكرر
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املحكدة التجارية بطنجة
 ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : 2022/25

سعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
 باملحكدة التجارية بطنجة أنه بدقت�سى
سبتد 7   2( بتاريخ  موثق  عقد 
خديجة  الييدة  باعت   ،2022
التعريف  لبطاقة  الحاملة  الخزار 
جاملسجل   D957879 عدم  الوطنية 
بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 
التجاري  امصل  مجدوع   ،100268
 - النصر  تجزئة  بطنجة  الكائن 
الطابق امجل رقم   - الشارع الرئي�سي 
لفائدة الييدة ليل2 الصغي7    ،359
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
قيدة  جحدمت   ،D522(20 عدم 
امصل التجاري موضوع البيع في مبلغ 
)مائة   100.000.00 قدره  إأدا ي 

ألف) مرهم.
التعرضات  أديع  فإن  جعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكدة 
من  ابتداء  يوما   15 أأل  ماخل 
82  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

جما يليه من مدجنة التجارة.
النشرة الثانية

عن  رئيس كتابة الضبط

كدال معطاكة

26 مكرر

املحكدة التجارية بطنجة
ملف إشهار بيع حظ مشاع

 في أصل تجاري
ملف رقم : 2022/26

سعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
 باملحكدة التجارية بطنجة أنه بدقت�سى
في اإلمضاء  مصحح  عرفي   عقد 
2022، باع الييد محدد  18 أكتوبر 
التعريف  لبطاقة  الحامل  أفقي7 
جاملسجل   K551067 عدم  الوطنية 
بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 
في  املشاع  حظه  أديع   ،121122  :
حي  بطنجة  الكائن  التجاري  امصل 
 ،5863 تجزئة  فرايحيين  كزناية 
أفقي7 الرحيم  عبد  الييد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل   
قيدة  جحدمت   ،K565747 رقم 
حصة امصل التجاري موضوع البيع 
5.000 )خدية  في مبلغ إأدا ي قدره 

آالف) مرهم.
التعرضات  أديع  فإن  جعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكدة 
من  ابتداء  يوما   15 أأل  ماخل 
82  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

جما يليه من مدجنة التجارة.
النشرة الثانية

عن  رئيس كتابة الضبط

كدال معطاكة

27 مكرر

املحكدة التجارية بطنجة
ملف تقديم أصل تجاري كحصة في 

شركة في طور التأسيس
ملف رقم : )2022/2

سعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
 باملحكدة التجارية بطنجة أنه بدقت�سى
في اإلمضاء  مصحح  عرفي   عقد 
8 سبتد 7 2022، قدم الييد مغدام 
التعريف  لبطاقة  الحامل  سدي7 
جاملسجل   K156595 عدم  الوطنية 
بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 
الكائن  التجاري  امصل   ،3(660
 LOT M’FARREJ ROUT DE بطنجة
R’GAAAE N°6 كحصة في شركة في 
 PHARMACIE طور التأسيس ميداة

.ANOUAL TANGER SARL AU
جبناء عل2 تقرير مراقب الحصص 
فقد تم   ،2022 يوليو   18 املؤرخ في 
تقييم امصل التجاري املذكور أعاله 
جستة  )مليون   1.650.000 بقيدة 

جخديون ألف) مرهم.
التعرضات  أديع  فإن  جعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكدة 
من  ابتداء  يوما   15 أأل  ماخل 
82  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

جما يليه من مدجنة التجارة.
النشرة الثانية

عن  رئيس كتابة الضبط

كدال معطاكة

28 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 2022/88
حياب رقم : 5025

بيع أصل تجاري
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بدقت�سى 
بدراكش  جمسجل   2022 يوليو   25
باعت   ،2022 أغيطس   8 بتاريخ 
أديع  لطيفة  أبو  العزيزية  الييدة 
االصل التجاري الكائن بزنقة الكائن 
 39 رقم   1 بعدلية تانييفت امليي7ة 
مراكش، جاملسجل بالسجل التجاري 
عناصره  بجديع   (31(2 رقم  تحت 
 (20.000 بدبلغ  جاملعنوية  املامية 

مرهم.
أعاله  املذكور  البالغ  مائني  فعل2 
قيم  ا 2  بتعرضاتهم  يتقدموا  ان 
التجارية  باملحكدة  التجاري  السجل 
بدراكش ماخل األ يبتدئ من تاريخ 
نشر االعالن االجل جينتهي في اليوم 15 

يوما من النشر االعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

39 مكرر

املحكدة  التجارية بدراكش
حياب رقم : 109

ملف رقم : 2022/5166

بيع أصل تجاري
تلقاه  عرفي،  عقد  بدقت�سى 
محامي  اكرض،  العربي  امستاذ 
سبتد 7   9 في  مؤرخ  مراكش،  بهيئة 
بايدنتانوت  عليه  جاملصامق   2022
2022 جتحت رقم  21 سبتد 7  بتاريخ 
جاملسجل بدراكش   02/7820/7819
 :  2022/62659 باستخالص  أمر 

توصيل 20221976711049.
شركة  »إفولكيتن»  شركة  باعت 
مدثلة من  ذات ميؤجلية محدجمة، 
بلعيد،  ايت  عصام  الييد   : طرف 
للبطاقة  الحامل  شركة،  ميي7 

.EB2332( الوطنية للتعريف رقم
بيهي  أيت  محدد  الييد  لفائدة 
 16 الياكن بجنان اجرام املجدوعة 
االزمهار مراكش   5 الشقة   01 عدارة 
للنعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.E531(20 رقم
التجاري  امصل  مجدوع 

امليتغل  للخدمات،  املخصص 

الحين  بشارع  الكائن  بالعنوان 

املسجل  ايدنتانوت،   21 رقم  الثاني 

بالسجل التجاري باملحكدة التجارية 

من   22325 رقم  تحت  بدراكش، 

 612 رقم  جتحت  التحليلي  السجل 

املسجلة بإمارة  من السجل الت7تيبي، 

الضرائب تحت الضريبة املهنية رقم 

جالذي قوم بدبلغ قدره   46919007

150.000 مرهم.

فعل2 مائني البائعة  املذكورة أعاله 

قيم  إ 2  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكدة  التجاري  السجل 

بدراكش ماخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

 40 مكرر

املحكدة التجارية بدراكش

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/110

حياب رقم 22/5222

مصحح  عرفي  عقد  بدقت�سى 

 2022 سبتد 7   19 بتاريخ  اإلمضاء 

بيع  لحين  الورمي  الييد  قبل 

بدقت�سى هذا العقد نصيبه املحدم 

في  الفعلية  باملشاركة  النصف  في 

امصل التجاري للدكان الكائن بطريق 

الكتبية رقم 5 مكرر مراكش املسجل 

 33210 بالسجل التجاري تحت رقم 

جقدرت  بدراكش  التجارية  باملحكدة 

أديع عناصره املامية جاملعنوية بدبلغ 

150.000 مرهم.

الييد  أصبح  البيع  هذا  جبعد 

امصل  لكامل  مالكا  عدر  الورمي 

بطريقة  الكائن  للدحل  التجاري 

5 مكرر مراكش املحدم  الكتبية رقم 

رقم سجله التجاري في 33210.
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فعل2 مائني البائع املذكور أعاله أن 

يتقدموا بتعرضاتهم إ 2 قيم السجل 

التجاري باملحكدة التجارية بدراكش  

نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أأل  ماخل 

االعالن امجل ينتهي في اليوم الخامس 

عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

41 مكرر

املحكدة التجارية بدراكش

تقديم أصل تجاري حصة في الشركة

ملف رقم : 2022/111

حياب رقم 5236

في  مؤرخ  عد ي  عقد  بدقت�سى 

جمسجل بدراكش   2022 أكتوبر   13

قدمت   2022 أكتوبر   12 بتاريخ 

الييدة برامة نزهة الحاملة لبطاقة 

 E15994 رقم  الوطنية  التعريف 

الحدراء  تجزئة   22 بـ  جالياكنة 

الجومة  برجمري  لشركة  مراكش 

مكرر   25 بـ  مقرها  الكائن  جامصالة 

التأسيس  طور  في  الباشا  مار  طريق 

املزاجل لنشاط الطرز عل2 التوب جما 

شابهه أديع امصل التجاري الكائن 

طور  في  الباشا  طريق  مكرر   25 بــ 

التأسيس مراكش جاملسجل بالسجل 

التجاري باملحكدة التجارية بدراكش 

عناصره  بجديع   23580 رقم  تحت 

املامية جاملعنوية قوم بدبلغ 00.000) 

مرهم.

فعل2 مائني البائع املذكور أعاله أن 

يتقدموا بتعرضاتهم إ 2 قيم السجل 

التجاري باملحكدة التجارية بدراكش  

نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أأل  ماخل 

االعالن امجل ينتهي في اليوم الخامس 

عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

42 مكرر

املحكدة  التجارية بدراكش
ملف عدم : 2022/112

حياب رقم : 5262

بيع حق تجاري 
بتاريخ موثق  عقد   بدقت�سى 

سبتد 7  ج29   ،2022 سبتد 7   28  

2022، ج13 أكتوبر 2022، جاملسجل 

 ،2022 أكتوبر   19 بتاريخ  بدراكش 
باع الييد موالي احدد الدباغ نور 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بدراكش،  الياكن   ،E116280 رقم 

لفائدة   ،2( الفيال  أكرندا  تجزئة 

االأوامي،  الرزاق  عبد  الييد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
يونس  جالييد   ،E616(18 رقم 

الحامل لبطاقة التعريف  االأوامي، 

أديع   ،EE28230( رقم  الوطنية 

بدراكش  الكائن  التجاري  امصل 

 ،36 ساحت القصابين رقم  املدينة، 

جاملعد لشراء جبيع الزينة أج الزخرفة، 
التجاري  بالسجل  آنذاك  جاملسجل 

تحت رقم 115262، بجديع عناصره 

 1.600.000 بدبلغ  املامية جاملعنوية، 

مرهم.

أعاله  املذكور  البائع  مائني  فعل2 

قيم  إ 2  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكدة  التجاري  السجل 

بدراكش ماخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية

 43 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
حياب رقم : 5268

ملف رقم : 2022/113

بيع أصل تجاري
مؤرخ  توثيقي  عقد  بدقت�سى 

بتاريخ  جمسجل   2022 يوليو   28 في 

لبنى  باعت   2022 أغيطس   3

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  الفيشاخ 
الياكنة بدراكش   MA102339 رقم 

 10 عدارة   01 إقامة إيدان مجدوعة 

الشقة 08 تيلطانت.

الكائن  التجاري  امصل  مجدوع 
القا�سي عياض  زنقة  بدراكش أليز 
 2 امرار   30 جالحين بن مبارك رقم 
2 جهو عبارة عن صالون حالقة  رقم 
التجاري  بالسجل  جاملقيد  للييدات 
من   123828 رقم  تحت  بدراكش 
عناصره  بجديع  اإليضاحي  السجل 
املامية جاملعنوية بتدن قدره 300.000 
مرهم للييدة رشيدة مرعان الحاملة 
 EE90473 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الحاملة  الحامض  ثريا  جالييدة 

.E562829 للبطاقة الوطنية رقم
فعل2 مائني البائع املتنازل املذكور 
إ 2  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحكدة  التجاري  السجل  قيم 
التجارية بدراكش ماخل أأل يبتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن امجل جينتهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 
امجل جينتهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

 44 مكرر

املحكدة التجارية بدراكش
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2022/112
حياب رقم : 5269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 
جمسجل بدراكش   2022 أكتوبر   20
قدمت   2022 أكتوبر   23 بتاريخ 
الييدة الرياحي لطيفة، الحاملة لبطاقة 
)38282م  رقم  الوطنية  التعريف 
 265 رقم  جالياكنة تجزئة النخيل 1، 
»شركة  لشركة  مراكش  تاركة، 
ذات  شركة  مراكش»  لباز  فرم�سي 
امليؤجلية املحدجمة مليؤجل جحيد، 
حي  في  االأتداعي  مقرها  الكائن 
اليعامة رقم 19 عدارة 179، مراكش 

في طور التأسيس.
الكائن  التجاري  امصل  أديع 
 179 عدارة   19 في حي اليعامة رقم 
جاملسجل  كصيدلية  جاملعد  مراكش 
بجديع   53496 التجاري  بالسجل 
كحصة  جاملعنوية  املامية  عناصره 
 3.967.000 بدبلغ  قوم  الشركة  في 

مرهدا.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

45 مكرر

املحكدة التجارية بدراكش

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/115

حياب رقم : 5285

في  مؤرخ  موثق  عقد  بدقت�سى 

بدراكش  جمسجل   2022 أكتوبر 

بتاريخ 18 أكتوبر 2022.

امحركن،  محدد  الييد  باع 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم I2(2035 الياكن بدراكش، حي 

اإلنارة، بلوك 16 رقم 120.

شركة  »سوكال»  شركة  لفائدة 

رأسدالها  ذات امليؤجلية املحدجمة، 

مقرها  الكائن  مرهم،   10.000

مجار  املنارة  بدراكش،  االأتداعي 

كدية  املدعو  املكان  اليراغنة، 

العبيد، تجزئة املنار، قطعة رقم 98، 

التجاري  بالسجل  جاملقيدة   1 متجر 

بدراكش تحت رقم 129515.

جاملدثلة من طرف ميي7تها :

الحاملة  شفيق،  سكينة  اآلنية 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

التجاري،  أديع امصل   EE51(3(5

كائن بحي امليي7ة 1 ب رقم 13، جاملعد 

التجاري  بالسجل  جاملسجل  كدقهى 

بدراكش تحت رقم 8))102.

املامية جاملعنوية  بجديع عناصره 

بدبلغ 200.000 مرهم.

أعاله  املذكور  البائع  مائني  فعل2 

قيم  إ 2  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكدة  التجاري  السجل 

بدراكش ماخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

46 مكرر
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املحكدة التجارية بدراكش

بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/116

حياب رقم : 5282

بدقت�سى عقد موثق أمام امستاذ 

يوم  بدراكش  موثق  محدا،   أدال 

19 ج)2 سبتد 7 2022 جمسجل بتاريخ 

12 أكتوبر 2022 بدراكش أمر بامماء 

اإليداع  سجل   2022/66530 رقم 

 2021-0079024-11071 رقم 

جصل رقم 20222156611049، باع 

الياكن  عدي،  ايت  حين  الييد 

بدراكش املحاميد، عين الينة عدارة 

1، الحامل لبطاقة  2 الطابق  ب رقم 

 JE267948 رقم  الوطنية  التعريف 

جالييد محدد ايت املختار جالياكن 

اكوزاران  مجار  تيزنيت  بدراكش، 

الحامل لبطاقة التعريف  تارسواط، 

للييدة   JE26235( رقم  الوطنية 

الياكنة  اليباعي،  نجم  لالخديجة 

بتدارة، رقم 122 أبل توبقال، شاطئ 

الحاملة لبطاقة التعريف  الهرهورة، 

مجدوع   E28206( رقم  الوطنية 

امصل التجاري الذي هو عبارة عن 

الكائن  الغذائية،  املوام  بيع  محل 

بدراكش، املحاميد عين الينة عدارة 

 ،9 املحل  رقم   20 املجدوعة   ب، 

رقم  التجاري  بالسجل  جاملقيد 

129796 ج129794 بجديع عناصره 

قدره  بثدن  جذلك  جاملعنوية،  املامية 

20.000 مرهم.

أعاله  املذكور  البائع  مائني  فعل2 

قيم  إ 2  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكدة  التجاري  السجل 

بدراكش ماخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

47 مكرر

املحكدة التجارية بدراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : )2022/11

حياب رقم : 5293

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

2022 جمسجل بدراكش  15 سبتد 7 

باع الييد   2022 سبتد 7   26 بتاريخ 

لبطاقة  الحامل  بوأنان،  خليد 

 AD28025 رقم  الوطنية  التعريف 

اللواح  مرب   11 برقم  الياكن 

لفائدة  مراكش  عين يطي،  الجديد، 

الحاملة  حداجي،  فاطدة  الييدة 

.EE298040 لبطاقة التعريف رقم

الكائن  التجاري  امصل  أديع 
برقم 32 مكرر، طريق ميور الصابون 

لبيع  جاملعد  مراكش  تاغزجت،  باب 

جاملسجل  التقليدية  الصناعة  موام 

بالسجل التجاري تحت رقم 132038 

جاملعنوية  املامية  عناصره  بجديع 

بدبلغ 180.000 مرهدا.

أعاله  املذكور  البائع  مائني  فعل2 

قيم  إ 2  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكدة  التجاري  السجل 

بدراكش ماخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر )15) من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

48 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار ميتخرج 

عقد  بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2022/33

حياب رقم : 3083

حرره  رسمي  عقد  بدقت�سى 

بتاريخ  محدد  بلخي7ي   امستاذ 

بوأدة  مسجل   ،2022 سبتد 7   26

باعت   ،2022 سبتد 7   29 بتاريخ 

الييدة :

الياكنة بوأدة،   : أزرقان إيدان 

زنقة  الوحدة،  تجزئة  املحددي،  حي 

علي بن أبي طالب، رقم 25.

الياكن  عدر،  أبور   : للييد 

إقامة   ،231 عدارة   1 رقم  بتدارة، 

الليدون، حي امليي7ة 1.

امليداة  الصيدلية  أديع 

PHARMACIE ASSALAMA، الكائنة 

الوفاق،   ،1 زنقة ب   20 رقم  بوأدة، 

حي الحيني، املقيدة بالسجل التجاري 

بثدن  تحليلي،   (2212 رقم  تحت 

إأدا ي قدره 80.000 مرهم.

املحكدة  أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوأدة ماخل أأل أقصاه 

املوالية  يوما   (15( عشر  خدية 

للنشرة الثانية تطبيقا للدامة 82 من 

مدجنة التجارة.

النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

50 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 1/2022)

حياب : 5830

: الييد عبد  هللا  الطرف االجل 

التعريف  البطاقة  رقم   الرامي. 

مغربي   A216393  : رقم  الوطنية 

الجنيية.

الطرف الثاني : فصال سكاك بن 

محدد رقم البطاقة التعريف الوطنية 

رقم : V8522 مغربي الجنيية.

 72794 رقم  التجاري  االصل 

نشاطها التجاري محل لبيع املالبس 

املصنعة.

الحين  شارع  زاجية   : العنوان 

الثاني جالحين االجل الطابق االر�سي 

التابع للدركب التجاري تدارة.

بدصلحة  التعرضات  جستقبل 

التجارية  باملحكدة  التجاري  السجل 

15 يوما من صدجر  بالرباط ا 2 غاية 

االعالن الثاني.

النشرة امج 2
 رئيس مصلحة السجل التجاري

14 مكرر

املحكدة التجارية بالرباط

ملف رقم : 0/2022)

حياب : 5803

 CAFE   : البائع   االجل  الطرف 

ميؤجلية  ذات  شركة   ،  ORENTIA

محدجمة في شخص مدثلها القانوني 
رقم البطاقة  الييدة كنزة الياكت، 

 .A379280 رقم  الوطنية  التعريف 

مغربية الجنيية.

اقامة شد�سي   : مقرها االأتداعي 

شارع طارق بن زيام عدارة أ محل س 

تدارة.

باعت :

 الييد توفيق بندحطا .
الوطنية  التعريف  البطاقة  رقم 

رقم AD235122.  مغربي الجنيية.

ج الييد عامل بندحطا .
الوطنية  التعريف  البطاقة  رقم 

 .AD177972 رقم

االصل التجاري رقم 95091.
الكائن : اقامة شد�سي شارع طارق 

ابن زيام عدارة أ محل س تدارة.

بدصلحة  التعرضات  جستقبل 

التجارية  باملحكدة  التجاري  السجل 
15 يوما من صدجر  بالرباط ا 2 غاية 

االعالن الثاني.

النشرة امج 2
 رئيس مصلحة السجل التجاري

15 مكرر

املحكدة  التجارية بالرباط

ملف رقم : 68/2022

حياب : 1))5

الطرف امجل :

معين محدوم عبوم.
.A001026Z : رقم بطاقة اإلقامة

كندي الجنيية.

الطرف الثاني : 

 INSTITUT AL JALILO شركة 

.PRIVE SARL

الكريم  عبد   : القانوني  ميي7ها 

أيدن.
.A023558Y : رقم بطاقة اإلقامة

سوري الجنيية.
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 ECOLE  : التجاري  امصل 
.D’ENSEIGNEMENT PRIVE

العنوان : 26 زاجية زنقة اليعديين 
جشارع املرينيين حيان، الرباط.

رقم السجل التجاري : 32522.
بدصلحة  التعرضات  جستقبل 
التجارية  باملحكدة  التجاري  السجل 
 (15( بالرباط إ 2 غاية خدية عشر 

يوما من صدجر اإلعالن الثاني.
النشرة امج 2

رئيس مصلحة السجل التجاري

17 مكرر

املحكمة االبتدائية ببركان
ميتخرج عقد تفويت أصل التجاري

ملف رقم : 2022/03
حياب رقم : 13556

إرسال مضدون
RA6((835263MA : رقم

حررته  رسمي  عقد  بدقت�سى 
املوثق  جسعيدي،  أوهرة  امستاذة 
 ،2022 سبتد 7   2 بتاريخ  ب 7كان، 
سبتد 7   ( بتاريخ  ب 7كان  مسجل 

2022، فوت الييد :
مرجان عكرج�سي : الياكن بركان، 
حي  الليدون  إقامة   ،120 شقة 
الليدون، رقم بطاقة تعريفه الوطنية 

.FA13256(
للييد عز العرب بالعربي : الياكن 
حي  الغزا ي  اإلمام  زنقة   50 ب 7كان، 
الحيني، رقم بطاقة تعريفه الوطنية 

.F168188
املسجل  التجاري  امصل  مجدوع 
تحت  ب 7كان  االبتدائية  باملحكدة 
امليتغل   36612  : تحليلي رقم  رقم 
كصيدلية معرجفة بالشعار التجاري 
»صيد ي القا�سي عياض»،الكائن ب :

 LOCAL 1 - 2 MOSQUEE KADI
.AYAD LOT HOUAR

بثدن إأدا ي 200.000 مرهم.
املحكدة  أمام  التعرضات  تقبل 
االبتدائية ب 7كان ماخل أأل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خدية 
الثانية - تطبيقا للدامة 82 من مدجنة 

التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

64 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف رقم : 2022/21

حياب خصو�سي رقم  : 30020

ملف اشهار عقد تنازل عن أصل 
تجاري

طلب اشهار عقد تنازل عن أصل 
تجاري

حرر  عرفي  عقد  بدقت�سى 

بالقنيطرة بتاريخ 11 نون 7 2022.

باع :

.G1(2582 الييد حديد تقاب 

زنقة   : االصل التجاري الكائن ب 

20 رقم 10 مكرر معدورة القنيطرة، 

جامليتغل كدحل للحالقة.

لدى  التجاري  بالسجل  جاملقيد 

بالقنيطرة تحت  االبتدائية  املحكدة 

رقم 39950.

 50.000 ب  تقديره  تم  جالذي 

مرهم.

عنبوش  فتيحة   : لفائدة 

.G366853

 فعل2 مائني البائعة املذكورة أعاله 

أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكدة 

أأل ماخل  بالقنيطرة   االبتدائية 

النشرة  تاريخ  من  ابتداء  يوما   15  

من مدجنة   82 الثانية طبقا للفصل 

التجارة.

النشرة امج 2
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

موثر الشاجي

منتدبة قضائية من الدرأة الثانية

16 P

املحكدة االبتدائية بالقنيطرة
ملف رقم : 2022/20

حياب خصو�سي رقم :  29832
 بيع أصل تجاري

حرر  رسمي  عقد  بدقت�سى 
رشيد  امستاذ  بدكتب  بالقنيطرة 
بتاريخ بالقنيطرة  موثق   هيبة 
 ) نوفد 7 2022 باع الييد كو ي عبد 
التجاري  امصل   G2621(6 النبي 
 23( رقم  »ل»  بلوك   : ب  الكائن 
جامليتغل القنيطرة،  اجأيه  أجالم 

التجاري  بالسجل  جاملقيد  كدقهى   
بالقنيطرة  االبتدائية  املحكدة  لدى 
جالذي تم تقديره   (2186 تحت رقم 
هجر  لفائدة  مرهم   180.000 بدبلغ 

.G52(881 البغدامي
أعاله  املذكور  البائع  مائني  فعل2 
أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكدة 
أأل ماخل  بالقنيطرة   االبتدائية 
النشرة  تاريخ  من  ابتداء  يوما   15   
من مدجنة   82 الثانية طبقا للفصل 

التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

كوثر الشاجي

منتدب قضائي من الدرأة الثانية

181 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرباط
مصلحة كتابة الضبط
ملف تنفيذي عقاري

عدم : 135/2022

حياب : 15619

: فاطدة الزهراء الدريوش  لفائدة 

املقدمة عن اخيها سعيد الدريوش.

ضد : الحق العام.

كتابة  مصلحة  رئيس  سعلن 

الضبط باملحكدة االبتدائية بالرباط 

بتاريخ ستقع  عدومية  سديرة   أن 

الياعة  عل2   ،2023 يناير   19  

العاشرة صباحا بقاعة البيوعات رقم 

6 بهذه املحكدة قصد :

امليمى  امللك  العلني  باملزام  يباع 
»رشيد 79» ذي الرسم العقاري عدم 

القيدة  من  جاملتكون   50/5051

املفرزة رقم 79 مياحتها 6) مت7 مربع 

الثاني  بالطابق  شقة  عل2  املشتدلة 

العدارة،  أرض  من   4516/05.26

املشت7كة  امأزاء  من  ج10000/58 

بشارع  الكائن  امصلي  امللك  من 

الحين الثاني إقامة افران عدارة س 

جاملشتدلة  الرباط،  أكدال،   ( شقة 

عل2 غرفتان جصالون جمطبخ جحدام 

جمرحاض، جذلك حيب تقرير الخ 7ة 

املنجزة من طرف الخبي7 احدد أالل

2022، جهي  6 يوليو   جاملنجزة بتاريخ 
مكت7اة للغي7، جقد حدم ثدن انطالق 
 13235( البيع باملزام العلني في مبلغ 
خزينة  جاأب  إليه  يضاف  مرهم 
الدجلة 3 في املائة جمصاريف التنفيذ.

تقديم  أج  املعلومات  من  جللدزيد 
بدكتب  االتصال  يدكن  عرجض 
التنفيذ املدني العقاري بهذه املحكدة.
خالد   : التنفيذ  إأراءات  مأمور 

نبيه.
رئيس مصلحة السجل التجاري

 18

املحكمة اإلبتدائية بآسفي
مكتب السجل التجاري

س/ت : 36018
حياب عدم : 32232

إعالن عن بيع أصل تجاري
من  ج82   83 للدامتين  تطبيقا 
مدجنة التجارة، جبدقت�سى عقد عرفي 
أغيطس   31 بتاريخ  املصامق عليه 

2022 بآسفي.
الحاج  آيت  طه  الييد  تنازل 
للييد   H482263 الوطنية  بطاقته 
الوطنية  بطاقته  الزيواني  سيين 
التجاري  حصة امصل   ،HH60113
جاملعنوية  املامية  عناصره  بجديع 
بطوطة  ابن  زنقة   9 رقم  ب  الكائن 
آسفي  الدجحة  إقامة   10 العدارة 
جاملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 
املنصوص  الشرجط  حيب   36018

عليها بعقد التنازل.
يتعرضوا  أن  البائع  لدائني  يجوز 
أأل  ماخل  البيع  ثدن  أماء  عل2 
أقصاه 15 يوما بعد النشر الثاني لهذا 
مضدونة  رسالة  بواسطة  اإلعالن 
أج بإيداع هذا  مع اإلشعار بالتوصل، 
التعرض مقابل جصل بكتابة الضبط 
يبين  أن  جيجب   ، املحكدة  بهذه 
مبلغ  البطالن  طائلة  تحت  التعرض 
الدين جأسبابه جاملوطن املختار ماخل 

مائرة املحكدة .
النشرة امج 2

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

23 مكرر
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املحكمة االبتدائية ببنسليمان
ملف البيع : 2022/06

 أصل تجاري
املكلف  القضائي  املنتدب  سشهد 
بالسجل التجاري باملحكدة االبتدائية 

ببنيليدان جاملوقع أسفله :
أنه بناء عل2 العقد العد ي امصلي 
مصطفى  العدلين  تلقاه  الذي 
 حندار جنوفل اللومعي املؤرخ بتاريخ
بتاريخ  املوثق   201( مسيد 7   12  
بتاريخ  جاملسجل   2018 يناير   1(
 326 عدم  إيداع   2018 يناير   10
عدم  توصيل   293 باالستخالص  أم 
العقد  جكذا   2018/7601054
أكتوبر   13 بتاريخ  املؤرخ  االصالحي 
نوفد 7   3 في  جاملصامق عليه   2022
مجنيا  الييدة  بدوأبها  باعت   2022
رقم  بطاقتها  احدام  بنت  كدلي 
جالياكنة بحي اللة مريم   S263512
بنيليدان   252 الرقم  مال  بلوك 
للييدة الهندي عائشة بنت العربي 
جالياكنة   TA23266 رقم  بطاقتها 
بنيليدان   32 رقم  الشاجية  بزنقة 
لبيع  املعد  التجاري  امصل  أديع 
الهواتف جالكائن بزنقة موالي يوسف 
رقم 101 بنيليدان جاملقيدة بالسجل 
ببنيليدان تحت  بابتدائية  التجاري 
عدم 7096 تحليلي بثدن إأدا ي قدره 

200.000 مرهم.
جعليه تقبل  التعرضات بابتدائية 
بنيليدان شعبة السجل ماخل أأل 

15 يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة امج 2

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن تحويل أصل تجاري من 

شخص ماتي إ 2 شخص اعتباري
ملف رقم : 2022/19
حياب رقم : 36815

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 
بتاريخ  جمسجل   2022 ف 7اير   8 
قام الييد امريس   ،2022 ف 7اير   9
التعريف  لبطاقة  الحامل  أدار، 
بتحويل  B479846 رقم  الوطنية 

من   12200 رقم  التجاري  امصل   

اعتباري  شخص  إ 2  ماتي  شخص 

 PHARMACIE شركة  اسم  في 

ENNOUR EL JADIDA جذلك حيب 

الشرجط جالكيفية املذكورة في العقد.

جعليه فإن التعرضات تقبل بكتابة 

الضبط باملحكدة االبتدائية بالجديدة 

ماخل أأل خدية عشر )15) يوما من 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
املشرف عل2 مصلحة السجل التجاري

51 مكرر

املحكدة االبتدائية بالجديدة

إعالن عن تحويل أصل تجاري من 

شخص ماتي إ 2 شخص اعتباري

ملف رقم : 2022/20

حياب رقم : 36816

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 

بتاريخ  جمسجل   2022 ف 7اير   3 

9 ف 7اير 2022، قامت الييدة سدي7ة 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  الفاني، 

بتحويل   L151385 رقم  الوطنية 

من   10666 رقم  التجاري  امصل 

اعتباري  شخص  إ 2  ماتي  شخص 

 PHARMACIE BIR شركة  اسم  في 

جذلك   ANZARANE EL JADIDA

املذكورة  جالكيفية  الشرجط  حيب 

في العقد.

جعليه فإن التعرضات تقبل بكتابة 

الضبط باملحكدة االبتدائية بالجديدة 

ماخل أأل خدية عشر )15) يوما من 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
املشرف عل2 مصلحة السجل التجاري

52 مكرر

املحكدة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن تحويل أصل تجاري من 

شخص ماتي إ 2 شخص اعتباري
ملف رقم : 2022/22
حياب رقم : 369874

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بدقت�سى 
بتاريخ  جمسجل   2022 يوليو   2 
لبنا  الييدة  قامت   ،2022 يوليو   8
التعريف  لبطاقة  الحاملة  ابايلو، 
بتحويل   M280031 رقم  الوطنية 
من   21686 رقم  التجاري  امصل 
اعتباري  شخص  إ 2  ماتي  شخص 
 PHARMACIE DU شركة  اسم  في 
حيب  جذلك   DISPENSAIRE 21
الشرجط جالكيفية املذكورة في العقد.
جعليه فإن التعرضات تقبل بكتابة 
الضبط باملحكدة االبتدائية بالجديدة 
ماخل أأل خدية عشر )15) يوما من 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

املشرف عل2 مصلحة السجل التجاري

53 مكرر

املحكدة  االبتدائية بالجديدة
ملف رقم : 2022/24

حياب رقم : 39084

بيع أصل تجاري
بدقت�سى عقد مؤرخ في 28 يوليو 
أغيطس   26 جمسجل بتاريخ   2022
بنتامي  يوسف  الييد  باع   2022
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
إ 2 الييدة البتول   M3(6366 عدم 
نبيلة بنتامي الحامل لبطاقة التعريف 
ملجدوع   M360238  : عدم  الوطنية 
بالسجل  املسجل  التجاري  امصل 
جذلك   3(212 رقم  تحت  التجاري 
املذكورة  جالكيفية  الشرجط  حيب 

في العقد.
تقبل  التعرضات  فإن  جعليه 
االبتدائية  باملحكدة  الضبط  بكتابة 
من  يوما   15 أأل  ماخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

املشرف عل2 مصلحة السجل التجاري

 12 مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
ملف سجل تجاري رقم : 5158

ملف رقم : 2022/5
إعالن عن هبة مصل تجاري
ملف هبة رقم : 2022/05

 بدقت�سى العقد الرسمي املؤرخ في 
بتاريخ  جاملسجل   2022 مارس   8 
11 مارس 2022، جهب الييد محدد 
التعريف  لبطاقة  الحامل  طاهر، 
للييدة   BJ284908 رقم  الوطنية 
مينة طاهر، الحاملة لبطاقة التعريف 
امصل   BJ171839 رقم  الوطنية 
التجاري امليتغل كصيدلية جالكائن 
متوكة  مائرة  تولوكلت،  مركز   : ب 
شيشاجة جاملقيد باملحكدة االبتدائية 
 2015 ف 7اير   9 بتاريخ  بايدينتانوت 
تحت رقم 5158 من السجل اإليضاحي 

بجديع عناصره املامية جاملعنوية.
أعاله  املذكور  البائع  مائني  فعلي 
قيم  إ 2  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجاري باملحكدة االبتدائية 
من  يبتدئ  أأل  ماخل  بايدينتانوت 
في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر  تاريخ 
من نشر   (15( اليوم الخامس عشر 

اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

54 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
تقديم أصل تجاري حصة في 

شركة
ملف رقم : 2022/4

حياب رقم : 5258

من  رسمي  تقرير  بدقت�سى 

ابراهيم  الحييوبي  الخبي7  طرف 

بتاريخ فاتح  شاجي بالدار البيضاء 

أكتوبر 2022 قدم الييد ايت بنها 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  يونس، 
رقم I523010، جاملسجل بالسجل 

االبتدائية  باملحكدة  التجاري 

 ،3952 رقم  تحت  بأزيالل، 

هو  الذي  التجاري  امصل  أديع 

البضائع لنقل  مقاجلة  عن  عبارة 
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جالكائن  جتجارة الدقيق بالجدلة،   

كحصة  أزيالل،  التجاري،  بحي 

 BENHA املدعوة  الشركة  في 

شخص  في   ،MAHAL SARL AU

بالسجل  مقيدة  القانوني،  مدثلها 

االبتدائية  باملحكدة  التجاري 

 12863 رقم  تحت  مالل  ببني 
جقد  مرهم   100.000 رأسدالها 

في  املذكور  التجاري  امصل  قوم 
مبلغ 101.505,24 مرهم.

أعاله  الحصة  مقدم  مائني  فعل2 

السجل  بدكتب  تعرضاتهم  جضع 

التجاري باملحكدةاالبتدائية بأزيالل، 

ماخل أأل ال يتجاجز خدية عشر 

يوما املوالية للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
اإلمضاء :

رئيس مصلحة كتابة الضبط

55 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه 

بن صالح
ملف بيع رقم : 2022/10

تفويت أصل تجاري ع 7 صدقة

بتاريخ  عرفي  عقد  بدقت�سى 

الييد  تصدق   2022 سبتد 7   28

العوان عبد الصدام الحامل للبطاقة 

جالياكن   I223595 رقم  الوطنية 
باليدي7 أداعة سيدي حدامي سوق 

شقيقه  عل2  الندة،  أجالم  اليبت 

الحامل  العوان  العزيز  عبد  الييد 

 I494905 رقم  الوطنية  للبطاقة 

سيدي  أداعة  باليدي7  جالياكن 

الندة،  أجالم  اليبت  سوق  حدامي 

بجديع امصل التجاري الكائن بدجار 
سوق  حدامي  سيدي  سعيد  أجالم 

لصنع  معد  الندة،  أجالم  اليبت 

البناء  موام  أديع  جبيع  ال 7يك 

باملحكدة  التجاري  بالسجل  جاملقيد 

االبتدائية الفقيه بن صالح تحت رقم 

2308، جذلك بجديع عناصره املامية 

جاملعنوية بثدن إأدا ي قدره 60.000 

مرهم.

تم إيداع ملف البيع لدى املحكدة 

االبتدائية الفقيه بن صالح تحت رقم 

2021/10 بتاريخ 19 أكتوبر 2022

أعاله  املذكور  البائع  مائني  فعل2 

قيم  إ 2  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجاري باملحكدةاالبتدائية 

بالفقيه بن صالح، ماخل أأل يبتدئ 

من تاريخ نشر اإلعالن امجل جينتهي في 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة الثانية
اإلمضاء :

طلحة عبد الغاني

منتدب قضائي

56 مكرر

املحكمة االبتدائية بني مالل

بيع أصل تجاري

ملف بيع رقم : 2022/23

حياب : ))133

تجاري  أصل  بيع  عقد  بدقت�سى 

مصامق عليه بتاريخ 15 يونيو )201 

ف 7اير   10 مسجل ببني مالل بتاريخ 

الشرفي  عائشة  الييدة  فإن   2022

لبطاقة  الحاملة  راشدة  مغربية 

 I39747 رقم  الوطنية  التعريف 

 6 مجدوعة  الهدى  حي  الياكنة 

بالسجل  مسجلة  بني مالل   28 رقم 

رقم  تحت  املحكدة  بهذه  التجاري 

امصل  أديع  باعت  قد   2892

التجاري جالكائن زنقة 10 رقم الدكان 

20 حي العامرية بني مالل جامليتعدل 

لفائدة  بالجدلة  الشاي  لبيع  كدحل 

راشد  مغربي  خليل  عامل  الييد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

الهدى  حي  الياكن   I(20(01 رقم 

جقد  مالل  بني   28 رقم   6 مجدوعة 

حدم ثدن البيع في مبلغ قدره 10.000 

مرهم.

تقديم  امخي7  هذه  مائني  فعل2 

تعرضاتهم إ 2 مكتب السجل التجاري 

باملحكدة االبتدائية بني مالل ماخل 

املوالية  يوما   15 يتعدى  ال  أأل 

للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

57 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية

ملف بيع : 2022/12

حياب خصو�سي : 13522

بيع أصل تجاري

سعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحددية  االبتدائية  باملحكدة 

بتاريخ امل 7م  العقد  بدقت�سى   أنه 

بتاريخ جاملسجل   1996 نوفد 7   15 

أديع  بيع  تم   ،1996 نوفد 7   22

»الحلويات  لبيع  التجاري  امصل 

الكائن بحي اليعامة شارع  جمخ زة» 

العالية   1 رقم  التازي  القا�سي 

املحددية جاملسجل بالسجل التجاري 

2532، من طرف الييدة  تحت رقم 

الوطنية  بطاقتها  الزجبائر  فاطيدة 

رقم B123100، جالييد ع�سي احدد 

 ،B123116 رقم  الوطنية  بطاقته 

لفائدة الييد بالل الحين بطاقته 

الياكن   ،T22816 رقم  الوطنية 

ببلوك أ الحينية 2 املحددية، جذلك 

بتقويم إأدا ي قدره 180.000 مرهدا.

التعرضات  أديع  فإن  جعليه 

يجب أن تقدم إ 2 كتابة ضبط هذه 

من  يوما   15 أأل  ماخل  املحكدة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

هند لصفر

60 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
بيع أصل تجاري

كتابة  مصلحة  رئيس  سعلن 
الضبط باملحكدة االبتدائية ب 7شيد، 
في مؤرخ  رسمي  عقد  بدقت�سى   أنه 
الييدة  باعت   ،2022 سبتد 7   8
الحاملة  العداري  الزهراء  فاطدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
تجزئة   526 الياكنة   ،BK758820
الوفاء 2 طريق صفرج فاس، للييدة 
لبطاقة  الحاملة  الشتاء،  أبو  ريم 
 ،BE858185 التعريف الوطنية رقم 
الياكنة، تجزئة سيدي عبد الرحدان 
املفة،الدار   91 الرقم   2 الزنقة 
امليتغل  التجاري،  امصل  البيضاء، 
كصيدلية »صيدلية العدري محدد»، 
رحال  سيدي  الشرف  حي  الكائنة، 
جاملسجلة بالسجل  الشاطئ برشيد، 
جذلك   ،14690 رقم  تحت  التجاري 

بثدن إأدا ي قدره 150.000 مرهم.
التعرضات  أديع  فإن  جعليه، 
تقدم بكتابة الضبط بهاته املحكدة 
ماخل   - التجاري  السجل  قيم   -
أأل 15 يوما من تاريخ النشرة امج 2  

جالثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

61 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2022/02
بتاريخ 8 ف 7اير 2022 قدم الييد 
الجنيية،  مغربي  الجامعي،  بشر 
 1974 مارس   19 بتاريخ  املزمام 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامة 
التجاري  امصل   ،C492369 رقم 
املتدثل في صيدلية، الكائن ب : 5)1 
بالسجل  جاملسجل  تازة  الرشام  حي 
االبتدائية  باملحكدة  التجاري 
جاملحدمة   9262 رقم  تحت  بتازة 
حيب  مرهم   1.000.000 في  قيدته 
في املؤرخ  الحيابات  مراقب   تقرير 
 : حصة في شركة   ،2022 يناير   22  
 PHARMACIE RACHAD TAZA

رأسدالها 1.200.000 مرهم.
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التعرضات  أديع  جستقبل 

املدكنة، تطبيقا للدامة 82 من مدجنة 

التجاري  السجل  بدكتب  التجارة، 

باملحكدة االبتدائية بتازة ماخل أأل 

صدجر  تاريخ  من  يبتدئ  يوما،   15

النشر الثاني بالجريدة الرسدية.

النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

62 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان

بيع نصف امصل التجاري 

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحكدة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل 83 من 

مدجنة التجارة القانون رقم 19-95.

عرفي  عقد  بدقت�سى  أنه  سعلن 

املؤرخ بتاريخ 5 مارس 2021 جاملسجل 

جالتد 7  التسجيل  مكتب  بسجل 

بتطوان، بسجل اإليداع رقم 13535 

ماي   5 بتاريخ   11026 عدم  جصل 

2021، باعت الييدة مدينة عائشة، 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  املغربية، 

امصل  نصف   ،A14964 الوطنية 

اليلطان  بشارع  الواقع  التجاري 

تطوان،   ( رقم  الحين  موالي 

جاملخصص لبيع املالبس جالعقاقي7، 

باملحكدة  التجاري  بالسجل  جاملقيد 

االبتدائية بتطوان تحت رقم 9498، 

باملشاركة الفعلية مع الييدة املرابط 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  اليعدية 

جاملسجل   ،L10(158 الوطنية 

 9500 رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

جذلك لفائدة الييد مشبال محدد، 
التعريف  لبطاقة  الحامل  املغربي، 
جاملسجل   ،L10(158 رقم  الوطنية 
.9500 التجاري تحت رقم  بالسجل 
محدد،  مشبال  لفائدة  جذلك 
التعريف  لبطاقة  الحامل  املغربي، 

.L356100 الوطنية رقم
التعرضات   أديع  جستقبل 
بدصلحة السجل التجاري باملحكدة 
غاية  إ 2  جذلك  بتطوان   االبتدائية 

15 يوما، من صدجر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

عبد اليالم قايقاي

63 مكرر
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وزارة الداخلية
الكتابة العامة

مديرية الشؤجن القرجية

قيم الشؤجن القانونية جالعقارية

مصلحة املحافضة جتصفية املدتلكات 

الجداعات الياللية

رقم .... ق ش ت ق / م م ت م ج س

اعالن

رقم  االماري  التحديد   : املوضوع 

.681

 02-17-84 املرسوم رقم   : املرأع 

الصامر في 23 ف 7اير )201.

إن املحضر تحديد العقار الجداعي 

املدعو » سيدي عبد املومن» العائد 

عبد  »سيدي  الياللية  للجداعة 

قيامة  بدقر  جضعه  تم  قد  املومن» 

جكذا  شيشاجة  اقليم  تولوكلت 

حيث  بشيشاجة  العقاري  باملحافظة 

االطالع  االمر  سعنيه  من  لكل  يدكن 

عليه.

هذا  عل2  التعرض  آأال  جأن 

التحديد كدا ينص عل2 ذلك الظهي7 

رأب  من   12 في  الصامر  الشريف 

1322 موافق 18 ف 7اير 1924 محدم 

في ستة 6 أشهر ابتداء من ) مسيد 7 

االعالن  هذا  نشر  تاريخ   ،2022

بالجريدة الرسدية.

كدا ان هذه التعرضات ال تسجل 

لقيامة  املحلية  اليلطة  أمام  إال 

يونيو   8 غاية  ا 2  جذلك  تولوكلت 

.2023

جيجب عل2 كل متعرض أن يضع 

بشيشاجة  العقارية  املحافظة  لدى 

تعرضه  به  سعضد  للتحفيظ  مطلبا 

جذلك قبل 9 سبتد 7 2023.

67

جزارة الداخلية
الكتابة العامة

مديرية الشؤجن القرجية

قيم الشؤجن القانونية جالتنظيدية 

مصلحة املحافظة جتصفية مدتلكات الجداعات 

الياللية

إعالن 

رقم  اإلماري  التحديد   : املوضوع 

.683

 02-17-85 املرسوم رقم   : املرأع 

الصامر في 23 ف 7اير )201.

إن محضر تحديد العقار الجداعي 

املدعو حرش امركان العائد للجداعة 

الياللية سيدي عبد املومن قد تم 

إقليم  تولوكلت  قيامة  بدقر  جضعه 

العقارية  باملحافظة  جكذا  شيشاجة 

بشيشاجة حيث يدكن لكل من سعنيه 

اممر اإلطلع عليه.

هذا  عل2  التعرض  آأال  جأن 

التحديد كدا ينص عل2 ذلك الظهي7 

رأب  من   12 في  الصامر  الشريف 

1322 موافق 18 ف 7اير 1924 محدم 

 ( من  ابتداء  أشهر   (06( ستة  في 

مسيد 7 2022 تاريخ نشر هذا اإلعالن 

بالجريدة الرسدية.

كدا أن هذه التعرضات ال تسجل 

لقيامة  املحلية  اليلطة  أمام  إال 

يونيو   8 غاية  إ 2  جذلك  تولوكلت 

.2023

جيجب عل2 كل  متعرض أن يضع 

لدى املحافظة  عل2 اممالك  العقارية 

سعضد  للتحفيظ  مطلبا  بشيشاجة 

سبتد 7   9 جذلك قبل   ، به تعرضه  

.2023

19 

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 
 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 
 2022 2022/5861 بتاريخ 9 نوفد 7 
املدلوك  العقار  عل2  سيجرى  الذي 
للجداعة الياللية الخناشة ذي عقد 
إيجار عدم 509/2022 ملف 16362 
املتواأد   2022 يونيو   15 بتاريخ 
عيام  أجالم  بحارة  الت7ابية  بالجداعة 
قيامة بحارة أجالم عيام مائرة سوق 
القنيطرة،  إقليم  الغرب  الثالثاء 
 2022 نوفد 7   25 تاريخ  من  ابتداء 
إ 2 غاية 5 مسيد 7 2022 بحث علني 
بإنجاز  الت7خيص  مشرجع  شأن  في 
أأل  من  منه،  املاء  جألب  ثقب 
لفائدة  هكتار   1.05 مياحة  سقي 
الييد امريس حرارة الحامل لبطاقة 

.GB15821 التعريف الوطنية
25

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 
 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 
 2022 2022/5860 بتاريخ 9 نوفد 7 
املدلوك  العقار  عل2  سيجرى  الذي 
للجداعة الياللية الخناشة ذي عقد 
إيجار عدم 509/2022 ملف 16362 
املتواأد   2022 يونيو   15 بتاريخ 
عيام  أجالم  بحارة  الت7ابية  بالجداعة 
قيامة بحارة أجالم عيام مائرة سوق 
القنيطرة،  إقليم  الغرب  الثالثاء 
 2022 نوفد 7   25 تاريخ  من  ابتداء 
إ 2 غاية 5 مسيد 7 2022 بحث علني 
بإنجاز  الت7خيص  مشرجع  شأن  في 
أأل  من  منه،  املاء  جألب  ثقب 
لفائدة  هكتار   5.20 مياحة  سقي 
الييد امريس حرارة الحامل لبطاقة 

.GB15821 التعريف الوطنية
26

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 
 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 
نوفد 7   15 بتاريخ   2022/5874
العقار  عل2  سيجرى  الذي   2022
التابع  فياللة  املدعو  الجداعي 
للجداعة الياللية لدجار أجالم حدام 
بتاريخ   285 عدم  إمارية  شهامة  ذي 
18 أكتوبر 2022 املتواأد بالجداعة 
موالي  قيامة  عزجز  سيدي  الت7ابية 
عبد القامر مائرة ثالل الغرب إقليم 
تاريخ من  ابتداء  قاسم،   سيدي 
2 مسيد 7 2022 إ 2 غاية 12 مسيد 7 
مشرجع  شأن  في  علني  بحث   2022
املاء  جألب  ثقب  بإنجاز  الت7خيص 
منه، من أأل سقي مياحة 0.2820 
هكتار لفائدة الييد احيين لعدي7ي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G(3058
27

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 
 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 
نوفد 7   12 بتاريخ   2022/5766
القطعة  عل2  سيجرى  الذي   2022
امرضية الفالحية الكائنة بت7اب مجار 
بعقار  جاعت7اف  اقرار  ذات  املناتة 
ضدن بعدم 182 صحيفة 185 بتاريخ 
2022 املتواأدة بالجداعة  9 نوفد 7 
مائرة  زجمي  قيامة  زجمي  الت7ابية 
تاريخ من  ابتداء  إقليم جزان،   زجمي 
2 مسيد 7 2022 إ 2 غاية 12 مسيد 7 
مشرجع  شأن  في  علني  بحث   2022
الت7خيص بإنجاز بئ7 جألب املاء منه، 
جإرجاء  املنز ي  االستعدال  أأل  من 
املاشية لفائدة الييد محدد الهوتي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LC170828

28
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جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

نوفد 7   10 بتاريخ   2022/5868

القطعة  عل2  سيجرى  الذي   2022

امرضية امليداة سيدي عبد اليالم 

البقال بت7اب مجار تيفوتة ذات شهامة 

 2216 إمارية تتعلق باالستغالل رقم 

بتاريخ فاتح سبتد 7 2022 املتواأدة 

بالجداعة الت7ابية زجمي قيامة زجمي 

من  ابتداء  مائرة زجمي إقليم جزان، 

غاية إ 2   2022 نوفد 7   28  تاريخ 

2022 بحث علني في شأن  ) مسيد 7 

مشرجع الت7خيص بإنجاز ثقب جألب 

املاء منه، من أأل االستعدال املنز ي 

املاشية لفائدة الييد مركال  جإرجاء 

التعريف  لبطاقة  الحامل  محدد 

.D175397 الوطنية

29

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

2022/5869 بتاريخ 10 نوفد 7 2022 

الذي سيجرى عل2 القطعة امليداة 

بومرجة املتواأدة بدزارع مجار املناصرة 

 223 بعدم  ضدن  شراء  عقد  ذات 

صحيفة )30 كناش اممالك رقم 69 

بتاريخ 25 أغيطس 2022 املتواأدة 

بالجداعة الت7ابية بني كلة قيامة بني 

ابتداء  كلة مائرة جزان إقليم جزان، 

إ 2 غاية  2022 نوفد 7   28  من تاريخ 

2022 بحث علني في شأن  ) مسيد 7 

جألب  بئ7  بإنجاز  الت7خيص  مشرجع 

االستعدال  أأل  من  منه،  املاء 

املاشية جسقي مياحة  املنز ي جإرجاء 

عبد  الييد  لفائدة  هكتار   0.1620

هللا سكوري الحامل لبطاقة التعريف 

.GM81520 الوطنية

30

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 
 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 
 2022 2022/5865 بتاريخ 9 نوفد 7 
املدعو  العقار  عل2  سيجرى  الذي 
ارماضة  امليمى  باملكان  ارماضة 
العواجشة  الياللية  للجداعة  التابع 
أجالم انصر ذي شهامة االستغالل رقم 
املتواأد   2022 12 سبتد 7  بتاريخ   (
الشدالية  عامر  الت7ابية  بالجداعة 
قيامة عامر الشدالية مائرة القصيبة 
من  ابتداء  سليدان،  سيدي  إقليم 
غاية إ 2   2022 نوفد 7   25  تاريخ 
2022 بحث علني في شأن  5 مسيد 7 
مشرجع الت7خيص بإنجاز ثقب جألب 
مياحة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 
هكتار لفائدة الييد الكبي7   0.2232
التعريف  لبطاقة  الحامل  برتيعة 

.X3565 الوطنية
31

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 
 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 
نوفد 7   9 بتاريخ   2022/5863
العقار  عل2  سيجرى  الذي   2022
باملكان  باهية  املدعو  الجداعي 
التابع  زيد  أجالم  انصر  أجالم  امليمى 
ذي  انصر  أجالم  الياللية  للجداعة 
 3 بتاريخ   8 رقم  االستغالل  شهامة 
بالجداعة  املتواأد   2022 نوفد 7 
قيامة  الشدالية  عامر  الت7ابية 
القصيبة  مائرة  الشدالية  عامر 
من  ابتداء  سليدان،  سيدي  إقليم 
غاية إ 2   2022 نوفد 7   25  تاريخ 
2022 بحث علني في شأن  5 مسيد 7 
مشرجع الت7خيص بإنجاز ثقب جألب 
مياحة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 
عزيز  الييد  لفائدة  هكتار   0.5003
التعريف  لبطاقة  الحامل  افضيالت 

.GY3824 الوطنية
32

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

 2022 2022/5862 بتاريخ 9 نوفد 7 

امليمى  العقار  عل2  سيجرى  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  تيدتة  فدان 

عدم 30/49539 الكائن بدجار الربية 

سيدي  الت7ابية  بالجداعة  املتواأد 

امحدد الشلح قيامة أجالم نوال مائرة 

ابتداء  جرغة إقليم سيدي سليدان، 

إ 2 غاية  2022 نوفد 7   25  من تاريخ 

2022 بحث علني في شأن  5 مسيد 7 

مشرجع الت7خيص بإنجاز ثقب جألب 

مياحة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 

الييد أوام  لفائدة  هكتار   (.1(30

التعريف  لبطاقة  الحامل  بل 7كة 

.G38580 الوطنية

33

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

نوفد 7   11 بتاريخ   2022/5789

العقار  عل2  سيجرى  الذي   2022

ذي الرسم العقاري   2 امليمى مارق 

عدم 30/31267 املتواأد بالجداعة 

الت7ابية سيدي رضوان قيامة سيدي 

جزان،  إقليم  جزان  مائرة  رضوان  

 2022 نوفد 7   28 تاريخ  من  ابتداء 

إ 2 غاية ) مسيد 7 2022 بحث علني 

بإنجاز  الت7خيص  مشرجع  شأن  في 

من أأل تزجيد  منه،  بئ7 جألب املاء 

الييد  لفائدة  باملاء  زيتون  معصرة 

لبطاقة  الحامل  هللا  عبد  مزمار 

.B107940 التعريف الوطنية

34

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

 2022 2022/5858 بتاريخ 9 نوفد 7 

امليمى  العقار  عل2  سيجرى  الذي 

ذي  الحنوني  بوسلهام  بن  امريس 

 R/12185 عدم  العقاري  الرسم 

املتواأد  الصفافعة  بقبيلة  الكائن 

قيامة  الصفافعة  الت7ابية  بالجداعة 

إقليم  القصيبة  مائرة  الصفافعة 

تاريخ  من  ابتداء  سليدان،  سيدي 

25 نوفد 7 2022 إ 2 غاية 5 مسيد 7 

مشرجع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  جألب  ثقب  بإنجاز  الت7خيص 

من أأل سقي مياحة هكتار  منه، 

اعبيد  الرحدان  عبد  الييد  لفائدة 

التعريف  لبطاقة  الحامل  معه  جمن 

.G80300( الوطنية

35

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

نوفد 7   10 بتاريخ   2022/5870

العقار  عل2  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي   1094 لوفالون  امليمى 

املحل   13/185146 عدم  العقاري 
لوفالون  حي  اجأيه  أجالم  املدعو 

املتواأد بالجداعة الت7ابية القنيطرة 

امللحقة اإلمارية 13 مائرة أجالم اجأيه 

تاريخ من  ابتداء  القنيطرة،   إقليم 

28 نوفد 7 2022 إ 2 غاية ) مسيد 7 

مشرجع  شأن  في  علني  بحث   2022

الت7خيص بإنجاز ثقب جألب املاء منه، 

من أأل سقي حديقة املنزل مياحتها 

0.0110 هكتار لفائدة الييد اليعيد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  زهواني 

.G296583 الوطنية

36
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جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

 2022 2022/5859 بتاريخ 9 نوفد 7 

امليمى  العقار  عل2  سيجرى  الذي 

العطف 92 ذي الرسم العقاري عدم 

الكائن بقبيلة أجالم يحيى   70/3469

املتواأد بالجداعة الت7ابية ازغار قيامة 

إقليم  سليدان  سيدي  مائرة  ازغار 

تاريخ من  ابتداء  سليدان،   سيدي 

25 نوفد 7 2022 إ 2 غاية 5 مسيد 7 

مشرجع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  جألب  ثقب  بإنجاز  الت7خيص 

 7.99 مياحة  سقي  أأل  من  منه، 

طوطو  عدار  الييد  لفائدة  هكتار 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G182259

37

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

2022/5871 بتاريخ 10 نوفد 7 2022 

امليمى  العقار  عل2  سيجرى  الذي 

سانت أان 3 ذي الرسم العقاري عدم 

الخلوط  بقبيلة  الكائن   R/40962

منطقة  الزجيتن  عدر  أجالم  مجار 

املتواأد بالجداعة   2 الضم الهضبة 

قيامة  الحاج  بوبكر  سيدي  الت7ابية 

سيدي بوبكر الحاج مائرة لالميدونة 

تاريخ من  ابتداء  القنيطرة،   إقليم 

28 نوفد 7 2022 إ 2 غاية ) مسيد 7 

مشرجع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  جألب  ثقب  بإنجاز  الت7خيص 

 0.90 مياحة  سقي  أأل  من  منه، 
القييدوي  الييد  لفائدة  هكتار 

التعريف  لبطاقة  الحامل  ألول 

.GB35213 الوطنية

38

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

نوفد 7   ( بتاريخ   2022/5814

العقار  عل2  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي   138 كوسيناب  امليمى 

املتواأد   13/34572 عدم  العقاري 

سليدان  سيدي  الت7ابية  بالجداعة 

سيدي  باشوية   1 اإلمارية  امللحقة 

سليدان،  سيدي  إقليم  سليدان 

 2022 نوفد 7   25 تاريخ  من  ابتداء 

إ 2 غاية 5 مسيد 7 2022 بحث علني 

بإنجاز  الت7خيص  مشرجع  شأن  في 

أأل  من  منه،  املاء  جألب  ثقب 

غيل الييارات لفائدة الييد زهرة 

اليهلي جفاطدة بلدقرجط الحاملتين 

 GA2261 لبطاقتي التعريف الوطنية 

.GA930 ج

39

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

أكتوبر   2( بتاريخ   2022/5815

العقار  عل2  سيجرى  الذي   2022

العقاري  الرسم  ذي  مهارة  امليمى 

عدم 30/64906 املتواأد بالجداعة 

امزفرجن  قيامة  امزفرجن  الت7ابية 

من  ابتداء  إقليم جزان،  مائرة جزان 

 5 غاية  إ 2   2022 نوفد 7   25 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2022 مسيد 7 

مشرجع الت7خيص بإنجاز ثقب جألب 

 9 من أأل سقي مياحة  منه،  املاء 

هكتار لفائدة الييد محدد الشهدي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LA23080

40

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

 2022 ) نوفد 7  2022/5848 بتاريخ 

الذي سيجرى عل2 القطعة امليداة 

ذات  الغلولة  مجار  بت7اب   1 الغلولة 

 2006 ماي   10 بتاريخ  تنازل  عقد 

زجمي  الت7ابية  بالجداعة  املتواأد 

قيامة زجمي مائرة زجمي إقليم جزان، 

ابتداء من تاريخ 22 نوفد 7 2022 إ 2 

2022 بحث علني في  5 مسيد 7  غاية 

شأن مشرجع الت7خيص بإنجاز ثقب 

جألب املاء منه، من أأل االستعدال 

الييد  لفائدة  املاشية  جإرجاء  املنز ي 

لبطاقة  الحامل  زرقوني  محدد 

.OD10519 التعريف الوطنية

41

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

 2022 ) نوفد 7  2022/5849 بتاريخ 

امليمى  العقار  عل2  سيجرى  الذي 

عدم  العقاري  الرسم  ذي   VII رميلة 

 58 عدم  إمارية  جشهامة   R/12015

املتواأد   2022 أغيطس   31 بتاريخ 

قيامة  املناصرة  الت7ابية  بالجداعة 

إقليم  بندنصور  مائرة  املناصرة 

 22 تاريخ  من  ابتداء  القنيطرة، 

مسيد 7   5 غاية  إ 2   2022 نوفد 7 

مشرجع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  جألب  ثقب  بإنجاز  الت7خيص 

 0.60 مياحة  سقي  أأل  من  منه، 

الخطاب  الييد  لفائدة  هكتار 

التعريف  لبطاقة  الحامل  كعبو�سي 

.AB135122 الوطنية

42

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

 2022 ) نوفد 7  2022/5847 بتاريخ 

امليمى  العقار  عل2  سيجرى  الذي 
ذي الرسم العقاري   3 س   1 سوناب 

بالجداعة  املتواأد   70/9560 عدم 

امللحقة  سليدان  سيدي  الت7ابية 

سليدان  سيدي  باشوية   1 اإلمارية 

من  ابتداء  سليدان،  سيدي  إقليم 

غاية إ 2   2022 نوفد 7   22  تاريخ 

 5 مسيد 7 2022 بحث علني في شأن 

مشرجع الت7خيص بإنجاز ثقب جألب 

حديقة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 

املنزل مياحتها 0.0080 هكتار لفائدة 

الييدة بوشرى لهري الحاملة لبطاقة 

.Z1(2562 التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

 2022 ) نوفد 7  2022/5846 بتاريخ 

الجداعي  العقار  عل2  سيجرى  الذي 

رقم  البقعة  من  أزء   5 بالقطاع 

الدشرة  امليمى  باملكان   LOT1816

الدشرة  الياللية  للجداعة  التابع 

 9 بتاريخ   (5 ذي شهامة إمارية رقم 

بالجداعة  املتواأد   2022 سبتد 7 

لالميدونة  قيامة  لالميدونة  الت7ابية 

القنيطرة،  إقليم  ميدونة  لال  مائرة 

 2022 نوفد 7   22 تاريخ  من  ابتداء 

بحث   2022 مسيد 7   5 غاية  إ 2 

الت7خيص  مشرجع  شأن  في  علني 

من  منه،  املاء  جألب  ثقب  بإنجاز 

 0.0030 أأل سقي حديقة مياحتها 

هكتار لفائدة الييد بوسهام بنزاهية 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G200797
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22987 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

 2022 ) نوفد 7  2022/5843 بتاريخ 

امليمى  العقار  عل2  سيجرى  الذي 

LV2205 الكائن بتجزئة حدامة ذات 

محضر تيليم بتاريخ 12 ف 7اير 2012 

املتواأد بالجداعة الت7ابية القنيطرة 

5 مائرة أجالم اجأيه  امللحقة اإلمارية 

تاريخ من  ابتداء  القنيطرة،   إقليم 

 22 نوفد 7 2022 إ 2 غاية 5 مسيد 7 

مشرجع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  جألب  ثقب  بإنجاز  الت7خيص 

منه، من أأل سقي حديقة مياحتها 

0)0.00 هكتار لفائدة الييد عويزير 

التعريف  لبطاقة  الحامل  مصطفى 

.G196427 الوطنية
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جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

 2022 ) نوفد 7  2022/5844 بتاريخ 

امليمى  العقار  عل2  سيجرى  الذي 

ملعب القشور ذي عقد ملكية ضدن 

كناش   393 صحيفة   296 بعدم 

مارس   29 بتاريخ   68 رقم  اممالك 

الت7ابية  بالجداعة  املتواأد   2022

مائرة  مقريصات  قيامة  مقريصات 

من  ابتداء  جزان،  إقليم  مقريصات 

 5 غاية  إ 2   2022 نوفد 7   22 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2022 مسيد 7 

جألب  بئ7  بإنجاز  الت7خيص  مشرجع 

مياحة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 

عبد  الييد  لفائدة  هكتار   0.203(

هللا الشيخي الحامل لبطاقة التعريف 

.U3864 الوطنية
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جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

نوفد 7   ( بتاريخ   2022/5845

العقار  عل2  سيجرى  الذي   2022

البحارة  الياللية  للجداعة  املدلوك 

عدم  إيجار  عقد  ذي  عي�سى  أجالم 

486/2022 ملف عدم 15019 بتاريخ 

13 سبتد 7 2022 املتواأد بالجداعة 

قيامة  عيام  أجالم  بحارة  الت7ابية 

بحارة أجالم عيام مائرة سوق الثالثاء 

من  ابتداء  القنيطرة،  إقليم  الغرب 

 5 غاية  إ 2   2022 نوفد 7   22 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2022 مسيد 7 

مشرجع الت7خيص بإنجاز ثقب جألب 

مياحة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 

سعد  الييد  لفائدة  هكتار   5.20

الشرقاجي جابراهيم اضبجي الحاملين 

 A12396 لبطاقتي التعريف الوطنية 

.G283508 ج

47

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

 2022 ) نوفد 7  2022/5853 بتاريخ 

الت7ابية  بالجداعة  سيجرى  الذي 

مائرة  نوال  أجالم  قيامة  نوال  أجالم 

ابتداء  قاسم،  سيدي  إقليم  جرغة 

إ 2 غاية   2022 نوفد 7   22 من تاريخ 

2022 بحث علني في شأن  5 مسيد 7 

مشرجع الت7خيص بجلب املاء من جام 

من أأل أشغال تشييد سد  جرغة، 

 SOCIETE شركة  لفائدة  برنة  كدية 

 GENERALE DES TRAVAUX DU

مدثلها  شخص  في  مدثلة   MAROC

القانوني.
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جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 
 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 
 2022 ) نوفد 7  2022/5850 بتاريخ 
امرضية  القطع  عل2  سيجرى  الذي 
املالح،  »مهس  امليداة  الفالحية 
كديوة الصار، املالح جكديوة الدرب» 
ذات عقوم بيع بتاريخ ) أكتوبر2020، 
فاتح نوفد 7 2021، 11 مارس 2021، 
2021 مارس   2  ،2020 مسيد 7   2 
املتواأدة   2021 يناير   26 ج 
بالجداعة الت7ابية بني كلة قيامة بني 
ابتداء  كلة مائرة جزان إقليم جزان، 
إ 2 غاية   2022 نوفد 7   22 من تاريخ 
2022 بحث علني في شأن  5 مسيد 7 
جألب  بئ7  بإنجاز  الت7خيص  مشرجع 
االستعدال  أأل  من  منه،  املاء 
املاشية جسقي مياحة  املنز ي جإرجاء 
فؤام  الييد  لفائدة  هكتارات   6  
التعريف  لبطاقة  الحامل  الرا�سي 

.GM23251 الوطنية
49

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 
 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 
 2022 ) نوفد 7  2022/5851 بتاريخ 
امليمى  العقار  عل2  سيجرى  الذي 
الرسم  ذي   1 ب  ف  كوسيناب 
املتواأد   13/34638 العقاري 
سليدان  سيدي  الت7ابية  بالجداعة 
سيدي  باشوية   1 اإلمارية  امللحقة 
سليدان،  سيدي  إقليم  سليدان 
ابتداء من تاريخ 22 نوفد 7 2022 إ 2 
2022 بحث علني في  5 مسيد 7  غاية 
شأن مشرجع الت7خيص بإنجاز ثقب 
تزجيد  أأل  من  منه،  املاء  جألب 
الييد  لفائدة  باملاء  الحفالت  قاعة 
لبطاقة  الحامل  الزهراجي  الحيان 

.G102235 التعريف الوطنية
50

جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

 2022 ) نوفد 7  2022/5852 بتاريخ 

امليمى  العقار  عل2  سيجرى  الذي 

 52/1 ذي الرسم العقاري   1 حبيبي 

بالجداعة  طنجة  بطريق  الكائن 

بن  قرية  قيامة  مالك  بني  الت7ابية 

الغرب  امربعاء  سوق  مائرة  عومة 

تاريخ  من  ابتداء  القنيطرة،  إقليم 

22 نوفد 7 2022 إ 2 غاية 5 مسيد 7 

مشرجع  شأن  في  علني  بحث   2022

الت7خيص بإنجاز بئ7 جألب املاء منه، 

باملاء  جقوم  محطة  تزجيد  أأل  من 

لفائدة الييد محدد أبارة الحامل 

.G20662 لبطاقة التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

أكتوبر   2( بتاريخ   2022/5813

العقار  عل2  سيجرى  الذي   2022

امليمى بوطي7ج H ذي الرسم العقاري 

بالجداعة  املتواأد   13/20004

اإلمارية  املحلقة  القنيطرة  الت7ابية 

مائرة أجالم اجأيه إقليم القنيطرة   2

 2022 نوفد 7   25 تاريخ  من  ابتداء 

إ 2 غاية 5 مسيد 7 2022 بحث علني 

بإنجاز  الت7خيص  مشرجع  شأن  في 

أأل  من  منه،  املاء  جألب  ثقب 

تزجيد حدام باملاء لفائدة الييد عبد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  اركي  هللا 

.G20(25 الوطنية
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جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 
 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 
 2022 ) نوفد 7  2022/5854 بتاريخ 
املدلوكة  العقار  عل2  سيجرى  الذي 
للجداعة الياللية الخناشفة التابع 
للدلك امليمى بالم أداعة الخناشفة 
 539/2022 عدم  كراء  عقد  ذي   2
 26 بتاريخ   MB166-22 عدم  ملف 
بالجداعة  املتواأد   2022 سبتد 7 

مائرة  بومعيز  قيامة  بومعيز  الت7ابية 

سيدي  إقليم  سليدان  سيدي 

سليدان، ابتداء من تاريخ 22 نوفد 7 

 2022 مسيد 7   5 غاية  إ 2   2022

بحث علني في شأن مشرجع الت7خيص 

من  منهدا،  بإنجاز ثقبين جألب املاء 

هكتار   21.10 مياحة  سقي  أأل 

لفائدة الييد محدد امريس بجدجب 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.H223406
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جكالة الحوض املائي ليبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بدوأب 

 جكالة الحوض املائي ليبو رقم ح.ج 

 2022 ) نوفد 7  2022/5842 بتاريخ 

امليمى  العقار  عل2  سيجرى  الذي 

جامي الذهب )2 ذي الرسم العقاري 

جذي شهامة إمارية عدم   13/36650

22 بتاريخ 15 سبتد 7 2022 املتواأد

قيامة  املياعدة  الت7ابية  بالجداعة   

املياعدة مائرة سيدي سليدان إقليم 

سيدي سليدان، ابتداء من تاريخ 22 

مسيد 7   5 غاية  إ 2   2022 نوفد 7 

مشرجع  شأن  في  علني  بحث   2022

املاء  جألب  ثقب  بإنجاز  الت7خيص 

 9.50 مياحة  سقي  أأل  من  منه، 

عباس  الييد  لفائدة  باملاء  هكتار 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الحيدر 

.GA10222 الوطنية
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20

المعهد العالي للقضاء



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية22990  



22991 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية22992  

21



22993 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية22994  



22995 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية22996  

22



22997 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية22998  



22999 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية23000  



23001 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

11

الفصل الثالث :
الدولة كل أمالك  ومدير  والمالية  االقتصاد  وزير  إلى  الرسمية  بالجريدة  ينشر  الذي  المرسوم  هذا  في مشروع  جاء  ما  بتنفيذ   يعهد 

 واحد منهما فيما يخصه.



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية23002  



23003 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

الفصل الثالث :
الدولة كل أمالك  ومدير  والمالية  االقتصاد  وزير  إلى  الرسمية  بالجريدة  ينشر  الذي  المرسوم  هذا  في مشروع  جاء  ما  بتنفيذ   يعهد 

 واحد منهما فيما يخصه.
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عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية23004  



23005 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

13

 رقم
الملف

إسم وعنوان ذوي الحقوق السطحية
أو المفروض أنهم كذلك 

 رقم
القطعة

االغراس والمنشأت السطحية
العددالنوعية



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية23006  
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23007 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية23008  
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23009 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 
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عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية23010  

58



23011 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 
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عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية23012  
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انطالقا



23013 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 
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عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية23014  

62



23015 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 
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عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية23016  



23017 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

64



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية23018  



23019 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 

65



عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية23020  
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23021 الجريدة الرسميةعدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) 
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عدم 25)5 - 12 أدامى امج 2 1222 )) مسيد 7 2022) الجريدة الرسمية23022  

المادة الثانية : ينشر مشروع هذا المقرر بالجريدة الرسمية.

 استدراك تعديلي لمشروع قرار رئيس مجلس جماعة كلدمان المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5554 
 بتاريخ  4 شعبان 1440 )10 أبريل 2019( بمثابة مقرر يقضي بالتخلي عن ملكية القطع األرضية من أجل

 إنجاز ملعب  القرب مساحتها 1928 م2.
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