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 ...........................................................................  STE CHAMSAAD TANTAN23123

 ................................................................................................STE. FAD ILOCA23123

 .......................................................................... STE.ISSAM ET NADIR CARS23123

 ..............................................................................................   MEDINA AUTO23123

 ................................................................................ STE O’BAALI CAFE SARL23124

 ....................................................................................... TAMAZIRT L’KHAYR23124

 ..........................................................................TRANS ATLANTIC CANNED23124

 .................................................................................................... SABIO PROD23124

 ......................................................................................................ADREL CALL23124

 .................................................................................................. STE REG RENT23124

23124شركـة سا في بتيم.................................................................................................. 

 ................................................................................... SOUSS REST SARL AU23125

 ......................................................................... »SOCIETE SOLAROC SARL «23125

 ................................................................................. ULTRA PRINT  SARL AU23125
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 .................................................................................. ULTRA LASER SARL AU23125

23125شركة ميلتي كونيكت ش.ذ.م.م ........................................................................... 

23125ريدس ................................................................................................................... 
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 ............................................................. Sté AMJA STORE MAGHREB SARL23125

 ......................................................... STE HMAIDOUT TOURS SARL 23125شركة

 ............................................................................... SOCIETE ABRIDA IMMO23126

 ..................................................VEGETARIAN DIETS AGRICOLE SARL AU23126

23126كافي موكاسجر السالم............................................................................................. 

 ...............................................................................................ARMITERE 23126شركة

 ....................................................................................STE LAWDIYI NEGTRA23126

 ............................................................................................................. last hour23126

 ..........................................................................................................Great tuna23127

 .....................................................................................................bridax sarl au23127

 ............................................................................................... RIMSHA TRANS23127

 ........................................BUREAU D›ETUDES TECHNIQUES MIMOUNI23127

 .....................................................................................BEECKWITH NATURE23128
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 .................................................................................. ITACAHOMES MAROC23128
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 ............................................................................. PAPETRIE AMINE FATIMA23129

 ................................................................................. BOUAKI GROUPE SARL23129
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 .........................................................................................................ULTRA FER23129
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 .................................................................. GLOBAL MONETAIRE CHANGE23131

 ............................................... CENTRE PROGRESSION SCOLAIRE PRIVE23131
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 .......................................................................STE STZA TRAVAUX SARL AU23132

 .......................................................................LUXURY MOROCCO INVEST23132

 TRAITEMENT DISTRIBUTION DES PRODUITS ALIMENTAIRES«

 ............................................................................................«TRADIPAL23132

 ...................................... CABINET DU RECOUVREMENT DE CREANCES23133

 ..................................................................................SAZANES IMMOBILIER23133

 ..............................................................................CAFE RESTAURANT YAFA23133

 ................................................................................................................ SMAIN23133

 .......COMPTOIR CASABLANCAIS DE PRODUITS METALLURGIQUES23134

 .......COMPTOIR CASABLANCAIS DE PRODUITS METALLURGIQUES23134

 .......COMPTOIR CASABLANCAIS DE PRODUITS METALLURGIQUES23134

 .......COMPTOIR CASABLANCAIS DE PRODUITS METALLURGIQUES23134

 .......COMPTOIR CASABLANCAIS DE PRODUITS METALLURGIQUES23135

 .......COMPTOIR CASABLANCAIS DE PRODUITS METALLURGIQUES23135

 ............................................................................................XCEL ENERGY A.B23135

 .........................................................................................................PALMICHT23135

 ........................................................................................................MARAISUD23136

 ....................................................................................................BIKES 2 RENT23136

 ..........................................................................SOCIETE FINANCIERE HRM23136

 .................................. Société des grands travaux et multiservice du sud23136

 ...................................................................................................... Ö VERDURE23137

 ........................................................................ DR.PASTERNAK ET DERRAR23137

 .............................................................................................ELITE FLAW FIRM23137

 ....................................................................... AFRI SWEET BERRY SARL-AU23138

 .......................................................................STE STZA TRAVAUX SARL AU23138

 .................................................................................................. IVP JBEIL SARL23138

 ..................................................................................................BASATIN COM23138

 ....................................................................................STE BENOR EURO FES23139

 ................................................................................................... TAMUDA SKY23139

 ........................................................................................................ SOMORBA23139

 ................................................Quayssite du commerce et de distribution23139

 ................................................................................................................INEAST23139

 ...................................................................5G BATIMENTS SARL 523140ج بات ون

 ................................................................CAFE RESTAURANT MEDIX SARL23140

 ............................................................................ ALL TRAVAUX & SERVICES23140

 .....................................................................................................PESI MAROC23140
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 ..........................................................................................STE MALMO TECH23141

 ..................................................................................................... FATI PHARM23141

 .............................................................STE THE PHOENIKS MULTIMEDIA23141

 ..........................................................................................................ARTNODE23141
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 ..............................................................................................................SH BRIK23143

 ..................................................................................... MANZI PATRIMOINE23143

 .......................................................................................................... FARZAKIS23143

 ................................................................ MAJMOUAT EL SALAM SARL AU23144

 ........................................................................................................... FAMOYO23144

 .................................................................................PILOTE MAINTENANCE23144

 ............................................................................................................ ...... STE G23144

 .......................................................................... LAMAROK AINE TOUDERT23145
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 .................................................................................PILOTE MAINTENANCE23146

 ............................................................................................................ 23146تاني كري ة

 ...................................................................... RENOVART ENERGIE INFINIE23147

 ........................................................................................FINANCE ALLIANCE23147
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 ....................................................................................................OUED OMAR23148

 ....................................................................................................OUED OMAR23148

 ....................................................................................................OUED OMAR23148

 ....................................................................................................OUED OMAR23148
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 ....................................................................................................OUED OMAR23149
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 ...........................................................MN MESSAGERIE INTERNATIONAL23151
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 ............................................................................................................ 23151تاني كري ة
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 ............ cabinet S.S bureau d›études économiques et suivi des Projets23153

 .............................................................................................................FUSSINA23153

 ....................................................................................... TRITEUR EL WARDA23153

 ......................................................................MARRAKECHIA AUTREMENT23154

 ............................................................ AGENCE ET CONSULTING SAKINA23154

 ....................................... INSTITUT PRIVE AL-HASSAN AL-YOUSSI SARL23154

 ...............................................................................................K-RIM KITCHEN23154
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 ........................................................................................ LEVI-DORE TEXTILE23156

 ...................................................................................................ZIAN IMPORT23157

 ........................................................................................................ SOPHIACO23157

 NATIR23157
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 .............................................................................................................. 2SA SEC23158

 ..........................................................................................................CRAFTING23158
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 ...................................................MEDI›RENT SERVICES 23158ميدي رانت خدمات

 .................................................................................................. FRIGODATTES23158

 .........................................................................SOCIETE FESSHOP SARL AU23159

 ..................................... SOCIETE ADDADI ALL SERVICE «2AS« SARL AU23159
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 ........................................................................................................... SOMADA23159

 ............................................................................................................. M AQAR23159

 ................................................................................................TWENTIES BOX23160

 .......................................................................................... DOJA ASSISTANCE23160

 .......................................................................................................WAJOUT PR23160

 .........................................................................CAROUBE DE L›ANTI ATLAS23161

 ..............................................................................................................B & KISS23161
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 ...............................................................................STE IRRI DOUZ SARL AU23162

 ........................................................................................REDANOUR TRANS23162

 .........................................................................................ALBERCA SERVICES23162
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 ...............................................................................................ELKILI TRAVAUX23163

 ................................................................................................BOUDNIB AGRI23163

 .......................................................................................................SHATRASER23163

 ....................................................................................ENTREPRISE KHMICH23164

 ...................................................................................................HMAMI TECH23164

 .................................................................................................BLQ ACEM BTP23164

 ................................................................................................... J2K BUSINESS23164

 .............................................................................TRANSPORT AHEL SAHEL23165

 ...............................................................STE ADAM TRANSFERT SARL A.U23165

 ........................................................................... STE RYAD MULTISERVICES23165

 .....................................................................................MZ SUPER BARYTINE23165

 ................................................................................ VIVATEC AGENCEMENT23166

 .......................................................................................KECH APPART GOLF23166

 .......................................................................................OULHBIB ELEC SRAL23166

 ..................................................................................KOHEN›S & CO TRADE23166

 ................................................................MARRAKECH HAUT DE GAMME23167

 .........................................................................................................LONGSHIP23167

 .......................................................................... SOCIETE ES SEBDYOUY JTA23167
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 .................................................................................. Saad optical optometry23168

 ETABLISSEMENT AHDANE EL OUMOUMA D’ENSEIGNEMENT

 ...........................................................................................PRIVE SARL23169
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 ....................................................................................... MAJESTY AND CHIC23169

 ................................................................................ A.A.A.S IMMO SARL AU 23170

 ........................................................................................ STE SKYLINE OPTIC23170

 ...........................................................COMPLEXE DE PECHE DU LITORAL23170

 ...................................................................................................S.E BATIMENT23170

 GROUPE INFO SERVICES ET لوأيستيك  ا  سيرفيس  انفو  كرجب 

 .........................................................................................LOGISTIQUE23171
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 ...........................................................BOUMLIH TECHNOLOGY SARL AU23171

 .......................................................LE BOUDOIR PARISIEN MARRAKECH23172

 ..........................................................................................................4137013623172

23172جاتيسيم................................................................................................................ 
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 .......................................................................................SOCIETE CHEZ GABI23173

 .................................................................................KHAZEN SERVICE 23173شركة
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 .............................................................................STE ABOU FARIS SARL AU23174

 .........................................................STE RAYAN & DOUAE CAR SARL AU 23174

 ............................................................................................TOPRAK PROMO23174

 .............................................................................................AKLA INDUSTRIE23174

 ...............................................................................................ZELLIJ TRAVAUX23175

 ...............................................................................................G-DAILY-HOTEL23175

 .............................................. KHADAMATE BUILDING CONTRACTORS 23175
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 ...................................................................................Sté InfiniSun.Trans Sarl23176

 ..........................................................................................................SAISS DEV23176

 ...............................................................................................PORTE NEGOCE23176

 .......................................................................................2A INTERIM GROUP23177

 ..............................................................................................SAFETY MARKET23177

 .......................................................................SHAMAL ENTREPRISES SARL23177

 ................................................................. AL KHALIGE INVESTISSEMENTS23177

 ...............................................................................................HIZO FOURAGE23177

 ..................................................................................................LAKHLIFI APM23178

 .....................................................................................YAZIDAMServices. YS23178

 ...............................................................................................STE SOUFGOLD23178

 .....................................................................................................TADBIRCOM23179

 ...............................................................................FONCIERE BOUSKOURA23180

 ...................................................................................................SPICE BEAUTY23180

 ......................................................................................SOCIETE SALMITRAV23181

 ...........................................................................LAAREJ LUX SARL AU 23181شركة

 .........................................................................STE IGNI MENUISERIE SARL23181

 ............................................................................ STE ZUSSEN GROEP SARL23181

 ....................................................................SOCIETE SMILE & CO SARL AU23181

 ............................................................................................CHEIKH EL BINAE23182
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 ............................................... CENTRE PROGRESSION SCOLAIRE PRIVE23182

 ..........................LA GRUE ENGINEERING MAROC 23183الأري انجيرينغ مارجك

 GENERAL CONTRACTOR OF جاالستشارات  للبناء  العام  املقاجل 

 ........................................ (BUILDING AND CONSULTING (GCBC23183

 ......................................................................................................SWY INVEST23183

 ..................................................................... MAKAANON IMMO SARL AU23183

 ......................................................................................................SWY INVEST23184

 ...............................................................................................NADI HOLDING23184

 ..............................................................................HIVERNAGE PROPERTIES23184

 ..............................................................................................STE SELEPHARM23184
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 ..............................................................................MARRAKECH KEY GUIDE23185

 ..............................................................................MARRAKECH KEY GUIDE23185

 .......................................................................................... REGRAGUI INVEST23185
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 ...................................................................................... DI MEDESTHETIQUE23185
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 ............................................................................................................... BY MEL23186

 ............................................................................................................... BY MEL23186
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 ...................................................................................................... BMS›TUDIO23187

 .......................................................................................................THAI FOOD23188

 ...........................................................................................ZAHRET EL SHAM23188
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 ............................................................................. POINTS DE SUSPENSION23188

 ..»SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET DE GESTION LOCATIVE « SCGL23189

 ................................................................................................................KAD7523189

 ........................................................................OSRA HOLDING COMPANY23189

 ..............................................................................................I26 IMMOBILIER23189

 ............................................................................................................ AMIDCO23190

 .....................................................................................................ALTEAMWEB23190

 .......................................................................................................ADV TRANS23190

 ............................................................................................ DM NERA.TRANS23190

 ...................................................................................... MOUAD PLASTIQUE23191

 ..........................................................SOCURE TECHNOLOGY COMPANY23191

 ............................................................................................................GO JUMP23191

 ......................................................STE ABDERRAHMAN ET AYOUB TRAV23192

 ............................................................................................CLIMALUX ACCES23192

 ............................................................................................. TAN TRANS FISH23192

 .............................................................................................AOMS CONSEILS23193

 .................................................................... TADLA DE SERVICE AGRICOLE23193

 ..................................................................................................steWAIL TOUR23193

 ...........................................................................................................INSOUTH23194

 ............................................................................................VIRTUSIA 23194ڨيرتوسيا

 ......................................................................................................AEROPROM23194
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 ................................................................................................... IMMOBIL›AIR23195

 ..........................................................................................DAKHLA FOREVER23195

..................................................................................................................  CABM23195

 ..........................................................................................DAKHLA FOREVER23195
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 ............................................................................................CAFE MAGISTRAL23196

 ........................................................................................................vape rxpo 723196

23196أيت كرين............................................................................................................ 

 ................................................................STE TS BUILDING HABITAT-SARL23197

 ........................................................................................... ACTIVE PEINTURE23197

 ........................................................................................... ACTIVE PEINTURE23197

 ........................................................................................... ACTIVE PEINTURE23197

23198االملاس اجت كونويغ.............................................................................................. 

 ................................................................................... SYBE HOLDING23198 ش م م

 .................................................................... SIDOQ23198 ش م م سات مساهم جحيد

 ...................................................................... AL MOHASSIB CONSULTING23198

 ................................................................MANGOS EVENTS 23199 مونكوص اڨنت

 .................................................................»TÜV RHEINLAND MOROCCO«23199

 ................................................................................ STE YOTRAVAUX WIAM23199

 ........................................ PRO ADVICE CONSULTING MAROC *PACM*23200

 .........................................................................Société GHRIDA PESCADOS23200

 .................................................................................................IKHALJAN TAXI23200
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 ................................................................................STE CHEMS TRANSFERT23201
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 ......................................................................... STE BELLOUQ DE SERVICES23202

 .............................................................................................................LOGIPAL23203

 ............................................................................................................NOVENA23203

 ..........................................................................................................FISH PACK23203

 ..................................................................................................PLAYA DE BOY23203
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 ...................................................SOCIETE JAWHARAT SIJILMASSA sarl au23204
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 ..................................................GO FIRST ONLINE SOLUTION SERVICES23205
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..................................................................................................................  CABM23205

 .......................................................................................... SDT CONSULTING23206

 ................................................................... STE STUDENT ASSIST AGENGY23206
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 .............................................................................B.M.S.H IMPORT-EXPORT23207

 ........................................................................................................SHERYANN23207

 ...................................................................................................GLORY FOOD23207

 .........................................................................................UNIVERSAL EXPRO23207

 ............................................................................... STE ARTECH INDUSTRIE23207
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 ............................................................................................................AGRELEV23208

 ..........................................................................MERZOUGA MOTO QUAD23208
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 ................................................................................................MED INCENDIE23210
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 ............................................................................................. SOCIETE N9AWA23210

 ................................................................................... Société MZALIA23210 ش م م

 ..........................................................................................SAMAH TAZI SARL23211

 ............................................................................................. PANIFICIO ADIM23211

 ...................................................................................TRIFI CLIMAT SARL AU23211

 ................................................................................................... HAIR ZAMAN23212

 ......................................................................................................... ACH TUILE23212

 .............................................................................CABINET POLY-COMPTES23212

 .............................................................................................AISATI CONSTRU23213

 ....................... CENTRE BUGAFER DES FORMATIONS TINGHIR PRIVE23213

23213الجباري معلوميات ج شبكة للشرق..................................................................... 
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 ..................................................................................RELAIS DES NOMADES23214

 .............................................................................................AGRO TRAINING23214

 ......................................(LE PETIT ROBERT ENSEIGEMET PRIVE (LPREP 23214

 .........................................................................NM TRADE CORPORATION23215

23215كونصيبت جيب..................................................................................................... 

 ....................................................................................... ENGINEER BEYOND23215

 ..............................................................................KENNA B.E.T INGENIERIE23215

 ...................................................................................................STE KAN KOR23216

 ...........................................................................................................WELL JOB23216

 ................................................................................... Société DECOR DAHBI23216

 ...................................................................................................WNLINE SARL23216

 ...................................................................................................... 23217اجبيرج بلو مون

 .................................................................... 23217شركة عبد الحق لالشغال املختلفة

 .............................................................................................YADOUMO SARL23217

 ........................................................................................EL ALLOUI EXPRESS23217

 .................................................................................MRAFACE IMMOBILIER23218

 ........................................................................A.M.R LIDAWAJINE SARL-AU23218

23218شركة تي لي.......................................................................................................... 

 ........................................................................................................ OUALKADI23219

 ..................................................................................SOCIETE M.B.H DELICE23219

 ..................................................................................LES CIMENTS ALIKHAE23219

 .............................................................................................................. HEY PIK23219

 ............................................................................................ELECTRE WAAZIZ23220

 .........................................................................................................VALDI CAR23220

 ..............................................................................................MEHDAOUI CAR23220

 ..............................................................................................MEHDAOUI CAR23220

 ..........................................................................................................VALDELEC23220

 ........................................................................................................ INTECVEST23221

 ...............................................................................................................TECTRA23221

 ...............................................................................................................TECTRA23221

 ...............................................................................ATHENA SURVEILLANCE23222

 ........................................................................................................... DEV.ORG23222

 .......................................................................................AN-NAJM EDITIONS23222

 .....................................................................NORD AFRIQUE IMMOBILIER23222

 .....................................................................NORD AFRIQUE IMMOBILIER23223

 ................................................................................................MORJANA LOG23223

 ................................................................................................MORJANA LOG23223

 .................. THE INITIATION CENTRE OF COMPUTER TECHNOLOGY23223

 ............................................. CENTRE LA BANQUE DES SCIENCES PRIVE23223

 ................................................................... STE BAT TRAVDIVERS SARL AU23224

 ..............................................................................................................CBB TEC23224

23224أيونتلينك تكنولوأيز.......................................................................................... 

 ....................................................................................................... 23224هراسي إلكترج

 ..................................................................ELMORINGA PARK 23225املورينكا بارك

 ................................................................................................ BAATA SERVICE23225

 .............................................................................................ZIAT.TH PROMO23225

 .................................................................................................................JOCCK23226

 ............................................................................................................ H R AGRI23226

 ............................................................................................BIVOUAC AMAYA23226

 .................................SOCIETE D›ENERGIE ET D›ECO-CONSTRUCTION23226

 ............................................................................................................UBIRIAN 23227

 .....................................................................................................OF AMERICA23227

 INSTITUT SPECIALISE DANS LA TECHNOLOGIE D›INFORMATIQUE

 .......................................................*ET DE MANAGEMENT *ISTIM23227

 ............................................................................... LAGHRISSI TRANSFERTS23228

 ............................................................................... LAGHRISSI TRANSFERTS23228

 .......................................................................................TAMLIK AL AKARIYA23228

 .................................................................................................... ATLANTIC AV23228

 ......................................................................................... ASSIA TRANSPORT23229

 .........................................................................................BLKDM LOCATION23229

 .....................................................................................................................SAKI23229

 ..................................................................................................... EARTH PARA23230

 ..............................................................MAROC FORAGES ET SONDAGES23230

 ................................................................................................KATY & JOSEPH23230

 ...............................................................................................TRANS LA COTE23230

 .........................................................................................SAFAE HOUZE CAR23231

 ......................................................................... INDEX LANGUAGE CENTER23231

 ......................................................................................ALPHALOG CONSEIL23231
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 ....................................................................................................EURO-HA.HA23232

 ...................................................................................................... BDRservices23232

 .......................................................................................... FONCIERE SUNNY23232

 ............................................................................................R.T.L CSTRESIONI23232

 .........................................................................................BOUGHAFER IMMI23232

 ..............................................................................................................CZ-ELEC23233

 .......................................................................... SOCIETE TADDART INVEST23233

 ....................................................................................................WE MASTERS23233

 .......................................................................................................... SWIGOUT23234

 ................................................................... Remorque Auto Garage Service23234

 ................................................................................... RESTAURANT SISTERS23234

 .................................................................................................ELHOUDHLML23235

23235رياض أأدير......................................................................................................... 

 ......................................................................................SYSTEM FES MAROC23235

 ..............................................................................HIVERNAGE PROPERTIES23236

 .......................................................... JOHNSON&JOHNSON MOROCCO23236

 ..................................................................................................... AMOZ TRAV23236

 ...................................................................................................NOURY›S SPA23236

 ...................................................................................DELTA CLEAN MAROC23237

 ............................................................................AFRICORP CONSORTIUM23237

 ..................................................................................................... 23237شركة الفن بوا

 ................................................................................................... STE DIET BOX23238

 ......................................................... ECOLE GEORGE WILHELM PRIVEE 323238

23238اسالمين ترافو........................................................................................................ 

MEILLEUR CUIR23238 ميوجغ كويغ........................................................................... 

 ............................... GAS INDUSTY CONSULTING & SERVICES -‘’GISC›› 23239

 .......................................................................................CHAFIK FORWARDS23239

 .................................................................................... SANI-MEUBLE HOME23239

23240إزت هاجس............................................................................................................ 

 ........................................................................................................... ACTIVDIS23240

 .....................................................................................LIBRAIRIE GOLF MED23240

 ...........................................................................................BATIM COMITRAL23240

 ........................................................................................................COCOMED23241

 ........................................................................................................... ACTIVDIS23241

 .......................................................................................................EZRAIB ART23241

 .............................................................................. NO LIMITS TRAVEL DMC23241

 ............................................................................................................. IMLIL 2223242

 .................................................................................................HAGEL UNION23242

 ........................................................................................................... ACTIVDIS23242

 ....................................................................................... NOVA FORME SARL23243

 ....................................................................................... NOVA FORME SARL23243

 ................................................... CLINIQUE DU BIEN ETRE BOUSKOURA23243

423243 رج غباغسيو...................................................................................................... 

 ........................................................................................................... ACTIVDIS23244

 ........................................................................................................... ACTIVDIS23244

 ........................................................................... EXTRAORDINARY EVENTS23244

 .................................................................SOCIETE PLATANE IMMOBILIER23244

 ...........................................................................BARBER MOUNIR AMICAL23245

 ........................................................................................................... ACTIVDIS23245

 ......................................................................................................... AFRIFRUIT23245

 ............................................................................................... AFRICORP EDU 23245

 ........................................................................................................... ACTIVDIS23246

 ........................................................................................................... ACTIVDIS23246

 .............................................................................. ABDESSADAK PEINTURE23246

 ..........................................................................................ste hicham pro sarl 23246

23246نورث افريكا تولز.................................................................................................. 

 ........................................................................................................PLAXI PLUS23247

 ..............................................................................CAFE RESTAURANT RADI23247

 ..................................................................................................DRIED FOODS23247

 ....................................................................................................SORAJI PIENT23248

 ......................................................................................... BELMOR FASHION23248

 ............................................................................................................... YARIZA23248

 .........................................................................................FLAMINGO DENIM23249

 ..................................................................................................Chance service23249

 ..........................................................................................IMMO CONTRACT23249

 ..................................................................................... TAMAM SOLUTIONS23249

 ...........................................................................................MANAZIL SALIMA23250

 ........................................................................................STE NAYOUMI FISH23250
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 ................................................................................................. OM GRAISIMA23251

 .........................................................................................................RED ECHO23251

 ............................................................................................................ALESTPO23251

 ..................................................................................................... FLORABELLE23251

 .....................................................................................................OCEAN REEF23252

 ......................................INGENIERIE ET TOPOGRAPHIE ATLAS AGADIR23252

 ...................................................................................................MANSMAKLA23252

 .................................................................................................RIAD MOUSSA23253

 ...........................................................................................CARDINAL TRANS23253

 .......................................................................................................ADCENTIVE23253

 ..................................................................................................... COMMNESS23253

 .........................................................................................ATLAS TAJMIL SARL23253

 ............................................................................................................SCAPACK23254

 ............................................................................................ALIYAS BUILDING23254

 .................................................................................................... DISKLOSURE23254

 ................................................................................................DISKLOSURE IT23254

23254پ ف زجن راسين م 1........................................................................................... 

 ....................................................................................................TB-PREMIUM23255

 ............................................................................................ ECLAT BATIMENT23255

 .............................................................. LES ECOLES AL MADINA PRIVEES23255

 ....................................................................................... CAFE ARENA PLAZA23255

 ....................................................................................... CAFE ARENA PLAZA23255

 .....................................................................................................STE MY COO23256

 ................................................................................................ I-LIKE SCHOOL23256

 ............................................................................................. RAHIK AL HAYAT23256

 ..........................................................................OKHAYO IMPORT-EXPORT23256

 .............................................................................................HUSTLE AGENCY23257

 ..................................................................................................MAESTRO LAB23257

 ...............................................................................................................ZEDESS23257

 ..............................................................................PRESTIGE AKOUR IMMO23258

 .................................................................................. AKOUB INVEST IMMO23258

 ..................................................................................... BATTERIE TALIOUINE23258

 ............................................................................................... ALIMAN TRANS23259

 ................................................................................................ STEWAIL TOUR23259

 ..........................................................................................................JASOUTEX23259

 ........................................................................................STE ROCHAN GLOB23260

 .........................................................................................................SOAN LEIA23260

 ...........................................................................................MEDA INDUSTRIE23260

 ..............................................................................................PATRICO INVEST23261

 .............................................................................. STE M JIREDTRANS SARL23261

 ...........................................................................................OUZIAD CONSEIL23261

 BIDPA23261

 .......................................................................................................NADORSKY23262

 ...................................................................................................KEMO MEDIA23262

 .........................................................................SOCIETE SIJILMASSA EVENT23262

 ....................................... Seaside Assets Management Holding Offshore23262

 ....................................... Seaside Assets Management Holding Offshore23263

 ..............................................................................................................LINDOS23263

23263املشاطي................................................................................................................ 

 .........................................................................................MBA CONSULTING23263

 .............................................................................................................GRANAL23264

..................................................................................................................  AUTO23264

 ....................................................................................... PRESTIGE CONCEPT23264

23264إكول سج الليد........................................................................................................ 

 ...............................................................................................................CAVOLI23265

 ............................................................................................................ BENADIS23265

 ............................................................................................. LAMA HOLDING23265

 ...............................................................................SOCIETE DENIAOUI CAR23266

 .............................................................................................SOCIETE DN CAR23266

 ................................................................................................................Y.COM23266

 ...................................................................................TRY GROUPE SARL AU23266

................................................................................................................. 23266بلز كار 

 ..............................................................................................................RISTOM23267

 ........................................................................................................S.AMR CAR23267

..................................................................................................................  C.B.F23267

 ............................................................................................................B.A CASH23267

 ..................................................................................................GROCERY LTD23267

 ..................................................................................... PROXIMITE EL ATLAS23268
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 ......................................................................................................TOPORIENT23268

 .........................................................................................STE G & H GROUPE23268

 ............................................................................STE: ANALYTICA SERVICES23268

 ...........................................................................STE A.P.A ACADEMY PRIVE23269

 .................................................................................................STE: SAMICALL23269

 ............................................................................................ STE: Atrius Health23269

 ........................................................................................SOCIETE EXCELABO23269

 .......................................................................................................RESTAURAS23270

 ........................................................................ ETABLISSEMENT HOUMAM23270

 STE MALAK KHADIJA KAWTAR AICHA DE CONSTRUCTION  

 ................................................................................................SMKKAC23270

 ....................................................................................................... IPCI AFRICA23271

 ...................................................................................................A2M ENERGIE23271

 ...........................................................................................................FARSELEC23271

 ..........................................................................................................MELASLM23271

 .................................................................................DEVALGO INC SARL AU23272

 ................................................................................. KYYH FONCIERE23272 ش م م

 ................................................................................................................ TIGLIO23272

 ..............................................................................................................PACATO23273

 ................................................. NORTH AFRICA HOLDING REAL ESTATE23273

 ................................................................................. STE AQIL REALISATION23273

 ................................................................................................... IHSSANEDIET23273

 ............................................................................ 23273الياس بلخير لالشغال املختلفة

 ...............................................................................................ROKA SERVICES23274

 ........................................................................... MOUNDIS SERVICES SARL23274

 ........................................................................SOCIETE NOHAGRAM-SARL23274

 .......................................................................................................WALID TAXI23274

 ................................................................................................ SINDIBAD TAXI23275

 .........................................................................................................M.S.H TAXI23275

 ...................................................................TRANSPORT ECO ZOUITA SAR23275

 ................................................................................ KECH BUSINESS HOTEL23275

 .................................................................................................... ZIZO INVEST23276

 .........................................................................................MARCHICATERING23276

 ................................................................................................................ AZDAT23277

 ......................................................................................................... LENNOAH23277

 ......................................................................................................YAKOUT BIS23277

 ..................................................................................CLINIQUE VILLE VERTE23277

 ............................................................................................GURUGU FOODS23278

23278موسيل صوالر........................................................................................................ 

 ................................................................................CLINIQUE LES OLIVIERS23278

 ...............................................................................................................FITRAM23278

 .......................... TUCOSO ACADEMY FOR TRAINING &CONSULTING23278

 .................................................................................................STE MAHBOBA23279

 ..................... SOUTH GREEN DEVELOPMENT23279 ش م م سات مساهم جحيد

 ...............................................................................................BENSALEM GAZ23279

 .............................................................................................. BH-ASSURANCE23280

 .................................................................................FADDOULI TRANSFERT23280

 ....................................................................................SOCIETE JAAFARI CAR23280

 .................................................................................SOCIETE CARBUROUTE23281

 Société d›électrolyse à membranes et de chimie industrielle

 .................................................................................................»«SEMCI23281

 ..................................................................................................... MALICE BOX23281

 .........................................................................................ATLAS TAJMIL SARL23282

23282مدرسة مشرب العلم............................................................................................ 

 ..................................LIBREIRIE PAPETERIE LES SOEURS ELBOUANANI23282

 ......................................................................SOCIETE OBI PIECES SARL AU23282

 .......................................................................................................... HCT TRAV23282

 ............................................................................................................. 23283كناب ميد

 ......................................................................................ECO MULTI-PROJETS23283

 ...................................................................................................... ROYABLINK23283

 .............................................................................................BAYDE AL YOUM23284

 ..................................................................... INQURE HEALTH MOROCCO23284

 ........................................................................ ALAMEG CONSTRUCTIONS23284

 ........................................................................................................ idel finance23284

 ...........................................................................................KENZI INDUSTRIE23285

 .............................................................................GLOW›LADY BEAUTY SPA23285

 .................................................................................................MORRO-PHAR23285

 ....................................................................................... JADY AGRICULTURE23285
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 .................................................................. GLOBALS ROYS INVESTMENTS23286

 .............................................SOCIETE DE VOLAILLES TAADOU SOVOTA23286

 ....................................................................... STE MERYMAH TRANSPORT23286

 ..........................................................................................REST AND DREAM23287

 ...................................................................................BOUTOUBA TRAVAUX23287

 ........................................................................................ STE A.M4 TRAVAUX23287

 ....................................................................................................ALASKA CUIR23287

 ..................................................................................................... 23287الح د كبيطال

 ........................................................................................................... PF RABAT23288

 .......................................................................................................... SQ IMMO23288

 .................................................................................................... BRICOPECHE23288

 ..................................................................................................... ASILE BILADI23289

 ..................................................... MARRUECOS DESIERTO TOURS SARL23289

 ..................................................................................MAJAZIR OUARDIGHA23289

 ................................................................................. BELAMENAG TRAVAUX23289

 ...............................................................................................................Black1023290

23290اجرجترنزاك............................................................................................................ 

 ............................................................................................. 23290 سعد ج صالح للبناء

 .........................................................................................MARBELLA FOODS23291

 ..............................................................................................Safilait SA 23291سافيلي

 ...................................... CUSTOMERCY DIGITAL MARKETING AGENCY23291

 ................................................(TWIN ACTIVITIES Z&H( 23291توين اكتفيتيز ز&ح

 SOCIETE GROUPE ش-ج  ش-م-م  الخاصة  املنار  أبطال  مدارس  مج وعة 

 ..................... (SCOLAIRE ABTAL AL MANAR PRIVE S.A.R.L (A.U23292

 .......................................................................... Ferme Tarmast 23292فيرم تارماست

 ..........................................................................................................MED FRET23292

 .................................................................................PRO GEST REAL ESTATE23293

 ............................................................................... SEMIA CONSTRUCTION23293

 .......................................................................................... LAILI BOUHOUCH23294

 ..................................................... STE KAMAL OUARAK DE TRANSPORT23294

 ......................................................................................STE: RCKB CONCEPT23294

 ...................................................................................OXFOR AROUIT PRIVE23294

 ......................................................................................................TRANS H&H23294

 .................................................................................... SOCIETE BACIM SARL23295

 ..........................CABINET D’EXPERTISE DE CONSULTING ET D’AUDIT23295

 ....................................................................................... SOCIETE SASU SARL23295

23295الفا تيم................................................................................................................. 

 ........................................................................................ AYOLI IMMOBILIER23296

 ..................................................................................MAJAZIR OUARDIGHA23296

 ............................................................................................................. OLA SBS23296

 .............................................................MANOUR DIGITAL CENTER -MDC23297

 ...................................................................................... ART COMM DIGITAL23297

 ........................................................................................................MOBIDEAL23297

 .........................................................................................L.E CONSRUCTION23297

 ................................................................................... BEN ABOU BATIMENT23298

23298شركة بوزل تريننغ سنتر ش.م.م........................................................................... 

 ...........................................................................................................TIFRAZAL23298

 »SOCIETE IMMOBILIERE ZIANIA« S.A .23299»الشركة العقارية الزيانية» ش.م

 .....................................................................................................GRS MAROC23299

 .................................................................................... ALP CONSTRUCTION23299

 ................................................................... OUED LAOU PARA MEDICAUX23299

 .......................................................................................SOCIETE RIADSHOP23300

23300ح امة أتوموتيف................................................................................................. 

 ........................................................................ADASSIR WATER SOLUTION23300

 ...........................................................................................................DRISCAM23301

 ........................................................................................ STE A.M4 TRAVAUX23301

 ........................................................................ Société BIO UP MARKETING23301

 .................................................................................................... TRANSTURIA23301

 .......................................................................................HAFSA VOLA PROM23302

 .........................................................................................JAZ ZQUIPEMENTS23302

 ......................................................................................................... SCOMABY23302

 .......................................................................................................MAATA S&S23302

 .................................................................................... MR H OPTIC SARL AU23302

 ..................................................................................................STE TOUZANE23303

 ............................................................................................................ HANEILA23303

 ...............................................................................................AVALON MEDIA23303

 ......................................................................................... ITLOULA TRAVAUX23304

 ...................................................................................................DASH FOODS23304
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 ..........................................................................................MEDMA TRAVAUX23304

 ...........................................................................................MEDMA GESTION23304

 ........................................................................................... MEDMA NEGOCE23305

23305سونطر فورمسيو ه ك......................................................................................... 

 ..........................................................................................STE MYEL SARL AU23305

 ................Établissement Manar al moustakbal d’enseignement privee23305

 ................................................................................................. GREEN WATER23306

 ...............................................................BNATA SHOPPING FOR DAKHLA23306

 ..............................................................................................BRAHAD-TRANS23306

 ................................................................................PI SERVICES MOROCCO23306

 ..................................................................DAKHLA FREESTYLE ACADEMY23307

 ......................................................................................................... RIMARDIV23307

 ............................................................. MRM TRADING INTERNATIONAL23307

 ................................................................................................................BEWEB23307

 .............................................................................................................. 23308رجباركوما

23308أكرا بالست........................................................................................................... 

 ..............................................................................................ADAM BAY SARL23308

 ...........................................................................................STE OUQAITI FISH23309

 ................................................................AICHA BOUHACHEM AGRICOLE23309

 ............................................................................................................. DATA 2423310

 ............................................................................................................KECHTEX23310

 .................................................................................................................BULAT23310

 ...................................................................................................... BELPRALINE23311

 ..................................................................................... ASTROVAL TRAVAUX23311

 ...........................................................................................INMAVESTEMENT23311

 ......................................................................................KEY WORLD BRIDGE23311

 .......................................................................................................RIN PHONE23312

 ......................................................................................................J.K SERVICES23312

 ...........................................................................................................EVENSOR23312

 ........................................................................................... LUNA BUILDINGS23312

 .........................................................................................................VOLUMAR23312

 .........................................................................................................VOLUMAR23313

 .........................................................................................................VOLUMAR23313

 ..................................................................................ADIL LAHRARTI TRANS23313

 ...................................................................................................DBINIJ TRANS23313

 ............................................................................ESSAKHI AMENAGEMENT23314

 .......................................................................AL BDICHE IMPORT EXPORT23314

23314بلدينغ 4 بزنيس.................................................................................................... 

 ......................................................................................EPILOUNGE SARLAU23315

23315بلدينغ 4 بزنيس.................................................................................................... 

 .......................................................................................................... BARBESSE23315

 ............................................................................................ FRIGO AZAGHAR23315

 ............................................................................................EXTRACT EXPORT23315

 ....................................................................................... IMPORT EXPORT 2523316

 ....................................................................IDRISSI BOUZIDI LOGISTIQUE23316

 .........................................................................................STE BOUCHRAMAL23316

 ....................................................................................................... MARSOTEX23317

 ...........................................................................................FADIA PLASTIQUE23317

 .................................................................................................... 23317عالء الدين فوس

 ........................................................................................................DMD EYE›S23317

 ................................................................................................ EXGO NEGOCE23318

..................................................................................................................  TN4U23318

 ..................................................................................................... ALEXANDRA23318

..................................................................................................................  GCPI23318

 ..................................................................... GLOSSINOV TECHNOLOGIES23319

 ............................................................................... ALU EXPRESS BUILDING23319

 ....................................................................................... TOUCHENTE CLIME23319

 ..............................................................MICRO TURBINE POWER AFRICA23319

 .......................................................................................................... EXCIPIUM23320

 .....................................................................ANBAR LOGISTIQUE SARL AU23320

23320رحلة يونيفرسال برجساكسيون............................................................................ 

 ......................... STE EL ASSIL DE FABRICATION DE MARBRE SARL/AU23321

 ................................................................................................ 23321زكرياء لوأيستيك

 .......................................................................................................BUCOMPTA23321

 ..........................................................................................SOCIETE DRIDECO23321

 ..........................................................................JAWHARAT EL GHERBAOUI23322

 ................................................................................................................ IZEMIS23322

 ...........................................................................................M&H SOLUTIONS23322
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 .............................................« LA Société des Artisans Bâtisseurs« LASAB23322

 ...................................................................................................... HLM CLEAN23323

 ...................................................................................... KHAOULA PRESTIGE23323

 .............................................................................................BAYDE AL YOUM23323

 ...........STE DAR AL MAARIF D›ENSEIGNEMENT PRIVE BOULEMANE23323

 ..............................................................CAFE RESTAURANT STAR MANAL23324

 ........................................................................................ BOUKERYM METAL23324

 ............................................................................................................RIF ALCO23324

 ...................................................................................................MIA LINGERIE23325

 ................................................................................................AFM FONCIERE23325

 ........................................................................................................AM.LOOKS23325

..................................................................................................................  MKYA23326

 ................................................................................................. MHE SERVICES23326

 ........................................................ SOCIETE BOURAFIN CASH SERVICES23326

 .....................................................................................................BRUMARTEX23327

 .....................................................................................................BRUMARTEX23327

 ...................................................................... ECO SEAFOOD PROCESSING23327

 ...................................................................... ONETIC AFRICA 23327جانتيك افريقيا

 ..................................................................................... TRANSATLANTIC AIR23328

 ............................................................................................................ SKAGHIS23328

 ...............................................................( APP PROPERTIES ( 23328أ ب ب برجبيرتيز

 .................................................................................................... BAYTI GREEN23329

 .................................................................. MIRAL TRAVAUX DE TETOUAN23329

 ...................................................................................................... GENOTEAM23329

 ..................................................................... ONETIC AFRICA 23329 جانتيك افريقيا

 ................................................................................................. BAMOU FRUIT23330

mecano hydro afriquia23330 ميكانو هيدرج افريقيا................................................ 

 ...................................................STE ECLAIRAGE ENRGETIQUE SARL AU 23330

 .....................................................................................................EICO FOODS23331

 ............................................................................................LOUKSS MARBRE23331

 .......................................................STE IRRIGATION DES TERRES VERTES23331

 ................................................................................................ SYLOB MAROC23331

 ................................................................................................STE 2B PROMO23332

 ..................................................................... STE CLEVER LIFE COATCHING23332

 ..................................................................................STE AYATI MENUISERIE23332

 ...............................................STE MINERA DEL SANTO ANGEL MAROC23332

 .......................................................................................................AMAL PARC23332

 .................................................................................................... VANDER SKY23333

 ............................................................................... STE SVEDACO TRAVAUX23333

 ..................................................................................................... HASIMPORT23333

 .............................................................................................................AL AILAT23334

 ...................................................................................................... JK FASHION23334

 ................................................... RESTAURANT ESSAAD23334 ريسطورجن السعد

 ..................................................................................... PROUD CORPORATE23334

 ............................................................................. LES AMBASSADES EVENT23335

 ..............................................................RESIDENCE DAR BENAMAR SARL23335

 ................................................................MOAAD-TRAVAUX PLATRE SARL23335

 ................................................................................................PLORAK DECO 23335

 ....................................................................................FASYT INNOVATIONS23336

 ..................................................ORIENTAL SECURITE ET GARDIENNAGE23336

 ................................................................................................INVESTSEFROU23336

 .................................................................................CHAN CHANE MARBRE23337

 ...........................................................................................VILLA DARLOUKA23337

23337انتير لكاسيو.......................................................................................................... 

 ............................................................................ TRUE CHAINERS SARL AU23337

 ................................................................................RAGHAD FOOD 23338رغد فوس

 ......................................................................................KHOURASSAN TRAV23338

 ............................................................................. 7EME ART PRODUCTION23338

 ............................................ ARAFAT DU COMMERCE INTERNATIONAL23339

 ................................................................................................MRIY TRAVAUX23339

 ..................................................................................SPIDER QUAD AGAFAY23340

 ...................................................................................................HIGHEREDUC23340

 ......................................................................................STE ENERGIE PHYTO23340

 .................................................................................................... ZOOM-K VIP23341

 ...................................................»EMBALLAGE NASSIRI BERKANE« 23341شركة

 .............................................................................................. TLN MOROCCO23341

 ..................................................................................C.I.S DEVELOPPEMENT23342

 ................................................ NOBEL PLANNING DE TRAVAUX DIVERS23342
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 ..........................................................................SOCIETE TRAKETUDE SARL23342

 .................................................... STE COMAMIN ZALMO DE BARYTHIN23342

 ................................. SOCIETE AFRICAINE DES TRAVAUX SPECIFIQUES23343

 .............................................................................................. FABRI CONSULT23343

 .................................................................................................AZENZAR FISH23343

 ...........................................................................................Boca Raton IMMO23344

 .......................................................................................................... AGRI-HAY23344

23344 أطلس كوربوراسيون ستوسيو............................................................................ 

 ............................................................................................. UBICUS SARL AU23345

 ....................................................................................................... MAREXPED23345

 .......................... SOCIETE KHIAR MOHAMED CONSULTING SARL AU23345

 ................................................................................................ MARK AVENUE23345

 .........................................................................................ENVECTIA SARL AU23346

 ........................................................................................................I GO QUAD23346

 ...................................................................BOUTEJTIT PROMOTION SARL23346

 .......................................................................................................O-PHARMA23347

 ...................................................................................... HORIZONIUM PLUS23347

 ...............................................................................COMPLEXE LA CAPITALE23347

 .................................................................................................... HYDRO STEP23348

 .........................................................................................................EVALUMIC23348

23348كولف هوم كونستريكت....................................................................................... 

 ....................................................................................ALPHA AUTOMOTIVE23348

 ......................................................................................WORLDSELLER M&S23349

 ................................................................................. 23349شركة هاجس الند ش.ذ.م.م

 .................................................................................................PLORAK DECO23349

 .............................................................................................OPTION DIGITAL23349

 ................................................................... AFRICA SECURE COMPLIANCE23350

 ........................................................................................................ JUREXPERT23350

 ......................................................................................................KESSEFCOM23350

 ..............................................................................................................PELL OZ23350

 ......................................................................................................... 23351طيك هاجص

 ............................................................................................. MABANI SOUAD23351

 .....................................................................................MIX WEAR NEGOCES23351

 ........................................................................... SOCIETE SOLAR- EST SARL23351

 .................................................................................................PLORAK DECO23352

 ................................................................................LAMRABET ASSISTANCE23352

 ...................................................................................................... SCOOP CAR23352

 ............................................................................KARNORTE IMMOBILIERE23352

 .................................................................................................PLORAK DECO23353

 .......................................................................... SK NORD REFRIGERATION23353

 ...........................................................................................................VITA WAY23353

 ................................................................................... M›DIQ PRO 23353املضيق برج

 .................................................................................... BOURISSA LILISSKAN23353

 .....................................................................................AKKAL INNOVATION23354

 ................................................................................................... MHE SERVICE23354

 ...........................................................................................STE BOEBEN SARL23354

 ........................................................................................... Bahia Paint sarl au23355

23355فيرم بناصر............................................................................................................ 

 ...................................................................................... ANFA VALUE INVEST23355

23356سيكام الي ونطير.................................................................................................. 

 ..................................... SOCIETE ADDADI ALL SERVICE «2AS« SARL AU23356

 .............................................................. DOMINO BUSINESS SOLUTIONS23356

 .............................................................................STE SAJM DESTRIBUTION23357

 ...............................................................................................................RED RH23357

 ................................................................................................ FA2H SERVICES23357

 ..........................................................................................SAAC IMMOBILIER23357

 .........................................................................................................ELM AUTO23358

 .................................................................................AR PRODUITS SARL AU23358

 ............................................................................................................soriplatre23358

 ................................................................................................. ABAYNOU BIO23359

 .............................................................................................STE HYDROFEED23359

 ....................................................SOCIÉTÉ IMMOBILIERE FAJR EL IMANE23359

 .............................................................................................RIWAK COUCOU23360

 ....................................................................AKOURIH STAR MAROC SARL23360

 ................................................................................................................WE GO23360

 ....................................................................................... YNS PLAST SARL AU23361

23361تيساج 2000........................................................................................................ 

 ....................................................................................................NTS TEXTILLE23361
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 ....................................................................................................LUXURY FLAT23361

 ............................................................................ TERANIL TECHNOLOGIES23361

 ........................................................STE JINCAI MOROCCO TRAVEL SARL23362

 ................................................................................................. HRYMAA AGRI23362

 ...................................................................................................ORGANICARE23362

 .....................................................................STE AIN ALMO GARDINNAGE23363

 ...............................................................................ADWARE TECHNOLOGY23363

 ...................................................................................RABIDOSALI SERVICES23363

 ................................................................................LA MINIERE D›AFRIQUE23363

 ............................................................................................FORAGE TAFRATA23364

 .................... PARA MEDICAUX ARTICLES par abréviation PAMA SARL23364

 .....................................................................NORD AFRIQUE IMMOBILIER23364

 ................................................................ GREENPOWER MOROCCO 4 SA23364

 ............................................................................................................... AFMAC23365

 ..........................................................................................LA FERME DU LAIT23365

 .............................................................................................HALHOUL AUTO23365

 ........................................................................FIRDAOUS ET RAYANE CAFE23366

 ...................................................................EUROPE QUALITE PIECE AUTO23366

 ............................................................ PREMIUM SERVICE LAVAGE AUTO23366

 .........................................................................................................SALADBAR23366

 ...................................................................................BATIMENTS EL FADALI23367

 ...........................................................................STE DOMAINE DRAA SARL23367

 ......................................................................................................... ELITE MDF23367

 ..............................................................................................BOUL D›OR CAR23368

 ........................................................................PREVIEWS INTERNATIONAL23368

 ......................................................................................... MIZA GR MOULIM23368

 .....................................................................................LAVAGE CHICHAOUA23368

23368ك ف ن................................................................................................................. 

 .................................................................................. AL KHAYMA LITAAMIR23369

 ............................................................................................... STE ELSO GARD23369

 ................................................................................. KARTNER IMMOBILIER23369

 .............................................................................. MED ERRZIGUI NEGOCE23369

 ..................................................................................... ESCARGOTS YASMIN23370

23370ك ف ن................................................................................................................. 

 ......................................................................... AHLAN PROMOTION SARL23370

 ................................................................................... BOUNACER ISTITMAR23370

23371ماكوميدياشو افنت.............................................................................................. 

 ...................................................................................LAF CONSEIL SARL AU23371

 ............................................................................................LDA IMMOBILIER23371

 ............................................................................. IFAMEL INTERNATIONAL23372

 ......................................................................................KAMEL›S PARTY BUS23372

 .......................................................................................TRADITAM SARL AU23372

 .............................................................................................INFINITY BY NAB23373

 .................................................................................................RIAD ASSADEK23373

 ................................................................................................. RIAD ASSEDEK23373

 ................................................................................................. AUTOCENTRO23373

 ....................................................................GLOBAL HIGH TECHNOLOGIE23374

 ................................................................................................AMNESIA 23374امنيزيا

 .........................................................................................................MHD CALL23374

 ......................................................................................... AZ TECH-SERVICES23375

 .................................................(STE YELATTABI IMPORT EXPORT sarl(au23375

 .................................................................................................... JAIL KEEPING23375

 ............................................................................ STE MAZYANINE SERVICE23376

 ..................................................................................... PACK SHOP SARL AU23376

 ................................................................................................ DAR KAMIROU23376

 .................................................................... MENUISERIE CLASSE SARL AU23376

 ...............................................................................................EURO CAR SRLS23377

 ............................................................................................ STE KAYA WOOD23377

 .................................................................STE LAASSRI LAMZAZI SARL AU23377

 ........................................................................................................... 23378سار الساقيا

 ..................................................................PALMIERS BUSINESS CENTER 223378

 ............................................................................SPIRAX SARCO MAGHREB23378

 ....................................... RESEAU MEDITERRANEEN DES ENTREPRISES23378

 .................................................................................................RIAD ASSADEK23378

 .................................................................................................RIAD ASSADEK23379

 .................................................................................................RIAD ASSADEK23379

 ....................................... RESEAU MEDITERRANEEN DES ENTREPRISES23379

 .................................................................................................FADISSA AUTO23379
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 ......................................................................... STE OUAHDANA CAR SARL23379

 .....................................................................................................LEXTEC SARL23380

 ................................................................................................... EURO POCHE23380

 ...........CABINET AL AFAF D›ASSURANCE ET D›ETUDES JURIDIQUES 23380

 .................................................................................FIRDAWSELEC SARL AU23380

 .................................................................................................RIAD ASSADEK23381

 ........................................................................................BEAUTY PARK SARL23381

 ........................................................................................BEAUTY PARK SARL23381

 .................................................................................FIRDAWSELEC SARL AU23381

 .............................................................................. IPYMED MULTISERVICES23381

 ...............................................................................................CASA ZARIOUH23381

 .................................................................................................. FOUM ZQUID23382

 ............................................................................................................... M2S.SS23382

 .............................................................................UNITED OBC MOROCCO23382

 .......................................................................................LHM MULTISERVICE23382

 ....................................................................................... BINASE-RECYCLING23383

 ...........................................................................................................ASRI-VRD23383

 ................................................................................... premium espace foods23383

 ............................................................................................... SOTRAMAZIGH23383

 ..........................................................................................HONOR TRAVAUX23384

 .......................................................................... TRANS ARTISTE SARL 23384شركة

 ........................................................................... ENVIROPROJECT SARL AU23384

 ..............................................................................STE BLUE EARTH SMELLE23384

 ...................................................................................... HILO ROJO SARL AU23385

 ...................................................................... BOUGMEZ IMPORT-EXPORT23385

 ................................................................................................... CHRONOCET23385

 .............................................Sté CONSTRUCTION TAZI GROP DIS SARL23385

 ..........................................................................................Sté LOTNIK S.A.R.L23386

 ................................................................................................. OPERA CREME23386

 .............................................................................STE NEGORACH SARL AU23386

 .....................................................................PERFECT QUALITY SARL 23386شركة

 .......................................................................................................NORDSPED23386

 ................................................................MEUBLES NACIRI SARL AU 23387شركة

 ...............................................................................SOCIETE ALY21 SARL AU23387

 ......................................................................................ASDEKAA ATTAAMIR23387

 .............................................................................................. OUASIS HATTAB23388

 ...................................................................LES HIRONDELLES DU DESERT23388

23388طل صولوسيون كومباني..................................................................................... 

 ................................................................................................LAZARET CASH23388

 ................................................................................................LAZARET CASH23389

 .......................................................................................................»AQS PRO «23389

 ....................................................................................STE DEGITAL AGENCY23389

 ............................................................................................ SAFOUAN IMMO23389

 ........................................................................... LES JARDINS DE GEZNAYA23389

 ..................................................................................... STE SB AGRI SARL AU23390

 .....................................................................................................YOURI CASH23390

 ......................................................................................................ALINE STYLE23390

 ....................................... INFINITUS SUSTINERI INTERNATIONAL SARL23391

 ..................................................................................STE SINDRILA SARL AU23391

 .................................................................................................. TAWSSIL SARL23391

 .................................................................................................. TAWSSIL SARL23392

 ..........................................................................................TAAK TRANSPORT23392

 ...................................................................................... STE HUILE D’ARGAN23392

 .........................................................................................................TAMIZART23392

 ....... –GROWTH IN ENERGY NAUTIC AVIATION SECURITY -GROUP23393

 ........................................................................................ TITANIUM SAHARA23393

 ........................................................................................ ARDI CONSULTING23393

23393أجغلوأغي بجوثري إي ان..................................................................................... 

23393أجغلوأغي بجوثري إي ان..................................................................................... 

 ..............................................................................................LAMSSAT FAYZA23394

 .................................................. LA JAWHARA DE LA MEDITERANE SARL23394

 ..............................................................EMPIRE TRANSACTIONS MAROC23394

 ............................................................................................. 23394شركة سلمى إسكان

 ..........................................................................................................FLECTECH23395

 ..................................................................................................MKF SERVICES23395

 ....................................................................................................... CHECK CVT23395

 ........................................................................................................PETRO CVT23395

 ........................................................................................................ MOHABRA23396
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 ...................................................................................................... GETCOMAR23396

 ....................................................................................... BIJOUTERIE RIYANE 23396

 ..................................................................................... TECHNISEM MAROC23396

 ....................................................................................................LD CONTACT23396

 ................................................................. ATLAS OUTSOURCING SERVICE23397

 ........................................... SOCIETE IMMOBILIERE AIT MELLOUL SARL23397

 .........................................................................................................CAFE LE 5723397

 ................................................................................................... EXPRESS CITY23397

 ............................................................KM ELITE SERVICE NORTH AFRICA23398

 ............................................................................................................. YJ AUTO23398

 .....................................................................HOLDING COMETENCE TRAV23398

 ................................................................................................................PAKTIV23398

 .................................................................................... EL BAKKAR CHAIMAE23399

 ............................................................................................................BOUFELL23399

 .................................................................................................. KM OXYGENE23399

 ................................................................................................. JEUX & CALINS23399

 ................................................................................ NIV DEVELOPPEMENTS23399

 .................................................................................................A4M TRADING23399

 ................................................................................................................. UFMD23400

 ...............................................................................................STE AZMANI PC23400

 ............................................................................................... GMM LOGISTIC23400

 .............................................................................................. ARWA FASHION23401

 ...........................................................................MDIQ NORD TRANSPORT23401

 ...........................STE MANI D ELEVAGE ET GRAISSEMENT DES VEAUX23401

 ................................................................................ LE GRAND BLEU RELAIS23401

 ............................................................TRAVAUX ET PRODUITS SPECIAUX23402

 ................................................................................................................ 23402سين يم

 ...............................................................................................DORAY MAROC23402

23402مطاحن املركز....................................................................................................... 

 .......................................................................................................... DRIWECH23403

 .....................................................................................................AFRICA FEED23403

 ...................................................................................BATOUANE HOLDING23403

 .........................................................FRATELLI CONSTRUCTION ET IRON23404

 .......................................................................MM HOME MULTI TRAVAUX23404

 .........................................................................................................CAFE WILZ23405

 .............................................................................................. EX LA CHAPELLE23405

 .......................................................................................UTI GROUP MAROC23405

 .......................................................................................................LATIF MARS23406

 .................................................................................................DAR SELOUAN23406

 ........................................................................................................APOLLEON23406

 .......................................................................STE «KAMASO TRANSPORT«23407

 ................................................................................. »BROADWAY STUDIO«23407

 ......................................................................................................AYA MONEY23407

 ............................................................................. FINANCE ATTAWASSOUL23408

 ...................................................................... MEDIA BT - PLANET SARL AU23408

 ................................................................................. DIA DESIGN BOISERIES23408

 ...............................................................................................MOOD STUDIO23409

 ...................................................................STE ALMOU EMBALLAGE SARL23409

 ........................................................................ STE WLAD YOUSSEF TRANS23409

 ................................................................................. STE DIGITAS ELEC SARL23410

 ............................................................................... L&R COMMUNICATION23410

 .........................................................................................SOUHAIB PLANTES23411

 .................................................................................. CAFE DESENZANO ICE23411

 ..........................................................................................PRESSING RIVIERA23411

 ............................................................................................DIGITAL GALLERY23411

 ....................................................................................NATURAL HARMONY23411

 ................................................................................................ NTM TRADING23412

 ...................................................................................................VPO CONSEIL23412

 ...................................................................................................LEX PERSONA23412

 ........ SOCIETE BOUTAZAKHTI & EL OUAARI IMPORT EXPORT SARL23412

 .........................................................................BRICOMALDEV 23412بريكومالديف

 ......................................................................................OPUS ENGINEERING23413

 SOCIETE CASABLANCAISE DE PRODUITS AGRICOLES«

 .........................................................................................«SOCAPRAG23413

 ....................................................................... AABBOUB GUEMIH SERVICE23414

 ............................................................................OXYGEN MULTI SERVICES23414

 ...........................................................................................YOUMANI TRANS23414

 ...............................................................EL JAMGHILI DE GENIE CIVIL EGC23414
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23414برجسترز فريد شيكن........................................................................................... 

 .........................................................................................................URBA CITY23415

 .............................................................................................. RADIO SCHOOL23415

 .............................................................................. GOLDING ALUM PROFIL23415

23415شركة ارتيفور....................................................................................................... 

 .......................................................................................IMAGE IMMOBILIER23416

 .................................................................................................SAAD CONSEIL23416

 ..............................................................INDUSTRIAL QUALITY CONTROL23416

 ...............................................................................YAN TOQ FOOD INVEST23416

 ..............................................................................................BUILTRA RENOV23416

 ................................................................SAFAA ET KAWTAR IMMOBILIER23417

 ..........................................LEADERS ACADEMY PUZZL ATTELIER PRIVE23417

 ...................................................................................................CASA GLOVES23417

 .... ENTREPRISE EL KARROUBI ET NAJAH DE CONSTRUCTION NKC23417

 .......................................................................................................... SANI DOL23417

 .....................................................................................................SRCT INVEST23418

.................................................................................................................. ABYAT23418

 .....................................................................................................A.C.J MAROC23419

 .................................................................................................. Warchat Tanja23419

23419جرشة طنجة......................................................................................................... 

 ........................................................................................TERRE DES ETOILES23419

 ..............................................................................................Maatouf services23419

 ..........................................................................................................TWINMEK23419

 ...........................................................................................................Bingocom23420

 ..................................................................STE AGRI TRAVAUX DE SEFROU23420

 ..........................................................................................AUTO MAX PIECES23420

 .............................................................ASTIER SERVICES COMMERCIAUX23421

 .................................................................................. CREATIVE GRAPHIQUE23421

 .................................................................................................. CLUB SAKANE23421

 ................................................................................. GREEN LAND ANGADS23422

 ................................................................................ STE GAL SOCRATE SARL23422

 ................................................................................STE AQUA POMPE SARL23422

 .............................................................................................................BATIKAB23422

 ........................................................................................ HTM PROMOTION23423

 ................................................................................................. 23423ي س سيفلوب نت

 ................................................................................. (YS DEVELOPPEMENT( 23423

 .......................................................................... YARBO NEGOCE 23423ياربو نكوس

 .........................................................................................................DECOUJAL23424

 .................................................................................BIDAYA AUTO SARL AU23424

 ........................................... FRESENIUS MEDICAL CARE NC MOROCCO23424

 ..............................................................................GREEN FOR FUTURE G4F23424

 .......................................................................MAGHREB EXPRESS MAROC23425

 ..................................................................... CONFECTION MEDITERANEE23425

 .........................................................................................................ARENATEX23425

 .............................................................................. MOROCCO GOLF GURU23425

 .............................................................................................TOUZANI SPORT23426

 ..............................................................................................CAC SIGNATURE23426

 ........................................................................................ZERKASS CAR SARL23426

..................................................................................................................  JINI X23427

 ...........................................................................LUMTECH AQUACULTURE23427

..................................................................................................................  JINI X23427

 ...............................................................................MART WORK BUILDING23427

 ......................................................................................................... COTRADIL23428

 ................................................................................................................ERICAL23428

 ....................................................................................................DRAA GREEN23428

 ....................................................................................OMARELEC  .23429اجمار إليك

 .................................................................................................. ALDO PHONE23429

 ..............................................................................................................BEEGOV23429

 ......................................................................................................ACTIPHONE23429

 ........................................................................................... TROPICANA NCIR23430

 ..................................................................................PONTE CARRERA 23430شركة

 ...........................................................................................................SERVIMIR23430

 ................................................................................................... BABYLONIAN23430

 ...................................... STE HIJOS DE CHEGDALI DE CONSTRUCTION23431

 ........................................................................................MTB IN MOROCCO23431

 ............................................................................ STE NOURLOUK SARL AU23431

 ..........................................................................................................NAJI PACK23431

 ....................................................................................... STE HTS SOURCING23432
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 ....................................................................................................LARINI STYLE23432

 ............................................................................................SOUTHPRO SARL23433

 ............................STE HIJOS DE CHEGDALI DE CONSTRUCTION SARL23433

 ................................................................................................... 23433أيت الزين سزاين

 .............................................................................................SERVICE KNOUFI23433

 ......................................................................................... ISGA CASABLANCA23433

 ................................................................................................. LORE MENDIA23434

 ......................................................................................HELUKABEL MAROC23434

 ..............................................................................................STE AHMED SOL23435

 ......................................................................................................CAFE FORTY23435

 ....................................................................................................... 23435ار سيكو ارباجي

 .................................................................................OUED ELHEIMER CASH23435

 ................................................................................OUED EL HEIMER CASH23435

23436بلوك شاين اي و................................................................................................... 

 ....................................................................................HERMANOS NA SARL23436

 ................................................................................................. DAR KENARSA23436

 .......................................................................................................... ARVALUX 23436

 ............................................................................. COMPTOIR EL YOUSSFIA23437

23437الخوخي................................................................................................................. 

 .............................................................. ALUMINIUM AL BAHR AL ABYAD23437

 ........................................................................... CHOKAWA« S.A.R.L (AU( «23437

 .ARRAID SAGHIR POUR L'EDUCATION ET L'ENSEIGNEMENT PRIVE23438

 .............................................................................. DAO-INFRANET MAROC23438

 ...................O PLUS SURVEILLANCE GARDIENNAGE INTERVENTION23438

 .................................................................................................. HM CONCEPT23439

 .............................................................................................. INVEST MABANI23439

 ...............................................................................................B.K CHALLENGE23439

 ............................................................................THE FUTURE MARKETING23439

 ............................................................................ CHADIA IMPORT EXPORT23440

 ...................................................EXPERT ENERGY CALL 23440خبير اتصال الطاقة

 ............................... (SOLS ACTION SERVICE (SAS 23440سول أكسيون سيرفيس

23441س ب فسلتي سيرفس........................................................................................... 

 .................................................................................ouchaaou multy service23441

 ........................................................................................................para bio ms23441

 ..................................................................................MOROCCO TOP TRIPS23441

 ..........................................................................................entreprise sannoud23442

 ...................................................................................................... ITAL TURBO23442

 .................................................................................................AUTO MARIGA23442

 .................................................................................................RACHAD CASH23442

 ...............................................................................................TURBO SERVICE23442

23443اكلو مات بريفا...................................................................................................... 

 ..........................................................................................................M&M GIN23443

 ..........................................................................EXTRA FIX ET RENTAL SARL23443

 ................................................. SOCIETE IMMO BUILDING EQUIPMENT23443

 .................................................................................................................NIHAL23444

 ............................................... SECURITE TECHNIQUES ET FORMATION23444

 ....................................................................................2APM DISTRIBUTION23444

 ............................................................................................... STE ATINA BEST23445

 ............................................................................................... STE ATINA BEST23445

 ....................................................................................EXTRA SERVICE DALIA23445

 ....................................................................................................DULCEFOOD23445

 ................................................................................................ STE AZI JAWDA23445

 .....................................................................................................KASR PIERRE23446

 ..................................................................................................... PLATFORM523446

 .......................................................................................................................UM23446

 .................................................................................................... LOWE MENA23446

 ..................................................................................... WEBER SHANDWICK23447

 ..............................................................................INITIATIVE ADVERTISING23447

 .....................................................FORTUNE PROMOSEVEN MOROCCO23447

 .............................................................................................MAGNA GLOBAL23447

 ..........................................................................................MISTER CONFORT23447

 ....................................................................................................RED SQUARE23448

 ..........................................................................................MISTER CONFORT23448

 ...................................................................................... LEONIS PROPERTIES23448

 .............................................................................................PREMIUM PLACE23448

 ................................................................................................DAKHLA BINAE23449

 ......................................................................................MEEMAAR TAMLEEK23449

 .................................................................................... BOUHADDOU ALUM23449
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 .................................................................................... BOUHADDOU ALUM23450

 ........................................................................................................... MAYERES23450

 ........................................................... INSTITUT LES PORTES D'AL JINANE23450

 ...................................................................................................SOLTA TRANS23450

 ..................................................................................................... WEDOCARE 23451

 ........................................................................................ STE SILYA TRAVAUX23451

 ............................................................................................ SINOFRA GROUP23451

 ....................................................................................... MONDIAL INTERIM23451

 .......................................................................GROUPE MONDIAL SERVICE23452

 ............................................................................................................BESTWIN23452

23452أزتوت كونساي إ سيغفيس.................................................................................. 

23452سيكار كونسيلتينغ................................................................................................ 

 ............................................................................................................ NASSAM23452

 ....................................................................................................... 23453ليا ماغكوتينغ

 ..........................................................................PERFORMANCE ARMATUR23453

 ...................................................................................... SONATLOG SERVICE23453

 ............................................................................................ JAD TRANS LINES23454

 ...........................................................................................................DAIHOLD23454

 ......................................................................................AGROINDNOR SARL23455

 ...............................................................................................TK BETON SARL23455

 .................................................................................................TK PREFA SARL23455

 ..................................................................................................SYPRALE SARL23455

 .............................................................................................SYPRAMED SARL23456

 ........................................................................................................... 23456كاش 1614

 ...........................................................................................AGRI HAJ BRAHIM23456

 ...............................................................................................STE CASH IMAD23456

23457غرب نيو تكنولوجي............................................................................................... 

 .........................................................................................................sep activity23457

 .................................................................................. SB باختصار SUITES BEN23457

 ........................................................................................................... L.MARTO23457

 .........................................................................................EL FARID TRADING23457

 ..........................................................................................ALL STEEL MAROC23458

 ..............................................................................................................EBIZ CO23458

 .....................................................................................................BRUMARTEX23458

 ....................................................................................................C&C AGENCY23458

23459غرب نيو تكنولوجي............................................................................................... 

 ........................................................................................FAST FOOD SALIHA23459

 ............................................................................................... AL-FORSA SARL23459

 ............................................................................. LES AMBASSADES EVENT23459

 ...................................................................................PARA MALEK SARL AU23460

 .......................................................................................................BEST BOND23460

 ......................................................................... QUAD TETOUAN ENDURO23460

 .....................................................................................AMBITIOUS NEGOCE23461

 ............................................................................................. 23461غرب نيو تيكنولوجي

 ............................................................................................................... SISBRO23461

23461امان سراسة تكوين جاالستشارة............................................................................ 

 ............................................................................................... PARA BIO ZOLA23461

 ........................................................................................STE HYOD SARL AU23462

................................................................................................................. EORIA23462

 .............................................................................. FEMME ENTREPRENEUR23462

 ...................................................................DAKHLA EXCURSION SAHARA23463

 ........................................................................................................ AFFAIRINO23463

 ..........................................................................LUXERY CHOCOLAT BELGE23463

 ............................................................................................................. ATAMAT23464

 ....................................................................................................DULCEFOOD23464

 ..............................................................................................HYATT GESTION23464

 ........................................................................... MK PIECES DE RECHANGE23464

 .... INSTITUTO SELECTIVIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA PRIVE« ISOE SARL23464

 ............................................................................................. FRENCH DELIZIE23465

 ................................................................................ INVEST NORDTOURIST23465

23466إمزج رنت كار......................................................................................................... 

 ......................................................................................... STE SIMPL BEAUTY23466

 ........................................................................................STE FASSYH LQLIAA23466

 ................................................................................................ FMR COUTURE23466

 ......................................................................................................STE LINADIS23467

23467أنفسط ون ك باني هيلس................................................................................... 

..................................................................................................................  SH.ET23467

 ....................................................................................HOUSE OF ZULIYANA23467

 ............................................................................................STE SOTRADNAN23468
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 II. - إعالنات قضائية

23469املحك ة التجارية بفاس....................................................................................... 

23469املحك ة التجارية بأكاسير...................................................................................... 

23469املحك ة التجارية ب راكش................................................................................... 

23471املحك ة التجارية بطنجة..................................................................................... 

23472املحك ة التجارية بالدار البيضاء......................................................................... 

23473املحك ة التجارية ب كناس................................................................................... 

 ..................................................................................... 23473املحك ة التجارية بوأدة

 ................................................................................... 23474 املحك ة التجارية بالرباط

23475املحك ة االبتدائية بالقصر الكبير........................................................................ 

23475املحك ة االبتدائية ببني مالل............................................................................... 

23476املحك ة اإلبتدائية بالصويرة............................................................................... 

23476املحك ة االبتدائية بالقنيطرة.............................................................................. 

 ................................................................................... 23477املحك ة اإلبتدائية بآسفي

23477املحك ة اإلبتدائية بالجديدة............................................................................... 

23477املحك ة  االبتدائية بسطات................................................................................ 

23478املحك ة  اإلبتدائية بتيزنيت................................................................................. 

23478املحك ة اإلبتدائية بتطوان.................................................................................. 

23478املحك ة اإلبتدائية باملح دية.............................................................................. 

23478املحك ة اإلبتدائية بالخ يسات........................................................................... 

 .................................................................................... 23478املحك ة االبتدائية بت ارة

 ................................................................................... 23479محك ة  االستئناف بفاس

 III. - إعالنات إدارية

23481بنك املغرب ...........................................................................................................

23483الوكالة الحضرية لسطات ....................................................................................

قرار بافتتاح البحث الع ومي حول تحديد امللك الع ومي املينائي بامسوان 

23488الج اعة الترابية امسوان قياسة التامري إقليم أكاسير اساجتنان ..............

 إعالن عن جضع جنشر مشرجع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة تزجيد مدينة 

سيدي افني باملاء الصالح للشرب انطالقا من محطة التحلية أكلو، 

الج اعة الترابية اربعاء الساحل، إقليم تزنيت جتنزع ب وأبه ملكية 

23489القطع امرضية الالزمة لهذا الغرض .......................................................

تزجيد  العامة  املنفعة  أنه من  يعلن  إعالن عن جضع جنشر مشرجع مرسوم 

القطع  ملكية  ب وأبه  جتنزع  للشرب  الصالح  باملاء  تفتاشت  أ اعة 

23491امرضية الالزمة لهذا الغرض ...................................................................

إعالن عن جضع جنشر مشرجع مرسوم يلغي جيعوض مشرجع املرسوم املنشور 

بالجريدة الرس ية عدس 5026 بتاريخ 25 ف4راير 2009 جكذا االستدراكين 

بتاريخ  5407 عدسي  الرس يتين  بالجريدتين  املنشورين   التعديليين 

 15 يونيو 2016 ج 5505 بتاريخ 2 ماي 2018 جالذي يعلن أنه من 

باملاء  جضواحيها  القنيطرة  بدائرة  سجارا   133 تزجيد  العامة  املنفعة 

23492الصالح للشرب )أ اعة بن نصور - إقليم القنيطرة) .............................

إعالن بإيداع جنشر مشرجع قرار يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتخطيط حدجس 

الطرق العامة املعينة فيها امرا�ضي املراس نزع ملكيتها لتهيئة شارع العربي 

الواسي من شارع الكليات إ 9 املدرسة القرآنية )الجانب الش ا ي من 

23493الطريق)، من طرف أ اعة سطات )إقليم سطات) ..............................

 5742 عدس  الرس ية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشرجع  تعديلي   استدراك 

جالقضائية  القانونية  باإلعالنات  الخاصة   ،2022 نوف 4ر   16 بتاريخ 

جاإلسارية جالذي  يعلن أنه  من املنفعة العامة تزجيد  مدينة سيدي 

افني باملاء الصالح للشرب انطالقا من محطة التحلية أكلو، الج اعة 

23506الترابية أكلو، إقليم تزنيت .......................................................................

إعالن عن إيداع جنشر مشرجع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة القيام 

بأشغال الربط السككي بين طنجة جامليناء املتوسطي لرأس الرمل بين 

23508ن.ك 3.870 ج 8.830 بج اعة البحراجيين، إقليم الفحص أنجرة ...........

 مشرجع مقرر التخلي يق�ضي بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق 

 2 رقم  الوطنية  الطريق  )تثنية  جالحسي ة  تازة  بين  الرابط  السريع 

 (366+500 إ 9 ن.ك   347+000 النكور جقاسيطة من ن.ك  بين جاس 

 جتصحيح مسار الطريق السريع من ن.ك 800+348 إ 9 ن.ك 349+840 

23509بج اعة اتسافت )إقليم الدريوش) .........................................................

استدراك تعديلي ملشرجع املرسوم املنشور بالجريدة الرس ية عدس 5185 بتاريخ 

14 مارس 2012، الخاصة باإلعالنات القانونية جالقضائية جاإلسارية 

جاملعلن أنه من املنفعة العامة تزجيد مدينة الشويطر باملاء الصالح للشرب 

- تاسلطانت  الرجكاس ب راكش )أ اعة  املعالجة   انطالقا من محطة 

23512ع الة مراكش) ........................................................................................
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 5243 عدس  الرس ية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشرجع  تعديلي  استدراك 

بتاريخ 24 أبريل 2013 جعدس 5628 بتاريخ 9 سبت 4ر 2020 جاملعلن أنه 

23513من املنفعة العامة تزجيد مركز أزيالل باملاء الشرجب ..............................

 5052 عدس  الرس ية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشرجع  تعديلي   استدراك 

بالجريدة  الوارس  باالستدراك  جاملعدل   2009 أغسطس   26 بتاريخ 

الرس ية عدس 5148 بتاريخ 29 يونيو 2011، جاملعلن أنه من املنفعة 

23514العامة تزجيد مدينة خنيفرة باملاء الشرجب انطالقا من جاسي أم الربيع ..

 4899 عدس  الرس ية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشرجع  تعديلي   استدراك 

بتاريخ 20 سبت 4ر 2006 جعدس 5270 بتاريخ 30 أكتوبر 2013 جاملعلن 

 أنه من املنفعة العامة تزجيد مدينة بني مالل باملاء الشرجب انطالقا 

23515من سد بين الويدان .................................................................................

إعالن عن جضع جنشر مشرجع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة تثنية الطريق 

الوطنية رقم 9 من ن.ك 5 إ 9 ن.ك 45 جبناء مدارات جمنشآت فنية 

عليها بإقليم برشيد جإقليم النواصر جإقليم مديونة - ع الة مقاطعات 

23516ال4رنو�ضي أهة الدار البيضاء - سطات ...................................................

إعالن بإيداع جنشر مشرجع قرار لوزيرة االقتصاس جاملالية بنزع ملكية القطعة 

23518 امرضية إلحداث إعداسية املتنبي ب قاطعة احصين )ع الة سال) ...........

استدراك تعديلي لإلعالن عن جضع جنشر مشرجع مقرر التخلي الذي أعلن أنه 

من املنفعة العامة تثنية الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان 

جشفشاجن من النقطة الكيلومترية 300+66 إ 9 النقطة الكيلومترية 

الغرض  لهذا  الالزمة  امرضية  القطع  ملكية  عن  جبالتخلي   77+800

23523بج اعتي الزينات جالح راء ...................................................................

عدس  الرس ية  الجريدة  نصه  املنشور  املرسوم  ملشرجع  تعديلي  استدراك 

5710  بتاريخ 6 أبريل 2022 الخاصة باإلعالنات القانونية جالقضائية 

 جاإلسارية جاملعلن أنه من املنفعة العامة تق�ضي تثنية الطريق الوطنية

 رقم 2 الرابطة بين تطوان جطنجة من ن.ك 250 + 24 إ 9 ن.ك 40+000 

 جنزع ملكية القطع امرضية الالزمة لهذا الغرض بج اعة عين لحصن

23524 )إقليم تطوان) .........................................................................................

إعالن عن جضع جنشر مشرجع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة تزجيد سجار 

امرضية  القطعة  ملكية  ب وأبه  جتنزع  للشرب  الصالح  باملاء  صوسيا 

23525الالزمة لهذا الغرض .................................................................................
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 STE. KHAYRANI DE

TRANSPORT

SARL AU

التأسيس
العرفي  العقد  شرجط  حسب 

بتاريخ فاتح يونيو 2009، تم تأسيس 

محدجسة  لشركة  امسا�ضي  النظام 

املسؤجلية لشريك جحيد جذلك حسب 

امل يزات التالية :

 STE. KHAYRANI DE : التس ية 

.TRANSPORT SARL AU

الشكل القانوني : شركة محدجسة 

املسؤجلية لشريك جحيد.

الخنانسة  سجار   : اإلأت اعي  املقر 

قياسة الخنيشات.

الغرض جالغاية :

نقل البضائع لحساب الغير.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

رأس املال الخاص : 10.000 سرهم 

100 حصة إأت اعية  مقس ة عل9 

في  حصة  لكل  سرهم   100 فئة  من 

حوزة الشريك الوحيد.

الخيراني  املليك  عبد  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

عدس GN1844 100 حصة.

من  ابتداء   : اإلأت اعية  السنة 

كل  من  سيس 4ر   31 إ 9  يناير  فاتح 

سنة.

املليك  عبد  السيد   : املديرية 

الخيراني ملدة غير محدجسة.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

 15 بتاريخ  قاسم  سيدي  اإلبتدائية 
التجاري  السجل  رقم   2009 يونيو 

.25469

1 P

ESPACE ZIAD
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITE

A.U

أكتوبر   21 في  مؤرخ  عقد  تحت 

حررت القوانين لشركة ذات   2022

الخصائص التالية :

.ESPACE ZIAD : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

جاحد.

الهدف اإلأت اعي : 

مقهى جمطعم بسعر ثابت

التجارة.

سنوغو  بحي   : اإلأت اعي  املقر 

تجزئة رقم 79 مركز الخنيشات.

 100.000.00  : الشركة  رأس ال 

سرهم كلها عل9 الشكل التا ي :

 1000 السيد زريب عبد السالم 

حصة من فئة 100 سرهم لكل حصة.

عبد  زريب  للسيد   : التسيير 

السالم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تم التقييد بالسجل التجاري لدى 

قاسم  بسيدي  اإلبتدائية  املحك ة 

تحت رقم 29367.

2 P

FIDUCIAIRE ALGHADE
S.A.R.L

تفويت حصص
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

لشركة   2021 سيس 4ر   27 املؤرخ في 

لشركة   FIDUCIAIRE ALGHADE

رأس الها  املسؤجلية  محدجسة 

سرهم مقرها   10.000.00 اإلأت اعي 
الحي   21 رقم   10 بزنقة  اإلأت اعي 

جمسجلة  قاسم،   سيدي  الجديد 
تقرر   25549 بالسجل التجاري رقم 

ما يلي :

 50 مح د  الفيلة  السيد  تفويت 

 100 أصل  من  إأت اعية  حصة 

حصة للسيدة شراس حفيظة الحاملة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.GK50368
 : الشركة  رأس ال 

الشكل  عل9  كلها  10.000.00سرهم 

التا ي :

السيدة شراس حفيظة 100 حصة 

من فئة 100 سرهم للحصة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

FIDUCIAIRE ALGHADE من شركة 

إ 9 شركة  ذات املسؤجلية املحدجسة 

ذات املسؤجلية املحدجسة ذات شريك 

جاحد مع اإلحتفاظ بنفس التس ية 

نفس املقر اإلأت اعي نفس رأس املال 

بعد التحويل.

استقالة السيد الفيلة مح د من 

مهامه ك سير للشركة جتبقى السيدة 

الوحيدة  املسيرة  حفيظة  شراس 

للشركة ملدة غير محدجسة.

الوحيد  الشريك  قرر  جبالتا ي 

من    42  ،7،6،  1 الفصلين  تغيير 

القانون امسا�ضي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بسيدي قاسم تحت رقم 115.

3 P

SHELLA CONSULTING
SARLAU

ب قت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 

نظام  تكوين  تم  أكتوبر2022   28

املسؤجلية  ذات  لشركة  أسا�ضي 

جحيد  شريك  ذات  املحدجسة 

خصائصها كالتا ي :

 SHELLA  : التس ية 

.CONSULTING

الهدف : ت ارس الشركة امهداف 

التالية:

اإلستشارة جالتسيير.

زنقة  مكرر   12  : املقر اإلأت اعي 

لبان شقة رقم 3 حي املحيط الرباط.

 : اإلأت اعي  املال  رأس 

100.000.00 سرهم مقسم إ 9 1000 

حصة قي ة كل جاحدة  100.00سرهم.

تم تعيين السيد خالد   : التسيير 

التعريف  لبطاقة  الحامل  امزيكيرة 

للشركة  ك سير   A794748 الوطنية 

جملدة غير محدجسة.

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم جالسلطات املسندة إليهم.
جال تتح ل اإلسارة أية مسؤجلية في ا يتعلق ب ض ون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
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جضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 164089.
4 P

MILY MILY’S
ش.م.م

ذات رأس ال يقدر ب : 100.000 
سرهم

تجزئة رياض جالس مطاع قطاع رقم 
3، رقم 227 ت ارة

ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
إنشاء  تم   2022 أكتوبر   26 بتاريخ 
جالتي  للشركة،  امسا�ضي  القانون 

تتصف ك ا يلي : 
الصفة القانونية : شركة محدجسة 

املسؤجلية.
.MILY MILY’S SARL : إس ها

هدفها : 
للديكور  مشرجع  أي  تحقيق 

جتطوير جتأثيت أي مساحة.
أج  أثاث  أج  منتوج  أي  تسويق 

مالبس جأي مواس سيكور.
جاإلكسسوارات  املالبس  تسويق 

من أ يع امن اط.
امحداث  أنواع  أ يع  نتظيم 
جاملهرأانات  جاملعارض،  )املعارض، 
جامنشطة  جاإلعالنات  جالعرجض، 

الترجيجية).
استيراس جتصدير.

تجزئة رياض جالس مطاع   : مقرها 
قطاع رقم 3، رقم 227 ت ارة.

يوم  من  تبتدأ  سنة   99  : أمدها 
التأسيس.

سرهم   100.000  : رأس الها 
فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 
سرهم للحصة الواحدة موزعة   100

بين الشركاء عل9 الشكل التا ي :
السيدة ملياء بنسعيد 600 حصة.

 400 حنين  املالك  عبد  السيد 
حصة.

إسارتها : يدير الشركة كل من :
السيدة ملياء بنسعيد.

السيد عبد املالك حنين.

من  تبتدء   : اإلأت اعية  السنة 

فاتح يناير جتنتهي في متم شهر سيس 4ر 

من كل سنة.

توزيع امرباح : يقتطع من امرباح 

اإلحتياط  أأل  من   %  5 الصافية 

الصافية  الباقي من امرباح  القانوني 

توزع عل9 املشاركين حسب الحصص 

بها  املحتفظة  املبلغ  باستثناء 

املخصصة  أج  املتتالية  للسنوات 

لإلحتياطات حسب قرار الشركاء.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بت ارة 137689.

5 P

مكتب اإلستشارة

FIDUTEMA

ش.م.م

رقم 136 شارع القاهرة الطابق امجل شقة رقم 

1 كومطراف 1 ت ارة

الهاتف : 0537644248

الفاكس : 0537644764

 PROSPERITY & SOLIDARITY

INVESTMENTS
SARL AU

تأسيس شركة
 PROSPERITY & SOLIDARITY 

INVESTMENTS SARL AU ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

الكائن مقرها : قم 45 شارع فرنسا 

شقة رقم 8 أكدال الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

شركة  تأسيس  تم   2022 نوف 4ر   8

 PROSPERITY & SOLIDARITY

ذات   INVESTMENTS SARL AU

الشريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الخصائص  تح ل  جالتي  الوحيد 

التالية :

 PROSPERITY &  : التس ية 

 SOLIDARITY INVESTMENTS

.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد.
 100.000.00  : الشركة  رأس ال 

سرهم .

الهدف اإلأت اعي : 

-1 التدبير جاملساه ة جاإلستث ار 

)الشركة  جالفرجع  الشركات  في 

القابضة).

الشركاء :

الراشدي  سعيد  موالي  السيد 

1000 حصة.

سعيد  موالي  السيد   : التسيير 

الراشدي مسيرا للشركة.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التقييد  تم   : القانوني  اإليداع   

بالسجل التجاري باملحك ة التجارية 

بالرباط تحت رقم 164301.

6 P 

RAYAN ALLES IST SHON
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة
رأس الها : 100.000.00 سرهم

املقر اإلأت اعي : 26 شارع املتنبي 

مكتب رقم 7 القنيطرة

ب قت�ضى عقد عرفي حرر بسيدي 

 2022 نوف 4ر   10 بتاريخ  سلي ان 

للشركة  امسا�ضي  القانون  أقيم 

بتحديد املسؤجلية صفاتها كالتا ي :

 RAYAN ALLES IST  : اإلسم 

.SHON

املتحاصين :

حصة   501 السيدة الهاكة مينة 

 15 رقم  التجاري  بحي  الساكنة 

القنيطرة جالحاملة للبطاقة الوطنية 

.G299462 للتعريف رقم

السيدة الهاكة بشرى 499 حصة 

 15 رقم  التجاري  بحي  الساكنة 

القنيطرة جالحاملة للبطاقة الوطنية 
.G499850 رقم

الهدف  :

التج يل  مستحضرات   1-

بالتقسيط.

املتنبي  شارع   26  : الرئي�ضي  املقر 

مكتب رقم 7 القنيطرة.

حسب  التسيير  إن   : التسيير 
القانون امسا�ضي هو للسيدة الهاكة 
في  املطلقة  الحرية  لها  جالتي  مينة 
بالشركة  يتعلق  ما  بكل  التصرف 
للقانون   15 رقم  الفصل  حسب 

امسا�ضي.
 100.000.00  : الشركة  رأس ال 
حصة من   1000 إ 9  سرهم مقس ة 

سوم 100 سرهم للواحد.
مدة الشركة : 99 سنة.

الربح  من  :تخصص  امرباح 
لتكون الصندجق   % 5 الصافي نسبة 
بين  امرباح  باقي  جتوزع  اإلحتياطي 

الشركاء كل حسب حصته.
: من فاتح يناير  السنة الحسابية 

إ 9 31 سيس 4ر.
الوضع  إن   : القانوني  اإليداع 
القانوني قد  تم بكتابة الضبط لدى 
املحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 
 4677 تحت رقم   2022 نوف 4ر   22
رقم  التحليلي  بالسجل  جاملسجلة 

.67375
إمضاء

7 P

TETRA SOLUTION
SARL

رقم السجل التجاري : 150913
تفويت الحصص

 جاستقالة مسيرة 
جتعيين مسير أديد

 جنقل املقر اإلأت اعي
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   11 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
أيت  سكينة  السيدة  تفويت   1-
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  الصغير 
الحصص  لج يع   X324052 رقم 
زهير  للسيد  حصة   100 البالغة 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  بنفايدة 

.A584785 رقم
أيت  سكينة  السيدة  استقالة 
الصغير من مهامها ك سيرة للشركة 
ك سير  بنفايدة  زهير  السيد  جتعيين 

أديد للشركة.
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للشركة   : اإلأت اعي  املقر  نقل 

أكدال  ع ير  جلد  فال  شارع   48 من 

زاجية الشارع مهدي بن   3 الرباط إ 9 

 9 بركة زنقة امير سيدي مح د رقم 

سوي�ضي الرباط.

 : للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة  ذات املسؤجلية املحدجسة 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  إ 9 

ذات شريك جحيد.

امسا�ضي  القانون  موائ ة   5-

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 4ر   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 10112.

8 P

 STE.CONFORT. IN

SARL

كونفوغ اين ش.م.م

الرأس ال اإلأت اعي : 100.000.00 

سرهم

املقر اإلأت اعي : 43 زنقة اكل ان 

سيدي علي الشقة رقم 16 الطابق 

الثاني أكدال الرباط

املؤرخ  العام  الج ع  ب قت�ضى 

قرر   2022 أكتوبر   10 بتاريخ 

لشركة كونفوغ اين ش.م.م   الشركاء 

CONFORT IN SARL ما يلي :

تصفية شركة كونفوغ اين ش.م.م  

.CONFORT IN SARL

اسري�ضي  سناء  اآلنسة  تعيين 

عزجزي ك صفية للشركة.

لتصفية  الرئي�ضي  املقر  تحديد 

زنقة   43  : الشركة في العنوان التا ي 

 16 رقم  الشقة  اكل ان سيدي علي 

الطابق الثاني أكدال الرباط.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

نوف 4ر   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130700.

9 P

AS YOUR CAR
SARL AU

شركة محدجسة املسؤجلية
رأس مالها : 100.000 سرهم

زياسة في رأس املال
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
بالرباط  أكتوبر2022   26 بتاريخ 
لشركة أز يور كار شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات شريك جحيد رأس الها 
اإلأت اعي  مقرها  سرهم   100.0000
شقة  مدغشقر  شارع   34 ع ارة  ب 

رقم 3 الرباط تقرر ما يلي :
من  الشركة  مال  رأس  زياسة 
 3.600.000 إ 9  سرهم   100.000
سرهم بتض ين من الحساب الجاري 
عدنان  السيد  الوحيد  للشريك 

ضاكة.
السيد  مشارك  مدير  تعيين   2
للبطاقة  الحامل  أسامة  ص4ري 

.A691701 الوطنية رقم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 4ر   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت الرقم 130517.
قصد النشر جاإلعالن

10 P

 GREEN OF AFRICA DAKHLA
GOA DAKHLA SA

شركة مساه ة
رأس الها : 7.500.000 سرهم

مقرها اإلأت اعي : ع ارة تافراجتي، 
كلم 7,5، طريق الرباط، )عين 

السبع) الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 519.657

إست رار نشاط الشركة
غير  العامة  الج عية  قررت 
 ،2022 ماي   30 بتاريخ  العاسية 
بالرغم  الشركة  نشاط  است رار 
من   3/4 تجاجزت  التي  الخسائر  من 

رأس ال .

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحك ة  الضبط 

 2022 نوف 4ر   9 يوم  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 845778.
من أأل اإليجاز جالبيان

11 P

STE.TMTCO
S.A.R.L

شركة ذات مسؤجلية محدجسة
رأس الها : 100.00 سرهم

مقرها اإلأت اعي : ع ارة تافراجتي، 
كلم 7,5، طريق لرباط، )عين السبع) 

الدارالبيضاء
السجل التجاري : 110.901

تجديد انتداب املسيران
الج عية  مداجلة  ب قت�ضى   (1
العامة العاسية بتاريخ 24 يونيو 2022 
 ،TMTCO S.A.R.L للشركة املس اة 
ملدة  املسيران  انتداب  تجديد  تقرر 

3سنوات ، جهم :
السيد مح د حسن بنعبد هللا.

السيد مجيد اليعقوبي.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحك ة  الضبط 
أكتوبر   12 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2022 تحت رقم 840815.
من أأل اإليجاز جالبيان

12 P

CAMPING IMMO
SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجسة
رأس الها : 20.000 سرهم

مقرها اإلأت اعي : 143 شارع موالي 
اس اعيل )الصخور السوساء) 

الدارالبيضاء
السجل التجاري : 271.783

إست رار نشاط الشركة
2022،قرر  سبت 4ر   29 بتاريخ 
للشركة  العاسي  غير  العام  الج ع 
CAMPING IMMO SARL املس اة 
محدجسة،  مسؤجلية  ذات  شركة 
رغم  الشركة  نشاط  است رار 
أرباع  ثالثة  تجاجزت   التي  الخسارة 

3/4 رأس املال .
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحك ة  الضبط 
 2022 أكتوبر   26 يوم  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 843065.
من أأل اإليجاز جالبيان

13 P

KOOL SMOOTHIE
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد

رأس الها : 100.000 سرهم

مقرها اإلأت اعي : ع ارة تافراجتي، 

كلم 7,5، طريق الرباط، )عين 

السبع) الدارالبيضاء

السجل التجاري : 476.32

إست رار نشاط الشركة
2022،قرر  سبت 4ر   15 بتاريخ 

املس اة  للشركة  الوحيد  الشريك 

KOOL SMOOTHIE SARL ش.م.م 

قرر است رار نشاط الشركة بالرغم 

من   3/4 من الخسائر التي تجاجزت  

رأس ال الشركة .

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2022 أكتوبر   27 يوم  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 843553.
من أأل اإليجاز جالبيان

14 P

REPERE CONSEIL

CABINET DE CONSEIL FIDUCIAIRE

 GREEN GENERATION

ENGINEERING&COUNCIL
ش.م.ش.ج

)س.ت .) 152427 الرباط

تحويل املقر اإلأت اعي للشركة
في مؤرخ  قرار  ب قت�ضى   1- 

قرر السيد مح د   2022 أكتوبر   3  

أمين لقريقبة ما يلي :

للشركة  اإلأت اعي  املقر  تحويل 

من شارع امبطال شقة رقم 4، أكدال 

رقم  س  بلوك   22 قطاع  إ 9  الرباط 

الرياض،  حي  الليل  مسك  زنقة   12

الرباط.

تحيين القانون امسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني :لدى املحك ة 

نوف 4ر   25 يوم  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130704.

15 P
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CELACO
شركة مساه ة مبسطة

رأس الها : 3.000.000 سرهم

الكائن مقرها : 8، زنقة املعت د بن 

عباس الدارالبيضاء

مالئ ة النظام امسا�ضي مع أحكام 
القانون 19-20 جالقانون 96-5

العاسي  غير  العام  الج ع  اعت د 
القانون   2022 أكتوبر   6 املنعقد في 

مع  يت ا�ضى  الذي  الجديد  امسا�ضي 

املعدل    20-19 أحكام القانون رقم 

جمع   95-17 رقم  للقانون  جاملت م 

عل9  جبناء   96-5 أحكام القانون رقم 

1 ج2 ج7 ج15  ذلك، تم تعديل املواس 
القانون  من  ج25  ج24  ج23  ج16 

امسا�ضي للشركة.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2022 2 نوف 4ر  بتاريخ  للدارالبيضاء 

تحت رقم 844131.
عن املستخلص جالبيانات

الرئيس

16 P

THE AVENUE SALON
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى   /1

 2022 أكتوبر   20 بتاريخ  بالرباط 

املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة خصائصها كاآلتي :

 THE AVENUE  : التس ية 

.SALON SARL

سرهم   100.000.00  : الرأس ال 

كل  قي ة  نصيب  مئة  إ 9  مقس ة 

مكتتبة  سرهم   100.00 نصيب 

جمدفوعة بالكامل.

الغرض :

استغالل صالون لحالقة النساء 

جالتج يل.

املقر اإلأت اعي : الرباط 10، زنقة 

امجل،  الطابق  العزيز،  عبد  موالي 

الشقة 4، حسان.

تسيير  مه ة  أسندت   : التسيير 
الشركة إ 9:

 اآلنسة سامية الغزا ي.
 جاآلنسة ماريا الغزا ي.

امرباح : توزع عل9 الشركاء أج تدرج 
في حساب اإلحتياطيات الخاصة بعد 

اقتطاع اإلحتياطي القانوني.
باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 
نوف 4ر   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
سجل   130122 رقم  تحت   2022

تجاري رقم 163891.
مقتطف للنشر جالبيان

17 P

3S BETON
شركة محدجسة املسؤجلية

 للشريك الوحيد
 رأس الها : 100.000,00 سرهم

املقر اإلأت اعي : بالدار البيضاء- 26, 
زنقة مح د القري, الطابق امجل 

رقم 6 
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى   -I
نوف 4ر2022   4 بتاريخ  بالبيضاء 
لشركة  امسا�ضي  القانون  جضع  تم 
جحيد  لشريك  املسؤجلية  محدجسة 

جالتي لها امل يزات التالية:
عل9  القانونية  الوحدة  هذه   1-
املسؤجلية  محدجسة  شركة  شكل 

للشريك الوحيد.
.3S BETON :2 اإلسم-

-3 املقر اإلأت اعي بالدارالبيضاء-  
26, زنقة مح د القري, الطابق امجل 

رقم 6.
-4 املوضوع : 

إنتاج الخرسانة.
 بيع مواس البناء.

 النقل .
سنة   99 في   : حدست  املدة   5-

ابتداء من تأسيسها النهائي.
-6 الشريك جالحصص :

اركيك الصقلي   السيد يوسف    -
 1988 أبريل   9 في   مزساس   ، مغربي 
بنفس  الساكن   ، بالدارالبيضاء 
 55 ع ارة   4 زنقة  مازجال,  املدينة– 
الطابق امجل, الشقة 1 الحي الحسني, 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

رقم BK353654   1000 حصة.

في  حدس  الشركة  رأس ال   7-
100.000,00 سرهم مدفوع نقدا.

-8الشركة مسيرة ملدة غيرمحدجسة 
اركيك  يوسف  السيد  طرف  من 

الصقلي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   II  -
بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
 2022 نوف 4ر   25 بتاريخ  البيضاء  

تحت رقم 847968.
السجل  في  التقييد  تم   -III
بتاريخ  التحليلي التجاري في البيضاء 
رقم  تحت    2022 نوف 4ر   25

.563551
موأز للنشر

18 P

 عقد تسييرأصل تجاري
بين  العرفي  العقد  ب وأب 
 2022 أكتوبر   31 بتاريخ  الطرفين 
الحاملة  الهواري  ملياء  السيدة  بين 
 BE844254 الوطنية  للبطاقة 
الحامل  ع ر  بوساسن  جالسيد 
 A474991 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الهواري تسيير  ملياء  السيدة  أعطت 
ب تجر  الواقع  التجاري  لألصل  حر 
الرباط  سوي�ضي  ل.م  ا،  مسجد   6
تحت  التجاري  بالسجل  جاملسجل 
التجارية  باملحك ة   103628 الرقم 
في  تبتدأ  سنوات  ثالث  ملدة  بالرباط 
 31 في  جتنتهي   2022 نوف 4ر  فاتح 
قابلة للتجديد مقابل   2025 أكتوبر 

مبلغ شهري 15000.00 سرهم.
19 P

MULTISHOP TEXTILE
SARL AU

 133RUE MED SMIHA
 RESIDENCE JAWHARATE 6EME

ETAGE N°35 CASABLANCA
multishoptex2022@gmail.com

TEL : 06.2039.68.69
إشعار بإنشاء شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة للشريك الوحيد
رقم السجل التجاري : 559519 

الدارالبيضاء

بتاريخ  عرفي  عقد  إثر   عل9 

شركة  إنشاء  تم   2022 سبت 4ر   30

ذات الخصوصيات التالية :

املسؤجلية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد.

االسم : ملتي شوب تكستيل.

املهنة : بيع امق شة بالج لة.

مح د   133  : اإلأت اعي  املقر 

رقم   6 س يحة إقامة أوهرة طابق 

35 الدارالبيضاء.

أكتوبر   11 من  سنة   99  : املدة 

2022 حتى 10 أكتوبر 2021.

 100000.00 هو   : الرأس ال 

 100 1000 حصة،  سرهم يتكون من 

سرهم لكل حصة جهي كلها في ملكية 

الشريك الوحيد.

هو  الوحيد  املسير   : التسيير 

السيد الباز عبد هللا الحامل لبطاقة 

 B382977 رقم  الوطنية  التعريف 

رقم  البع راني  مح د  زنقة  القاطن 

32 الدرالبيضاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

 2022 أكتوبر   24 بتاريخ   842856

رقم السجل التجاري 559519.

20 P

NOVA HISSABATTE

COMPTABILITE &GESTION

 RESD.OUM KALTOUM IMM. 4 APPT. 3

HAY RAHMA SALE

TEL /FAX : 05.37.87.02.54

GSM : 06.66.016.31.73

TIZINFRIGO
SARL AU

ب قت�ضى العقد العرفي املؤرخ ب 

تم تأسيس شركة   2022 أكتوبر   26

TIZINFRIGO SARL AU شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد تح ل الخصائص التالية :

.TIZINFRIGO SARL AU : اإلسم

املقر اإلأت اعي : حي الحرية ع ارة 

20 محل رقم 2 ج4 تابريكت سال.
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الهف اإلأت اعي :
جالخضرجات  الفواكه  تخزين 

جامس اك.
ب  يقدر   : اإلأت اعي  الرأس ال 
 1000 إ 9  مقس ة  سرهم   100000
موزعة  سرهم   100 فئة  من  حصة 

كالتا ي :
 1000 بلزعر  هللا  عبد  السيد 

حصة.
اإلسارة : عين السيد عبد هللا بلزعر 

ك سير للشركة ملدة غير محدجسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بسال رقم السجل التجاري 

.37065
21 P

 QUIK SERVICES CONSULTING S.A.R.L

A.U

RUE17 N°10 APPT N°3 SIDI KACEM

TEL : 06.37.39.31.42

STE. DINA DOMAINES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رأس املال : 14000.000.00 سرهم
كلم 4,5 طريق طنجة العصام 

القنيطرة
الزياسة في رفع  رأس املال الشركة

املنعقد  العام  الج ع  ب قت�ضى 
ب قر الشركة يوم الواحد جالعشرجن 
من شهر أكتوبر 2022 موقع جمسجل 
نوف 4ر  شهر  من  عشر  السابع  يوم 
رفع  في  الزياسة  مض ونه   2022
 DINA DOMAINES رأس ال شركة 
عن  الشركاء  بين  اإلتفاق  تم  لقد 
الزياسة في رفع رأس مال الشركة من 
مبلغ  إ 9  سرهم   100.000.00 مبلغ 
14000.000.00 سرهم أي بزياسة رفع 
 13900.000.00 ب بلغ  املال  رأس 
عل9  الشركاء  بين  مقس ة  سرهم 

الشكل اآلتي :
 63292 اح د  الغزجي  السيد 

حصة بقي ة 6329200.00 سرهم.
 24792 السيد العزجي املصطفى 

حصة بقي ة 2479200.00 سرهم.
 49292 املهدي  الغزجي  السيد 

حصة بقي ة 4929200.00 سرهم.

 FIRST LOGISTIC شركة 

في شخص م ثلها   MOVERS SARL

القانوني السيد الغزجي أح د 2624 

حصة بقي ة 262400.00 سرهم.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  

بالقنيطرة يوم 23 نوف 4ر 2022. 

22 P

AMSHAD CONSTRUCTION
SARL

شركة ذات املسؤجليةاملحدجسة

العام  الج ع  قرار  إثر  عل9 

لشركة  نوف 4ر   16 ليوم  اإلستثنائي 

 AMSHAD CONSTRUCTION

SARL شركة ذات املسؤجليةاملحدجسة 
تقرر  سرهم   100.000.00  رأس الها  

ما يلي :

حل الشركة.

الحسين  الحداس  السيد  إعالن 

ك صفي للشركة.

مقر التصفية سجار ال4راه ة قبيلة 

عامر بوقناسل سال.

لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 

بسال  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  

رقم  تحت   2022 نوف 4ر   23 بتاريخ 

.40026

23 P

STE SANABEL TOURS
SARL

رأس الها : 400.000 سرهم

مقرها االأت اعي : شقة رقم 6 
بلوك 1B زاجية شارع الحسن االجل 

جالحسن الثاني ت ارة

بتاريخ  ب قت�ضى عقد عرفي حرر 

القانوني  جضع  تم   ،2022 نون4ر   4

امسا�ضي لشركة محدجسة املسوؤلية 

خاصيتها كالتا ي : 

الشركاء : 

مح د لكرماني.

هدى أويرا.

هشام شوني.

الهدف : للشركة االهداف التالية:
جكالة سياحية.

الع رة   : تنظيم السياحة الدينية 
جالحج.

التذاكر.
املدة : 99 سنة.

في ا  محدسة   : الشركة  رأس ال 
ا 9  مقسم  سرهم   400.000 قدره 
سرهم   100 فئة  من  حصة   4000
للواحدة، موزعة بين املساه ين عل9 

الشكل التا ي :
حصة   1334 لكرماني  مح د 

ب بلغ 133.400 سرهم.
ب بلغ  1333حصة  أويرا   هدى 

133.00 سرهم.
حصة ب بلغ   1333 هشام شوني 

133.300 سرهم.
ب بلغ  حصة   4000  .... املج وع 

400.000 سرهم.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيدة هدى أويرا.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بت ارة  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   ،2022 نون4ر   22 يوم 

.9378
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.137785
ب ثابة مقتطف جبيان

24 P

STE CBH TARVEL
SARL AU

CAPITAL : 1.000.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 47 BD

 MOHAMED V RES. DIAMANT
VERT N°9 TANGER

RC N° : 75391
تفويت حصص

تغيير االسم التجاري للشركة
تغيير الصيغة القانونية للشركة

جتعيين مسيرين أدس للشركة
انعقد   ،2022 نون4ر   9 بتاريخ 
لشركة  العاسي  الغير  العام  الج ع 
ذات  شركة   ،CBH-B TRAVEL
الشريك ذات  محدجسة  مسؤجلية 

 1.000.000 رأس الها  الوحيد، 

شارع   47 االأت اعي  مقرها  سرهم، 

مح د الخامس إقامة املاس االخضر 
رقم 9 طنجة.

حيث ت ت املصاسقة عل9 :  

م لوكة  حصة   2500 تفويت 

مغربي  حيلمي  يوسف  للسيد 

التعريف  للبطاقة  حامل  الجنسية 

لفائدة   ،A423238 رقم  الوطنية 

مغربي  حيلمي  الدين  عز  السيد 

التعريف  للبطاقة  حامل  الجنسية 

.G179944 الوطنية رقم

م لوكة  حصة   2500 تفويت 

مغربي  حيلمي  يوسف  للسيد 

التعريف  للبطاقة  حامل  الجنسية 

لفائدة   ،A423238 رقم  الوطنية 

مغربي  حيلمي  يوسف  السيد 

التعريف  للبطاقة  حامل  الجنسية 

.D477623 الوطنية رقم

م لوكة  حصة   2500 تفويت 

مغربي  حيلمي  يوسف  للسيد 

التعريف  للبطاقة  حامل  الجنسية 

لفائدة   ،A423238 رقم  الوطنية 

السيد مح د االغضف غوتي مغربي 

التعريف  للبطاقة  حامل  الجنسية 

.GK3780 الوطنية رقم

للشركة  القانونية  الصيغة  تغيير 

املسؤجلية ذات  من شركة محدجسة 

الشريك الوحيد ا 9 شركة محدجسة 

املسؤجلية.

تغيير االسم التجاري للشركة  من 

 SAFAR TO ليصبحCHB-B TRAVEL

.GO

الساسة عز الدين حيلمي،  تعيين  

يوسف البوعزاجي، مح د امغضف 

للشركة  مشتركين  ك سيرين  غوتي، 

ا 9 أانب السيد يوسف حيلمي جذلك 

ملدة غير محدسة.

من  ج43   7  ،6  ،2 البنوس  تغيير 

القانون امسا�ضي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 ،2022 24 نون4ر  التجارية بطنجة في 

اإليداع القانوني رقم 13757.

25 P
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STE ZEN PARTS
 SARL  

العام  الج ع  ملقتضيات  تبعا 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  عاسي   الغير 

املوافقة  ت ت   ،2022 أكتوبر    19  

عل9 :

زندجزي  يوسف  السيد  استقالة 

ك سيرين  زندجزي  طارق  جالسيد 

للشركة.

زندجزي،  لحسن  السيد  تعيين 
السيد يوسف زندجزي جالسيد طارق 
غير  ملدة  للشركة  مسيرين  زندجزي 

محدسة.

:التوقيع  االأت اعي  التوقيع 

أج  زندجزي  لحسن  للسيد  املنفرس 

يوسف  للسيد  املشترك  التوقيع 
زندجزي جالسيد طارق زندجزي

 تحديت القانون امسا�ضي للشركة  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ فاتح  التجارية بالدار البيضاء 

نون4ر 2022،  تحت رقم 844505.  

26 P

 STE ALIMENTATION

DEROUA
شركة محدجسة املسؤجلية 

تأسيس شركة
بالذرجة  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
بتاريخ 3 أكتوبر 2022 جضع القانون 

امسا�ضي لشركة محدجسة املسؤجلية 

لها امل يزات التالية : 

 ALIMENTATION‘  : التس ية 

.DEROUA

استيراس  بيع،  شراء،  الهدف:  

املستلزمات،  املواس،  أ يع  جتصدير 

التي الغذائية  جاملواس   املنتجات 
 ال يحظرها القانون  

التجارة الوطنية جالدجلية

لج يع  النقل  ع ليات  أ يع 

املنتجات أج البضائع

املستوسعات،  املباني،  شراء 

أ يع  جإنشاء  التأأير  املخازن، 

الفرجع في أ يع أنحاء التراب الوطني.

املتاأر  املحالت،  أ يع  فتح 
امماكن  من  جغيرها  جاملخازن 
جالتطوير  للتسويق  الضرجرية 

جتحقيق الغرض املذكور أعاله.
املدة   : 99 سنة .

 2 47 خديجة     : املقر االأت اعي  
الدرجة.

 الرأس ال :  100.000 سرهم.
 املساه ون  :

  السيد اناكاع عبد هللا 340 حصة
  السيد اناكاع يونس  330 حصة

 330 مصطفى  اناكاع  السيد 
حصة.

:   السيد اناكاع يونس   التسيير   
مسيرين  مصطفى  اناكاع  جالسيد 

للشركة ملدة غير محدسة .
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  1094 اإلبتدائية ب4رشيد تحت عدس 

بتاريخ 26 أكتوبر 2022.  
27 P

STE WEI TRNS
شركة محدجسة املسؤجلية 

ب ساهم جاحد
تأسيس شركة

بالدار  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
 ،2022 أكتوبر   24 بتاريخ  البيضاء 
لشركة  امسا�ضي  القانون  جضع 
جاحد  ب ساهم  املسؤجلية  محدجسة 

لها امل يزات التالية : 
.STE WEI TRNS : التس ية

الهدف:   نقل أ يع أنواع البضائع 
جاملواس املخصصة لج يع امنشطة ؛

البضائع  نقل  ع ليات  أ يع 
جتوزيعها لحسابها أج لحساب أطراف 

أخرى 
جتأأير  البضائع  لنقل  مقاجل 

عربات بسائق.
املدة   : 99 سنة .

املقر االأت اعي   :   10 زنقة الحرية 
الدار    5 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

البيضاء.
الرأس ال            :    100.000 سرهم       
يوسف  السيد    : املساه ون   

الطالب 1000 حصة.

التسيير :   السيد يوسف الطالب 

مسير جحيد  للشركة ملدة غير محدسة. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

عدس  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

846127  بتاريخ 14 نون4ر 2022.  

28 P

COMPTOIR AMHAL 

DE MATERIEL ET OUTIL- 

 LAGE AGRICOLE

CAMOA  

SARL AU

شركة محدجسة املسؤجلية 

ب ساهم جاحد

بالدار  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

 ،2022 سبت 4ر   29 بتاريخ  البيضاء 

لشركة  امسا�ضي  القانون  جضع 

جاحد  ب ساهم  املسؤجلية  محدجسة 

لها امل يزات التالية : 

 COMPTOIR AMHAL: التس ية

 DE MATERIEL ET OUTILLAGE

-AGRICOLE /CAMOA

استيراس  ج  بيع  شراء،  الهدف:  

أج  املستلزمات  الخام،  املواس  أ يع 

املواس املخصصة للقطاعات الزراعية 

جالصناعية ؛ 

التي  امشياء  أ يع   تسويق 

ال يحظرها القانون ؛

املدة  : 99 سنة .

بوف9  زنقة   1  : االأت اعي  املقر 

بلفدير الدار البيضاء.

الرأس ال  : 100.000سرهم .    

:  السيد أح د أمهال  املساه ون 

1000 حصة.

السيد أح د أمهال     : التسيير    

مسير جحيد  للشركة ملدة غير محدسة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

عدس  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

842098  بتاريخ 19 أكتوبر 2022.

29 P

STE CEYA ENGINEERING
SARL AU

شركة محدجسة املسؤجلية 

ب ساهم جاحد

تأسيس شركة
بالدار  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

  ،2022 يوليو   26 بتاريخ  البيضاء 

لشركة  امسا�ضي  القانون  جضع 

جاحد  ب ساهم  املسؤجلية  محدجسة 

لها امل يزات التالية : 

 CEYA ENGINEERING : التس ية

الهدف:   االستيراس ج التصدير؛ 

 القيام بج يع أع ال البناء

 تسهيل العالقات ف9 ميدان البناء

 الدراسة في الهندسة،االستشارات 

املعامالت  تسيير  في  جالتدريب 

العقارية جالتجارية جالصناعية

التص يم  التشخيص،  الخ4رة، 

تكييف  السوائل،  منشآت  جانجاز 

التهوية  السباكة،  الكهرباء،  الهواء، 

جالطاقة املتجدسة –

أع ال  كافة  جإنجاز  سراسة   

الطاقة الش سية  الطاقة املتجدسة: 

جطاقة الرياح. 

شراء،  الطاقة  مجال  في  الخ4رة   

املواس،  أ يع  استيراس  ت ثيل،  بيع، 

جامسجات  املواس  املنتجات،  السلع، 

الالزمة لألنشطة املذكورة أعاله.

 االستحواذ بج يع أشكاله، إنشاء 

امشغال الوطنية جالصناعية، أ يع 

تراخيص  لج يع  االختراع  براءات 

براءات االختراع ، جالعالمات التجارية 

للع ليات املتعلقة بغرض الشركة. 

 تشغيل أ يع الورشات جاملحالت 

لتنفيذ امنشطة املذكورة أعاله.

 املدة  : 99 سنة.

املقر االأت اعي   :  سيدي معرجف 

 1 شارع أبو بكر القديري مكتب رقم 

الدار   GH3 الطابق امجل   13 ع ارة 

البيضاء.

 الرأس ال :   100.000 سرهم.       

 املساه ون         :  السيدة أمينة 

الشفيق 1000 حصة.
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التسيير :   السيدة أمينة الشفيق 
غير  ملدة  للشركة  جحيدة   مسيرة 

محدسة .
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت   بالدار البيضاء  التجارية 

836701  بتاريخ 6 سبت 4ر 2022.   
30 P

STE BENO RECYCLING
SARL

شركة محدجسة املسؤجلية  
تأسيس شركة

بالدار  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
جضع   07/07/2022 بتاريخ  البيضاء 
محدجسة  لشركة  امسا�ضي  القانون 

املسؤجلية لها امل يزات التالية : 
- BENO RECYCLING : التس ية

فرز  تصدير،  استيراس،  الهدف:  
جإعاسة تدجير النفايات الصناعية أج 

املنزلية من املنتجات الهالكة ؛ 
جما  النفايات  جإسارة  استعاسة 
ي اثلها من الطاقة جالبيئة في املغرب.

املدة  :  99 سنة .
املقر االأت اعي    : 10 زنقة الحرية 
الدار   5 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

البيضاء.
الرأس ال : 10.000 سرهم.

بن  أمين  السيد    : املساه ون 
ألون 50 حصة.

  السيد مح د ك يل بن ع ر 50 
حصة .

 التسيير   :   السيد أمين بنجلون ج 
السيد مح د ك يل بن ع ر مسيرين 

للشركة ملدة غير محدسة. 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
عدس  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

836863  بتاريخ 7 سبت 4ر 2022. 
31 P

STE CASAEASY
    SARL

االعالن
العاسي  غير  العام  للج ع  تبعا 
بتاريخ البيضاء،  بالدار   املنعقد  
املوافقة  ت ت   ،2022 أغسطس   3  

عل9 :

تغيير املقر الرئي�ضي للشركة إ 9 13 

مكرر شارع سيفينيس الدار البيضاء.

تحديث القانون امسا�ضي للشركة  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

رقم   تحت   ،2022 سبت 4ر   13

 .837414

32 P

 STE  SYGEO
 SARL 

تبعا ملقتضيات الج ع العام الغير 

ت ت    ،2022 نون4ر   3 بتاريخ  عاسي 

املوافقة عل9 :

ملك  ف9  جاحدة  بحصة  الت4رع 

لصالح  لحسن  بن  خضرة  السيدة 

السيد عبد هللا لطفي.  املصاسقة عل9 

عقد الهبة بين امحياء .

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   

ا 9  املسؤجلية  محدجسة  شركة  من 

ب ساهم  املسؤجلية  محدجسة  شركة 

جاحد.

تعيين السيد عبد هللا لطفى مسير 

جحيد للشركة ملدة غير محدجسة 

امسا�ضي  القانون  عل9  املصاسقة 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
نون4ر 2022،  تحت  رقم 00847112.

33 P

 STE HOME LUX IMPORT

 EXPORT
SARL 

االعالن
تبعا ملقتضيات الج ع العام الغير 

  ،2022 سبت 4ر    28 بتاريخ  عاسي 

ت ت املوافقة عل9 :
من   الشركة  رأس ال  زياسة 

 2.500.000 ا 9  سرهم   500.000

سرهم.
القانون  عل9  جاملوافقة  تحديت 

امسا�ضي للشركة.  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت     ،2022 نون4ر   24  

.847670
34 P

STE SAVELYS
حل شركة

طبقا ملحضر الج ع العام مؤرخ 
في 12 سبت 4ر 2022 :

.SAVELYS تم تصفية الشركة
تعيين السيد فتح هللا صالبي هو 

املصفي لهذه الشركة.
حي بركة   7 رقم   : مقر االأت اعي 

زنقة سيدس بلعباس القرية سال.
رقم  تحت  القانوني  اإليداع  تم 
بسال،  اإلبتدائية  باملحك ة   40009

بتاريخ 22 نون4ر 2022.
35 P

STE  HAYZONAT CAR
ش.س.م.م..س.م.ج

مقرها االأت اعي : رقم 2 زنقة 2 سرب 
صالح بن بوعزة     خريبكة

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�ضى 
تم  بخريبكة   ،2022 سبت 4ر   23  
املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدجسة ذات الخصائص التالية :
.HAYZONAT CAR :التس ية  

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املساهم  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الواحد. 
 2 زنقة   2 رقم   : املقر االأت اعي   

سرب صالح بن بوعزة خريبكة.
الرأس مال: 500.000 سرهم موزع 
عل9 5000 حصة  قي ة الحصة  100 

سرهم .
توزيع رأس املال:

السيد حيزجن يوسف .....  5000 
حصة.

الهدف أالأت اعي - كراء السيارات 
بدجن سائق.

السيد حيزجن يوسف    : التسيير 
ملدة غير محدجسة.

يناير   1 تبتدئ في   :  السنة املالية 

31 سأن4ر باستثناء السنة  ج تنتهي في 

في  التسجيل  بعد  تبدأ  التي  امج 9 

السجل التجاري.

الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 

باملحك ة  التجاري  بالسجل 

اإلبتدائية بخريبكة تحت رقم  7963 

بتاريخ 25 نون4ر 2022.

موأز ج بيان   

36 P

STE MORA EVENTS
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

مقرها االأت اعي : الطابق السفلي 

مج وعة 25 رقم 6 البويتات ح ي م 

الرباط

في  عقد عرفي مسجل  ب قت�ضى  

2022، قد  اكتوبر   21 الرباط بتاريخ 

تم تأسيس شركة ذات املسؤجلية.

.STE MORA EVENTS : التس ية
م ون   : االأت اعي  الهدف 

الحفالت جتنظيم الحفالت.
رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 ا 9  مقس ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.

 500 رضوان  السومور  السيد 

حصة.

املشرجح  الزهراء  السيدة فاط ة 

500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تاريخ  من  ابتداء  النهائي  التأسيس 

جضع السجل التجاري.

من فاتح يناير ا 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ماعدا السنة 

االج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الطابق السفلي مج وعة    : املقر 
25 رقم 6 البويتات ح ي م الرباط.

السيد السومور رضوان   : املسير 

جالسيدة فاط ة الزهراء املشرجح.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.164195

37 P
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 STE CAFE ET RESTAURANT

ERRAKHAE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

رأس الها : 100.000 سرهم

مقرها االأت اعي : رقم 1 مكرر زنقة 

الرخاء جشارع املجد الحي الصناعي ح 

ي م الرباط

لشركاء  العام  الج ع  إثر  عل9 

بتاريخ الرخاء  جمطعم  مقهى   شركة 

 4 اكتوبر 2022 تقرر ما يلي :

بحيث   : تفويت حصص الشركة 

 500 صابر  غزالن  السيدة  فوتت 

بالشركة  االسهم  من  حصصها  كل 

الذي  الضريس  الحسن  السيد  ا 9 

500 حصة ليصبح تقسيم  قبل منها 

رأس ال الشركة عل9 الشكل التا ي :

 500 الضريس  الحسين  السيد 

حصة.

 500 الضريس  الحسن  السيد 

حصة.

صابر  غزالن  املسيرة  استقالة 

الضريس  الحسين  السيد  جتعيين 

جالسيد الحسن  الضريس  ك سيرين 

للشركة  ملدة غير محدجسة.

تحيين القانون امسا�ضي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   16 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، تحت رقم 130347.
جهذا ب ثابة مقتطف جبيان

38 P

 STE CAGEOTSERVICE
SARL

مقرها االأت اعي : شارع امبطال 

ع ارة رقم 15 شقة رقم 4 أكدال 

الرباط

استثنائي  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

املسجل   ،2022 سبت 4ر   16 بتاريخ 

 ،2022 أكتوبر   7 بتاريخ  بالرباط 

قرر الج ع العام االستثنائي لشركة 

ذات   ،CAGEOTSERVICE SARL

املسوؤلية املحدجسة ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

السيد تعيين لعبل حسن ك صفي 

للشركة.

شارع   : ب  التصفية  مقر  تحديد 

 4 15 شقة رقم  امبطال، ع ارة رقم 

أكدال الرباط.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بت ارة في 

27 أكتوبر 2022، تحت رقم 9210.

39 P

STE MENZY

SARL

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 

االأت اعي  املقر  جنقل  االستثنائي 

بتاريخ امل حين  امسا�ضي   جالنظام 

 11 أغسطس 2022 تم ما يلي :

نقل املقر االأت اعي من 59 شارع 

 7 الطابق  الزهور  إقامة  الزرقطوني 

الشقة 20 الدارالبيضاء.

ليصبح كالتا ي حي النصر قطاع 9 

رقم 141 عين عوسة.

للشركة  امسا�ضي  النظام  تحيين 

جتعديل الفصول التي ش لها التغيير.

لدى  القانوني  اإليداع  جتم 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء بتاريخ 21 نون4ر 2022، 

تحت رقم 38812.

40 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 SIEGE : IMM AICHATOU 2 EME ETAGE

 APPT N°7 AVENUE AGADIR GUELMIM

TEL N° : 05.28.77.18.63

شركة ساندي سيد سيرفيس

شركة ذات مسؤجلية محدجسة

تأسيس شركة
ساندي  شركة   : التجاري  اإلسم 

سيد سيرفيس، ش.م.م.ش.ج.

حي تيرت السفل9 بلوك   : العنوان 

ب زنقة 13 رقم 73 كل يم.

املهام : الحراسة.
رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 

مقسم عل9 الشكل التا ي :

 1000 زكرياء  بوخرش  السيد 

حصة 100 سرهم للحصة.

التسير : السيد بوخوش زكرياء.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بكل يم  

رقم  تحت   ،2022 نون4ر   29 بتاريخ 

.3815

41 P

STE BLOCKCHAIN BABEL
SARL

رأس الها : 100.000 سرهم

السجل التجاري رقم :439565

مقرها االأت اعي : 10 زنقة شرارسة، 
الطابق السفلي، سرب لوبيال بوركون 

الدارالبيضاء

ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

2022، قرر الج ع  بتاريخ 20 اكتوبر 

العام االستثنائي للشركة ما يلي :

املس اة الشركة   حل 

 BLOCK CHAIN BABEL، ش.م.م.

بن  سعد  مح د  السيد  تعيين 

بتاريخ  للشركة  ك صف  زهر  ألون 

20 اكتوبر 2022.
زنقة   10  : التصفية  مقر  تحديد 

شرارسة الطابق السفلي، سرب لوبيال 

بوركون الدارالبيضاء.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

بتاريخ   ،38773 رقم  تحت  البيضاء 

17 نون4ر 2022.

42 P

STE TERRATOUR
SARL

رأس الها : 2.500.000 سرهم

مقرها االأت اعي : 121 شارع عالل 

بن عبد هللا الرباط

العاسي  غير  العام  الج ع  باسم 

تم   ،2022 نون4ر   14 بتاريخ  املنعقد 

االتفاق حول ما يلي :

ب بلغ  رأس ال  في  الزياسة 

5.000.000 سرهم من أأل رفعه من 

 7.500.000 ا 9  سرهم   2.500.000

سرهم عن طريق امتصاص الحساب 

الجاري للشركاء.

تحيين النظام امسا�ضي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   24 بتاريخ  بالرباط،  التجارية 
2022،  تحت  رقم 130535.

للخالصة جالبيان

43 P

STE FOUMOTECH
SARL AU

مقرها االأت اعي : بلوك ج رقم 82 

الطابق الثالث سيور الح ر ح ي م 

الرباط

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�ضى 

شركة  إنشاء  تم   ،2022 أكتوبر   4  

ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد جخصائصها ك ا يلي :

 STE FOUMOTCH  : االسم 

.SARL AU

الشركة  غرض   : الشركة  غرض 

جالتجارة  املتنوعة  البناء  أع ال  هو 

جاالستيراس جالتصدير.

تشييد أ يع أنواع املباني جأع ال 

الهندسة املدنية.

أع ال تنظيف املباني جالوحذات 

الصناعية.

أع ال الحفر، جالصرف الصحي، 

جأع ال الطرق.

أع ال النجارة جالرسم.

أع ال النجارة جالنجارة املعدينة.

أع ال نجارة االملنيوم.

جالهاتف  الحاسوب  شبكة 

جالتركيبات الكهربائية.

جشراء  جتصدير  جاستيراس  تجارة 

جبيع أ يع املنتجات جاملواس.

تجارة االستيراس جالتصدير جشراء 

جتوزيع أ يع العناصر التي لها صلة 

العامة  جامشغال  البناء  بقطاع 

جأ يع املنتجات التي من املحت ل أن 

تعزز الغرض املؤس�ضي للشركة.
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جالت ثيل  التوزيع  جالبيع  الشراء 

بشكل  جالدجلية  الوطنية  جالتجارة 

عام لج يع املنتجات اج البضائع.

الع ليات أ يع  عام،   جبشكل 

 اج املدنية أج املنقولة أج العقارية، التي 

قد تكون مرتبطة بشكل مباشر اج غير 

مباشر باحد االشياء املشار اليها أعاله 

أج بأي أشياء م اثلة أج مرتبطة.

 82 بلوك ج رقم   : املقر الرئي�ضي 

م  ي  ح  الح ر  سيور  الثالث  الطابق 

الرباط.
سرهم   100.000 هو   : املال  رأس 

 100 بقي ة  سهم   1000 ا 9  مقسم 

النحو  لكل سهم موزعة عل9  سرهم 

التا ي :

الك4ريتي فوزية 1000 حصة جحدة 

100.000 سرهم.

تم تعيين السيدة الك4ريتي فوزية 

ك سيرة جحيدة للشركة.

املدة : 99 سنة.

السنة االأت اعية : من فاتح يناير 

ا 9 31 سيس 4ر.

التجارية  باملحك ة  التسجيل  تم 

بالرباط برقم 13987.

44 P

STE HEXCEL COMPOSITES
SARL AU

السجل التجاري رقم : 341.061

الدارالبيضاء
زياسة رأس ال

اكتوبر   21 بتاريخ  ملحضر  جفقا 

لشركة  الوحيد  الشريك   ،2022

 HEXCEL COMPOSITES SARL
يورج،   19.505.000 رأس الها   ،AU

منطقة  في  الرئي�ضي  مكتبها  جيقع 

ميدبارك الحرة، النواصر، القطع من 

82 ا 9 85 جمن 90 ا 9 93، جاملسجلة 

لدى املحك ة التجارية بالدارالبيضاء 

زياسة قرر   ،341.061 رقم   تحت 
 19.505.000 من  نقدا  املال  رأس 

يورج ا 9 33.505.000 يورج جالتعديل 

النظام  من  ج7   6 لل استين  املقابل 

امسا�ضي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
 ،2022 نون4ر   17 تاريخ  في   البيضاء، 

تحت الرقم 846723.
45 P

 STE  ATOS ITS NEARSHORE
CENTER MAROC

السجل التجاري رقم : 171.703
الدارالبيضاء
تغيير املسير

اكتوبر   25 بتاريخ  ملحضر  جفقا 
الج ع العام العاسي املنعقد   ،2022
 ATOS ITS بشكل غير عاسي لشركة 
 ،NEARSHORE CENTER MAROC
محدجسة،  مسؤجلية  ذات  شركة 
يقع مقرها  سرهم،   10.000 رأس ال 
  SHORE7 ،الرئي�ضي في الدارالبيضاء
سيدي  حي  القدس،  شارع   ،1100
املحك ة  لدى  جاملسجلة  معرجف 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

171.703 تقرر :
السيد  جالية  بنهاية  االقرار 
ك سير   ،GEORGES MARINOV

للشركة.
للشركة  أديد  ك سير  تعيين 

.PHILIPPE DHARREVILLE السيد
من  الشركة  اسارة  سيتم  بالتا ي 
 YANNICK TRICAUD قبل الساسة 
ج PHILIPPE DHARREVILLE  بشكل 

منفصل.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
 ،2022 نون4ر   16 تاريخ  في   البيضاء، 

تحت الرقم 846583.

46 P

HAYS MAROC
SARL AU

تأسيس شركة امسهم املبسطة
ذات الشريك الوحيد

خاص  عقد  شرجط  ب وأب 

تم   ،2022 أغسطس   15 في  مؤرخ 

إيداعه لدى كتابة الضبط باملحك ة 

التجارية بالدار البيضاء في 15 نوف 4ر 

تم   ،846449 الرقم  تحت   ،2022

تأسيس شركة بالخصائص التالية :

 HAYS MAROC S : اسم الشركة
.A S U

 HAYS  : الوحيد  الشريك 
شركة االسهم املبسطة،   ،FRANCE
شارع   147 في  الرئي�ضي  مكتبها 
باريس،   HAUSSMANN 75008
التجاري  سجل  في  مسجلة  فرنسا، 
تحت  فرنسا  باريس،  في  جالشركات 
السيدة  جت ثلها   387676075 رقم 

TINA LING بصفتها رئيسة.
 5.000.000  : نقدية  مساه ة 
الوحيد  الشريك  سدسها  سرهم 

بالكامل.
سرهم   5.000.000  : املال  راس 
بقي ة  سهم   50.000 إ 9  مقس ة 

اس ية 100 سرهم للسهم.
البيضاء  الدار   : الرئي�ضي  املكتب 
الغربي،  ال4رج  بالس،  أنفا   ،20180
الطابق امجل، شارع الكورنيش، عين 

سياب، املغرب.
املدة : 99 سنة من تاريخ التسجيل 

في السجل التجاري.
من  غرض   : الشركة  غرض 
خدمات  أ يع  أساء  هو  الشركة 
الذاتية  السير  في  )البحث  املصاسر 
املواهب  جتج يع  جالتطبيقات) 
املتاحين)  باملرشحين  قوائم  )إنشاء 

ملج وعة AYS GROUP في أجرجبا.
تعيين  تم   : الشركة  جكيل 
 OUALID السيد  للشركة  رئيسا 

.HATHROUBI
الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 
 في السجل التجاري للدار البيضاء في

 15 نوف 4ر 2022.
جقيدت في السجل التحليلي تحت 

الرقم 562.409.
47 P

 MERYEM CHAKOUR
ARCHITECTURE

رأس ال الشركة : 10.000 سرهم
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

ذات شريك جحيد
املقر االأت اعي : 400 شارع الحسن 
الثاني شقة رقم 5 ع ارة بدر سيور 

الجامع، الرباط

السجل التجاري : 163605
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات شريك جحيد
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
في  املسجلة   ،2022 سبت 4ر   29
تم  2022ـ  أكتوبر   4 بتاريخ  الرباط 
إعداس القانون امسا�ضي لشركة ذات 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد بامل يزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
 MERYEM شركة   : التس ية 

.CHAKOUR ARCHITECTURE
املوضوع : مهندس مع اري.

املقر التجاري : 400 شارع الحسن 
سيور  بدر  ع ارة   5 رقم  شقة  الثاني 

الجامع، الرباط.
من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيدة مريم شكور.
الرأس ال : 10.000 سرهم، مقسم 

كالتا ي :
السيدة مريم شكور 100 حصة.

املج وع : 100 حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   28 بتاريخ  التجارية بالرباط، 

2022، تحت رقم 163605.
48 P

 NEEDLE HABILLEMENT
TEXTIL
SARL AU

تأسيس شركة محدجسة املسؤجلية 
ذات الشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم   ،2022 أكتوبر   6 يوم  بالرباط، 
املسؤجلية  محدجسة  شركة  تأسيس 
تح ل  جالتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :
 NEEDLE  : التس ية 
 HABILLEMENT TEXTILE SARL

.AU
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رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 
 100 حصة بث ن   1000 مقسم عل9 

سرهم للحصة.
الصناعي  الحي   : االأت اعي  املقر 

رقم 114، الدار الح راء، سال.
تاأر املالبس   : الهدف االأت اعي 

الجاهزة، النسيج.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
تجزئة   ،102 اسم لك وح القاطن ب 
جالحامل  سال،  العيايدة،  الش س 
للبطاقة الوطنية رقم AY4298، ملدة 

غير محدجسة.
تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 
بسال  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   ،2022 نوف 4ر   17 يوم 

.39990
 : التجاري  السجل  في  االندراج 
التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت رقم 37039.
49 P

SUPRALIGNES TRAVEL
السجل التجاري رقم 159111

تحويل املقر االأت اعي
العاسي  الغير  العام  الج ع  بقرار 
املنعقد بتاريخ 2 يونيو 2021 للشركة 
في  سرهم   500.000 رأس ال  ذات 
السيد  القانونيين  م ثليها  شخص 
البقا ي السعيد جالسيد امنية رشيد، 

تقرر ما يلي :
إ 9  للشركة  االأت اعي  املقر  نقل 
العنوان التا ي : الطابق السفلي، فيال 
حي  القاسري،  الطيب  ابن  زنقة   22

اللي ون، الرباط.
 : التا ي  التجاري  النشاط  حذف 

جكالة امسفار.
جعل9 إثر ذلك تم تغيير الفصلين 
)2) )5) من النظام امسا�ضي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   ،2022 مارس   29 يوم 

.123413
50 P

STE WAIMTOUR
SARL AU

167 HAY NASR TIFLET-SIDI 
ALLAL EL BAHRAOUI

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 
 2022 نوف 4ر   7 الغير العاسي بتاريخ 

لشركة جأم تور :
تم الحل املسبق لشركة جأم تور 
جتعيين السيد لحاج بلكزج ي للشركة 
حي   167 رقم  االأت اعي  ب قرها 

النصر بسيدي عالل البحراجي.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
نوف 4ر   24 اإلبتدائية بتيفلت بتاريخ 

2022، تحت رقم 533.
51 P

STE ASIDAK
SARL

السجل التجاري : 74645
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
 ،2022 نوف 4ر   9 بتاريخ  بفاس 
لشركة  النظامية  القوانين  أنشئت 
ذات املسؤجلية املحدجسة ذات شريك 

جحيد بامليزات التالية :
الصدق شركة   :  التس ية 

 ش ذ م م.
الهدف : االنعاش العقاري.

رقم  الشقة   : االأت اعي  املقر 
بالس   47 الطابق السفلي الع ارة   11

الصهريج املدينة الجديدة، فاس.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي للشركة ما عدا في 

حالة الفسخ املسبق أج الت ديد.
راس مال الشركة : 10.000 سرهم 
مقسم عل9 100 حصة من فئة 100 
اكتتبت  الواحدة،  للحصة  سرهم 

بالكامل نقدا ججزعت ك ا يلي :
السيد مصعب أابري 90 حصة.

 10 أابري  الواحد  عبد  السيد 
حصة.

املج وع : 100 حصة.
للسيد  التسيير  سلم   : التسيير 
مصعب أابري جعبد الواحد أابري 

ملدة غير منتهية.

السنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 9 31 سيس 4ر من كل سنة.

ب صلحة  القانوني  اإليداع  تم 

كتابة الضبط لدى املحك ة التجارية 

 ،2022 نوف 4ر   21 بتاريخ  بفاس، 

4809، جتحت ملف  تحت ملف رقم 

الشركات رقم 74645.

52 P

 MEMO CONSULTING

COMPANY
SARL AU

رأس الها : 100.000 سرهم

سجل تجاري 164259

تأسيس شركة محدجسة املسؤجلية 
ذات الشريك الوحيد

 ،2022 أكتوبر   20 بتاريخ 

امسا�ضي  النظام  صياغة  ت ت 

 MEMO CONSULTING لشركة 

رأس الها   ،COMPANY SARL AU

 : مقرها االأت اعي  سرهم،   100.000

توطين بع ارة 30 شقة 8 زنقة موالي 

أح د لوكيلي حسان، الرباط.

استراتيجية  مستشار   : املوضوع 

اإلسارة جاالتصال.

مهدي  السيد   : الوحيد  الشريك 

مزساس  الجنسية،  مغربي  موالطو، 

بتاريخ 2 ماي 1992 في الرباط حامل 

 ،A392374 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 3 رقم  اعتاب  ايت  بزنقة  ساكن 

الطائرات، الرباط.

ملدة الشركة  تسيير   فوض 

بداية من تاريخ التسجيل   99 سنة، 

في السجل التجاري بالرباط باستثناء 

مهدي  السيد  إ 9  املبكر  االنحالل 

موالطو، حامل للبطاقة الوطنية رقم 

.A392374

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 

تحت   ،2022 نوف 4ر   24 بالرباط في 

رقم 130537.

53 P

FASTROONIX
تعديالت قانونية

االستثنائي  العام  الج ع  إثر  عل9 

   »FASTROONIX«شركة ملساهم 

املحـدجسة،  املسؤجلية  ذات  شـركة 

سرهم   1.000.000 رأس ـالها  البـالغ 

جالكـائن مقرها  20 شارع مكة الطابق 

الفتح  حي   01 رقم  مكتب  الخامس 

العيون ، تقـرر :

من  الشركة  رأس ال  رفع 

 10.000.000 إ 9  سرهم   1.000.000

سرهم .

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 

الضـبط باملحـك ة اإلبتدائية بالعيون 

تحت رقم   2022 نوف 4ر   25 بتـاريخ 

.3398/2022

54 P

BM CAPITAL INVEST
تأسيس شركة 

بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  جضع  تم   ،2022 25 نوف 4ر 

الشركة ذات امل يزات التالية :

 BM CAPITAL  : التس ية 

.INVEST

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجسة ج ذات الشريك 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أج خارأه : 

 الترجيج العقاري، تجارة بيع أ يع 

استيراس  عامة،  تجارة  البناء،    مواس 

جتصدير....                                           

زنقة أكفول رقم   : املقر الرئي�ضي 

12 حي خط الرملة 01 العيون.

الرأس ال : حدس في مبلغ 100.000 

حصة من   1.000 سرهم مقس ة إ 9 

السيد   ملك  في  للواحدة   100 فئة 

املصطفى بوسالية.

: تسيير من طرف   السيد  اإلسارة 

املصطفى بوسالية.
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بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2022 نوف 4ر   25 بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   3397/2022

.43857
55 P

 STE  AFRIQUE GENERALE
DES ENGINES ET AUTO

 SARL AU 
RC : 35543

تأسيس شركة
مارس   8 بتاريخ  بالعيون  تم 
إنشاء شركة ذات املسؤجلية   ،2021
املحدجسة بشريك جحيد بالخصائص 

التالية :  
 AFRIQUE«  : التس ية 
 GENERALE DES ENGINES ET

 .» AUTO
أشغال  عامة،  تجارة   : النشاط 
استيراس  مختلفة،  جخدمات 

جتصدير...
الوحدة  مدينة   : االأت اعي  املقر 

بلوك B الرقم 150 العيون. 
سنة ابتدءا من تاريخ    99  : املدة 

التأسيس.
سرهم   100000  : املال  رأس 
موزعة  حصة   1000 عل9  مقس ة 

كالتا ي :
 1000 الع اري  يوسف  السيد 

حصة.
 التسيير : تم تعيين السيد يوسف 
غير  ملدة  للشركة  ك سير  الع اري 

محدجسة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالعيون  اإلبتدائية  باملحك ة 
رقم  تحت   ،2021 8 مارس  بتاريخ 

.711/2021
55P مكرر

STE  PSI WALAS
SARL AU 

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

شركة  إنشاء  تم    ،2022 3 نوف 4ر 

بشريك  املحدجسة  املسؤجلية  ذات 

جحيد بالخصائص التالية : 

.PSI WALAS : التس ية
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب جبالخارج ب :
أ يع ع ليات البيع ج/أجالشراء، 
للحساب  التجارية،  امنشطة  أ يع 

الشخ�ضي أج لحساب الغير...
 408 الرقم   : االأت اعي  املقر 
 2 الشقة  الوالء  ع ارة س ية شارع 

الداخلة. 
سنة ابتدءا من تاريخ    99  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : حدس في مبلغ 100000 
حصة من   1000 إ 9   سرهم مقسم 

فئة 100 سرهم للواحدة.
السيد حسن    : توزيع رأس املال 

ايد بال  1000 حصة.
تم تعيين السيد حسن   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  ك سير  بال  ايد 

محدجسة.
من  تبتدئ   : االأت اعية  السنة 

فاتح يناير جتنتهي في 31 سأن4ر.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  الذهب  بواس  اإلبتدائية 
رقم  تحت   ،2022 نوف 4ر   21
التجاري  جبالسجل   1982/2022

تحت رقم 23223 .
56 P

SBO TRANS
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة جذات الشريك الوحيد

تم جضع   ،2022 نوف 4ر   3 بتاريخ 
قانون منظم لشركة ذات املسؤجلية 
الوحيد  الشريك  جذات  املحدجسة 

جذات امل يزات التالية :
ذات   SBO TRANS  : التس ية 
الشريك  جذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد.
لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 
عامة،  تجارة  االس اك،  بيع  الغير، 

االستيراس جالتصدير....
الرأس ال : حدس في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إ 9  سرهم مقس ة 
موزعة  للواحدة  سرهم   100 فئة 

كاآلتي :

السيد بنهار ع ر 1000 حصة.

خنيفرة  زنقة   : االأت اعي  املقر 

ع ارة 94 رقم 01 العيون.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلسارة 

بنهار ع ر ملدة غير محدسة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بالعيون 

تحت رقم   ،2022 نوف 4ر   16 بتارخ 

.43763

57 P

PARA AL FADL
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة ب ساهم جاحد
بـتاريخ  العرفـي  للعقـد  تـبعا 

تـــم جضــع قـوانـيــن   ،2022 16 نوف 4ر 

الـشـركة ذات امل يزات الـتاليـة:

.PARA AL FADL : التس يـــة

ذات  شركة   : الشكل القانوني  

املسؤجلية املحدجسة ب ساهم جاحد.

املنتجات  الشراء  بيع،   : املوضـــوع 

شبه الطبية.

الصيدالنية  املنتجات  بيع 

جالطبية.

جالجراحية  الطبية  املعذات  بيع 

جالصيدلية...الخ.

رقم  شارع املكة،   : املقـر الرئـيسـي 

237، العيون. 

الرأس ال : حدس في مبلغ 100.000 

حصة من   1.000 سرهم مقس ة إ 9 

بالكامل  جت لكها  سرهـم   100 فئة 

السيد فراجي الرزمة.

السيد  طــرف  من  تـسـير   : اإلسارة 

فراجي الرزمة.

بكتابة  تم   : اإليداع القانوني 

الضبط باملحك ة االبتـدائـية بالعيون 

تحت رقم   ،2022 نوف 4ر   22 بتاريخ 

.3361/2022

التجاري  بالسجل  تسجيلها  جتم 

تحت الرقم التحليلي عدس 43813.

58 P

ZAMMOUR INVEST
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  جضع  تم   ،2022 21 أكتوبر 

الشركة ذات امل يزات التالية :

 ZAMMOUR  : التس ية 

.INVEST

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجسة.

جحذات  إسارة  إنشاء،   : املوضوع 

الت وين السياحي جالفناسق جاملراكز 

القرجية جالعطالت الترفيهية.

أ يع  جتشغيل  إسارة  إنشاء، 

أنواع الفناسق جاملوتيالت جاملج عات 

السياحية.....الخ.
زنقة  حي القدس،   : املقر الرئي�ضي 
 ،03 رقم  مر�ضي،  إقامة  لجواس، 

العيون.

الرأس ال : حدس في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إ 9  سرهم مقس ة 

مقس ة  للواحدة،  سرهم   100 فئة 

كاآلتي :

السيد لحسن بوشنة 420 حصة.

السيد ع ر العنتري 290 حصة.

 290 مور�ضي  املحفوط  السيد 

حصة.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلسارة 

املحفوط مور�ضي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة اإلبتدائية بالعيون 

تحت رقم   ،2022 نوف 4ر   25 بتاريخ 

.2022/3400
التجاري  بالسجل  تسجيلها  جتم 

تحت الرقم التحليلي عدس 43861.

59 P

STE LAHDAT HALA
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة ب ساهم جاحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 4 نوف 4ر 

2022، تم جضع قوانين الشركة ذات 

امل يزات التالية :
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.STE LAHDAT HALA : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجسة ب ساهم جاحد.

جتشغيل جإسارة  إنشاء   : املوضوع 

املطعم جاملقهى.

أ يع امنشطة املتعلقة باملطاعم 

جاملخبوزات  جالحلويات  جاملقهى 

جاملعجنات.

شراء، بيع، استيراس أ يع معذات 

املطاعم جالفناسق جاملطابخ جاملخابز 

جاملعجنات....الخ.

نوف 4ر   24 شارع   : املقر الرئي�ضي 

 05 رقم  الثاني  الطابق  سعاسة  حي 

العيون.

الرأس ال : حدس في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إ 9  سرهم مقس ة 

بالكامل  جت لكها  سرهم   100 فئة 

السيدة املوكف امغير.

تسير من طرف السيدة   : اإلسارة 

املوكف امغير.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة اإلبتدائية بالعيون 

تحت رقم   ،2022 نوف 4ر   23 بتاريخ 

.2022/3370
التجاري  بالسجل  تسجيلها  جتم 

تحت الرقم التحليلي عدس 43827.

60 P

SUDIMPEXT
SARL AU

CAPITAL 100000 Dh

 Siège : AV DUBAI NR  07 HAY

ELWAHDA 02 LAAYOUNE

تعديل
عل9 إثر أ ع عام استثنائي بقرار 

جحيد تم تقرير التعديل التا ي :

إضافة أنشطة.

في  املفصلة  امنشطة  بين  من 

محضر التعديل.

.أشغال  استيراس جتصدير اآلليات 

مختلفة جأشغال البناء.أشغال اإلنارة 

الع ومية.

تجارة  التنظيف...  مواس  توزيع 

عامة.

جاالشغال املختلفة  أشغال البناء 

جأشغال البناء جامشغال الع ومية... 

إلخ.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  ب صلحة  القانوني 

باملحك ة  التجاري   السجل  ب كتب 

نون4ر    14 بتاريخ  اإلبتدائية للعيون،  

2022 تحت عدس 3296/2022.

61 P

IN-AYOUR
SARL

ب وأب العقد العرفي املؤرخ بسال  
في فاتح سبت 4ر 2022، حرر القانون 

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة للشريك الوحيد.

امل يزات املتبينة في ا يلي :

IN- إسم  تح ل   : التس ية 

مسؤجلية  ذات  شركة   AYOUR

محدجسة.

موضوع الشركة : الغرض من هذه 

الشركة هو في كل املغرب جالخارج.

السريعة  الوأبات  طاه  نشاط 

جااليس كريم جاملعجنات.

رئ�ضي  امتياز  عل9  الحصول 

جاتاحته كامتياز.

جاالشياء  املكونات  كافة  توزيع 

املتعلقة بنشاط االعاشة.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

أج  العقارية  أج  املنقولة  التجارية 

املالية املتعلقة مباشرة أج غير مباشرة 

باملواضيع املنصوص عليها أعاله التي 

بإمكانها أن تساهم في تطوير الشركة.

 6 رقم  متجر   : االأت اعي  املقر 

اسريس  ج  شارع  حجي  سعيد  تجزئة 

طريق  ج  إقامة  لغري�ضي  بوشعيب 

القنيطرة سال.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس  

النهائي.
مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس ال 

 1000 إ 9  مجزئة  سرهم   100.000

للواحدة  سرهم   100 حصة من فئة 

اكتتبت كالتا ي :

 500 املدرسة  مح د  السيد 

حصة.

 500 أكريول  هللا  عبد  السيد 

حصة.

السنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 9 31 سيس 4ر.

مح د  السيد  عينت   : التسيير 

أكريول  هللا  عبد  جالسيد  املدرسة 

ك سيرين للشركة ملدة غير محدجسة.

لدى  تم  قد   : القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  بسال  اإلبتدائية  املحك ة 

 36939 التجاري  بالسجل  التقييد 

بتاريخ 31 أكتوبر 2022.

62 P

TSR PRINT

تأسيس شركة
في  منجز  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

تم   ،2022 أكتوبر   20 الرباط بتاريخ 

مسؤجلية  ذات  شركة  قوانين  انجاز 

محدجسة م يزاتها كالتا ي :

 TSR برانت  ر  س  ط   : التس ية 

.PRINT

أسجات  جبيع  املطبعة   : الهدف 

مكتبية جمدرسية.

تجزئة البساتين   : املقر االأت اعي 

رقم 42 املتجر امر�ضي ت ارة املركز.

املدة : 99 سنة.

100.000 سرهم مقسم   : رأس ال 

1000 حصة قي ة كل جاحد منها  إ 9 

100 سرهم.

السيد  الشركة  يدير   : اإلسارة 

رحيوي عبد االله ملدة غير محدجسة.

إلنشاء   %5 امرباح  من  يقتطع 

االحتياط القانوني.

الضبط  بكتابة  تم   : اإليداع 

يوم  ت ارة  اإلبتدائية  املحك ة  لدى 

24 نوف 4ر 2022، تحت رقم 9407.

السجل التجاري رقم 137819.

63 P

 GROUPE ABROUN - VISION

NORD
قرر   ،2022 أكتوبر   7 بتاريخ 

 GROUPE لشركة  العام  الج ع 

شركة   ABROUN-VISION NORD

برأس املال  ذات مسؤجلية محدجسة، 

إ 9  مقس ة  سرهم   80.000.000

1000 سرهم  80.000 حصة من فئة 

للحصة الواحدة جاملسجلة بالسجل 

التجاري باملحك ة التجارية بالرباط 

تحت رقم 59137 :

ب بلغ  املال  راس  تخفيض 

طريق  عن  سرهم   20.000.000

سيس 4ر   31 في  املتراك ة  الخسائر 

2021، حيث اصبح راس مال الشركة 

60.000.000 سرهم.

تعيين السيد ع اس ابرجن ك دير 

لفترة غير محدجسة.

التجارية  باملحك ة  امللف  جضع 

 ،2022 نوف 4ر   24 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 130529.

64 P

SOCIETE BOUHAYAT TRV
SNC

مقرها االأت اعي : 383 إقامة 

البساتين 7 مكناس

التعريف الضريبي : 15299857

السجل التجاري : 40251

إغالق التصفية
العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 

 2022 نوف 4ر   15 غير العاسي بتاريخ 

تم   BOUHAYAT TRV SNC لشركة 

التقرير جاملصاسقة عل9 ما يلي :

اإلغالق النهائي جالتصفية الكاملة 

االأت اعي  املقر  جتحديد  للشركة 

كعنوان التصفية.

السيد  لل صفي  اإلبراء  إعطاء 

سلطاني عبد اللطيف ك صفي.

فيها  تقديم تقرير التصفية جأاء 

جالخصوم ال �ضيء  امصول ال �ضيء   :

رصيد  يقدم  التصفية  جحساب 

يساجي صفر.
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باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

نوف 4ر   24 التجارية ب كناس بتاريخ 

2022 تحت رقم 1204.

65 P

ائت ـانيـة تكنيـك أسيسطـانـس ش.ذ.م.م.

111 , شـارع جلـي العهـد 

طنجـــة

SOCIETE SAMARA CAR
SARL A AU

الشركة س ارا كار ش.ذ.م.م.

ذات الشريك الوحيد 

مقرها اإلأت اعي : طنجة، إقامة 

ح زة، شارع موالي يوسف، الطابق 

1، شقة 1
رأس الها : 100.000 سرهم

س.ت : 38969 

تفويت الحصص اإلأت اعية 
جتحويل املقر اإلأت اعي للشركة 

املتخذة  القـرارات  بـ ـوأـب    - أ 

طرف  من   29/10/2022 بتاريخ 

الشريك الوحيد السيد مح د ياسين 

»س ارا  املس اة  للـشركـة  أوامعي 

كار» ش.ذ.م.م. ذات الشريك الوحيد  
مــقـرهـا  سرهـم،   100.000 رأسـ ـالـهـا 

ح زة،  إقامة  بطنجة،  االأــتـ ـاعـي 

،1 الطابق  يوسف،  موالي   شارع 

شقة 1، تقرر ما يـلي :

ملغاسرة  اإلعتبار  بعين  أخذا 

يوسف  السيد  الوحيد  الشريك 

بومحسن للشركة بعد تفويته ملا كان 

ي لكه من حصص اأت اعية لل سير 

مح د  السيد  الوحيد  جالشريك 

استقالة  قبول  ج  أوامعي،  ياسين 

منصبها  من  الركينة  منى  السيدة 

أن  عنه  نتج  م ا  للشركة،  ك سيرة 

أ يع الحصص اإلأت اعية املكونة 

بين  أصبحت  الشركة  لرأس ال 

أوامعي  ياسين  مح د  السيد  يدي 

الوحيد  الشريك  ج  املسير  باعتباره 

ذات  س ارا كار ش.ذ.م.م.   « للشركة 

غير  ملدة  ذلك  ج   « الوحيد  الشريك 

محدجسة. جهكذا فإن توقيعه الوحيد 

ضرجري إللزام الشركة اتجاه امغيار.

للشركة   االأت اعي  املقر  تحويل 

من العنوان املذكور أعاله إ 9 العنوان 

الجديد جالذي أصبح  كاآلتي : 3 شارع 

اليوسفية 90000 -طنجة.

 ،(6(  ،(4( جعليه تم تعديل املواس 

امسا�ضي  القانون  من   (36( ج   (7(

للشركة.

لــدى  الـقانوني  اإليداع  تم   - ب 

بـتـاريخ  بطنجة  الـتـجـارية  املـحـكـ ـة 

21/11/2022 تحت رقم 259704 .
مقتطف ج بيان النشر

ائت انية تكنيك أسيسطانس

66 P

MENAPREFA
SARL

تأسيس شركة
ب قت�ضى عقد عرفي موقع بالرباط 

بتاريخ 5 أغسطس 2022 تم تأسيس 

شركة بامل يزات التالية :

 : االأت اعية  التس ية 

MENAPREFA

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤجلية محدجسة.

الصناعي،  الحي   11 رقم   : املقر 

بوزنيقة.

الهدف االأت اعي : تهدف الشركة 

البناء   : إ 9  جخارأه  املغرب  في 

جامشغال العامة.

99 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

يتحدس   : االأت اعي  الرأس ال 

الرأس ال االأت اعي للشركة في مبلغ 

 5000 إ 9  مقسم  سرهم   500.000

كقي ة  سرهم   100 ذات  حصة، 

اس ية للحصة الواحدة جموعة عل9 

الشركاء كالتا ي :

نبيل الرتابي 3500 حصة.

مصطفى معا�ضي 1500 حصة.

مج وع الحصص : 5000 حصة.

يتم تسيير الشركة ملدة   :  التسيير 

3 سنوات من طرف :

أنسية  ذج  الرتابي  نبيل  السيد 

مغربية، حامل للبطاقة الوطنية رقم 

بني  شارع   82 قاطن ب   ،BE76114

السوي�ضي،  بونفيالر،  تجزءة  يازغا، 

الرباط.

ذج  معا�ضي  مصطفى  جالسيد 

للبطاقة  حامل  مغربية،  أنسية 

ب  قاطن   ،A436017 رقم  الوطنية 

أ   3 ع ارة  الجنان  نسيم  إقامة   ،6

الشقة 17 شارع املهدي بن بركة حي، 

الرياض - الرباط.

التسجيل   / القانوني  اإليداع 

بالسجل التجاري :

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

 ،2022 نوف 4ر   14 بنسلي ان بتاريخ 

تحت رقم 593.
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

باملحك ة  الضبط  كتابة  لدى 

 14 بتاريخ  بنسلي ان  اإلبتدائية 

من   7865 تحت رقم   ،2022 نوف 4ر 

السجل التحليلي.
من أأل التلخيص جالنشر

التسيير

67 P

ALIF IMM
 SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجسة

رأس الها : 100.000 سرهم

املقر االأت اعي : الطابق الثاني

رقم 6 بالع ارة رقم 27 تجزئة 

السعاسة عين عتيق ت ارة

تأسيس 

بتاريخ عرفي  عقد   ب وأب 

املصاسقة  ت ت    2022 أكتوبر   27

ذات  لشركة  امسا�ضي  القانون  عل9 

مسؤجلية محدجسة ذات الخصائص 

التالية :

 ALIF IMM  : التجارية  التس ية 

SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤجلية محدجسة.

الهدف : تاأر.
الع ليات  أ يع  عامة  بصفة 
التجارية املرتبطة بصفة مباشرة أج 

غير مباشرة بنشاط الشركة.
الثاني  الطابق   : االأت اعي  املقر 
تجزئة   27 رقم  بالع ارة   6 رقم 

السعاسة عين عتيق ت ارة.
سرهم   100.000   : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 

100 سرهم للحصة الواحدة. 
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

ايت  ابراهيم  السيد   : التسيير 
ملدة  أ ال  بونهير  جالسيد  السو�ضي 

غير محدجسة.
باملحك ة  اإليداع  تم  جقد 
نوف 4ر   22 بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 

2022  تحت رقم س.ت 137795.
68 P

 CHEZ LA PIERRE
DECORATIVE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة
ذات شريك جحيد

رأس الها 10.000 سرهم
املقر االأت اعي : الدار البيضاء

60، زنقة شقيق النع ان
 حي الراحة

تنازل عن حصص
تغيير الشركة من شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة
إ 9 شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

ذات شريك جحيد
تحديث النظام امسا�ضي للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 
 2022 أكتوبر   15 بتاريخ  االستثنائي 

قد تقرر ما يلي :
حصة من السيدة   34 تنازل عل9 
السيدة لطيفة املغراني  ثريا القباج، 
السيدة  املغراني،  س يرة  السيدة 
السعدية  السيدة  املغراني،  فاط ة 
املغراني،  أس اء  السيدة  املغراني، 
جالسيد  املغراني،  مح د  السيد 
السيد  لفائدة  املغراني  هشام 
في  ي تلكونها  التي  مح د  ارضوض 
 CHEZ LA PIERRE رأس ال الشركة

DECORATIVE ش.م.م.
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ذات  شركة  من  الشركة  تغيير 

ذات  شركة  إ 9  محدجسة  مسؤجلية 

مسؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد

تحديث النظام امسا�ضي للشركة 
بعد تعديل الفصول 6 ج7 من قانون 

الشركة.

بكتابة ضبط  القانوني  إيداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحك ة 

رقم  تحت   2022 نوف 4ر   14 بتاريخ 

.845634
للخالصة جاإلشهار

69 P

HAFSA VOLA PROM
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب وأب 

18 أكتوبر 2022 تأسيس شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة بشريك جحيد لها 

املواصفات التالية :

HAFSA VOLA PROM : التس ية

الهدف االأت اعي :

بيع الدجاأن.

إنعاش عقارات.

الجزارة.
ابوبكر   68 رقم   : املقر االأت اعي 

الصديق الخ يسات.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

في 100.000 سرهم مقس ة إ 9 1000 

سرهم   100 من  اأت اعية  حصة 

للحصة االأت اعية :

 1000 الدين  نور  الزاجية  السيد 

حصة اأت اعية.

السيد  تعيين   : الشركة  تسيير 

الزاجية نور الدين كوكيل للشركة مع 

أ يع الصالحيات.

بكتابة ضبط  القانوني  إيداع  تم 

بالخ يسات  اإلبتدائية  باملحك ة 

أكتوبر   26 بتاريخ   390 رقم  تحت 

2022 سجل تجاري رقم 29635.
للنسخ جالبيان

الوكيل

70 P

LINA CONSTRUCTION
SARL AU

مقرها االأت اعي بالقنيطرة، 160

شارع مح د الديوري، املكتب رقم 1

بتاريخ  ب قت�ضى عقد عرفي حرر 

15 سبت 4ر 2022، فإن مسير الشركة 

شريك  ذات  املسؤجلية  املحدجسة 

 LINA CONSTRUCTION جحيد 
100.000 سرهم  SARL AU رأس الها 

جمقرها االأت اعي يوأد بالقنيطرة، 

160، شارع مح د الديوري، املكتب 
املقر االأت اعي  قرر تحويل   ،1 رقم 

البيضاء،  الدار  إ 9  الشركة  لهاته 

معرجف،  سيدي   ،27 رقم  املكتب 

 ،2 بارك  املركز  فلوريد  الشق،  عين 

القطعة رقم 6، الطابق الرابع.
تم التسجيل في السجل التجاري 

البيضاء،  بالدار  التجارية  لل حك ة 

تحت رقم 562931.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  التجاري 

البيضاء، في 17 نوف 4ر 2022.
للخالصة جالبيان

املسير

71 P

OCTO-PUS-MD
شركة محدجسة املسؤجلية ذات

الشريك الواحد
رأس الها : 100.000 سرهم

مقرها االأت اعي : زاجية شارع مح د 

سيوري جمح د عبدج إقامة كاميليا 

مكتب 24 طابق 2 القنيطرة

تأسيس شركة
ب قت�ضى عقد عرفي سجل   : أجال 

 ،2022 نوف 4ر   17 بالقنيطرة بتاريخ 

لشركة  امسا�ضي  القانون  حرر 

الشريك  ذات  املسؤجلية  محدجسة 

الواحد تح ل املواصفات التالية :

OCTO-PUS-MD : التس ية

الهدف : هدف الشركة :

التجارة االلكترجنية.

سراسة جتص يم املواقع أج غيرها.

بيع لل4رامج.

شارع  زاجية   : االأت اعي  املقر 

إقامة  عبدج  جمح د  سيوري  مح د 

كاميليا مكتب 24 طابق 2 القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
حدس رأس   : رأس املال االأت اعي 

سرهم موزع   100.000 املال في مبلغ 

سرهم   100 حصة بقي ة   1000 عل9 

الواحدة موزعة عل9 الشكل التا ي :

 1000 بوركيك  حسن  السيد 

حصة.

املج وع : 1000 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلسارة 

حسن  السيد   : الوحيد  املسير 

بوركيك.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر.

إلنشاء   %5 تقتطع   : الحصص 

جيخصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري بالقنيطرة بتاريخ 24 نوف 4ر 

2022 تحت رقم 67443.

72 P

OUBIH COMPANY
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد
رأس الها : 100.000 سرهم

6-II املقر االأت اعي : رمانة قيسارية

متجر رقم 12 الطابق امر�ضي 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�ضي 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  جحيد  بشريك 

التالية :

 OUBIH COMPANY  : التس ية 

SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.
قيسارية  رمانة   : االأت اعي  املقر 

امر�ضي  الطابق   12 رقم  متجر   6-II

القنيطرة.

 Transfer de  : الشركة  موضوع 

.Fond
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اأت اعية  حصة   1000 إ 9  مقسم 

بقي ة 100 سرهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

 OUBIH التسيير : أسند إ 9 السيد

.NABIL
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 67415.

73 P

NS DREAM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد
رأس الها : 100.000 سرهم

املقر االأت اعي : زاجية زنقة أبو 

بكر الصديق جشارع أ يل صدقي 

الزهاجي إقامة املدينة العليا املركز 

98 بوتيك 78 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�ضي 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  جحيد  بشريك 

التالية :

 NS DREAM  : التس ية 

IMMOBILIER SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.
أبو  زنقة  زاجية   : االأت اعي  املقر 

صدقي  أ يل  جشارع  الصديق  بكر 

املركز  العليا  املدينة  إقامة  الزهاجي 

98 بورتيك 78 القنيطرة.

موضوع الشركة : منعش عقاري.

أج  املختلفة  امشغال  في  املقاجلة 

البناء.

املقاجلة في نقل البضائع.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اأت اعية  حصة   1000 إ 9  مقسم 

بقي ة 100 سرهم للواحدة.
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املدة : 99 سنة.

السيد  إ 9  أسند   : التسيير 

إس اعيل الشاجي.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 67423.

74 P

HB2R
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

املقر االأت اعي : مكتب رقم 7 زاجية 

C أح د شوقي جمح د غرنيط بلوك

إقامة اللي ون القنيطرة

تحويل املقر االأت اعي
العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 

غير العاسي بالقنيطرة تقرر ما يلي :

املقر  تحويل  عل9  املصاسقة 

العنوان  من  للشركة  االأت اعي 

زاجية أح د   7 : مكتب رقم  القديم 

شوقي جمح د غرنيط بلوك C إقامة 

اللي ون القنيطرة.

زنقة   39  : الجديد  العنوان  إ 9 

الصفاء  إقامة   2 رقم  مكتب  لبنان 

القنيطرة.

السجل التجاري رقم 58733.

75 P

KDR KARIM TRANS
SARL AU

في  املحرر  العقدالعرفي  ب قت�ضى 

 ،2022 نوف 4ر   24 بتاريخ  القنيطرة 

امسا�ضي  القانون  عل9  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية :

 KDR KARIM TRANS : التس ية

SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجسة.

الغرض : النقل الشخ�ضي.

شارع أبو   ،48  : املركز االأت اعي 

 ،2 بكر الصديق إقامة إي ان مكتب 

القنيطرة.

سرهم   100.000  : الرأس ال 

حصة اأت اعية   1000 مقس ة إ 9 

بقي ة 100 سرهم للحصة الواحدة.

السنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 9 31 سيس 4ر من كل سنة.

امرباح : 5% االحتياطي القانوني، 

جالباقي بعد املداجلة.

لتسيير  قانونيا  عين   : التسير 

السيد   : الشركة جملدة غير محدجسة 

كريم الخيدر.

املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 

 24 بتاريخ  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

نوف 4ر 2022 تحت رقم 67431.

76 P

SOCIETE MI GANA COFFEE

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

 L املقر االأت اعي : أجالس أجأيه بلوك

رقم 34 متجر 2 ج3 القنيطرة

تغيير تس ية الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 

غير العاسي بالقنيطرة تقرر ما يلي :

تس ية  تغيير  عل9  املصاسقة 

 SOCIETE MI GANA من  الشركة 

الجديد  اإلسم  إ 9   COFFEE

.SOCIETE COFFEE ROVIO

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

اإلبتدائية بالقنيطرة.

السجل التجاري رقم 66075.

77 P

STUDENT GLOBALSOCIETY

شركة ذات مسؤجلية محدجسة

مقرها االأت اعي : بقعة 2175

مكتب رقم 3، تجزئة الحداسة

القنيطرة

السجل التجاري رقم 48201

الحل املبكر للشركة
الج ع العام  محضر  ب قت�ضى 

أكتوبر   17 بتاريخ  العاسي  غير 

 STUDENT لشركة   2022

تقرر  ،GLOBALSOCIETY SARL 

ما يلي :

املبكر  الحل  عل9  املصاسقة 

للشركة.

الفهم،  إسريس  السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
مصفي  بصفته   ،G64958 رقم 

للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

 ،2175 بقعة   : االأت اعي  ب قرها 

الحداسة،  تجزئة   ،3 رقم  مكتب 

القنيطرة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالقنيطرة   اإلبتدائية 

22 نوف 4ر 2022 تحت رقم 93396.

78 P

STAR EUROMA
SARL AU

رأس ال : 100.000 سرهم

املقر االأت اعي : ع ارة 30

الشقة 8 زنقة موالي اح د لوكيلي 

حسان - الرباط

ب قت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح 

شركة  تأسيس  تم   ،2022 نوف 4ر 

 STAR EUROMA اسم  تح ل 

عل9  جتتوفر  ش.ذ.م.م.م.ذ.ش.ج. 

امل يزات التالية :

املقر االأت اعي : ع ارة 30 الشقة 
8 زنقة موالي اح د لوكيلي حسان - 

الرباط.

الهدف االأت اعي :

مقاجل أشغال مختلفة.

بيع اللوازم املكتبية.

بيع مواس البناء.

مدة االست رار : 99 سنة.
سرهم   100.000  : املال  رأس 

مقسم إ 9 1000 حصة من فئة 100 

سرهم موزع ك ا يلي :

السيد رشيد قباش 1000 حصة.

تم تعيين السيد رشيد   : التسيير 

قباش ك سير للشركة ملدة زمنية غير 

محدجسة.

من  تبتدئ   : االأت اعية  السنة 

فاتح يناير جتنتهي في 31 سيس 4ر.

لتكوين  بعد اقتطاع %5   : امرباح 

يوزع  القانوني،  االحتياط  صندجق 

الباقي عل9 الشركاء حسب حصصهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بالرباط  التجارية 

التجاري رقم 164305.

79 P

شركة رابي كليم
شركة ذات مسؤجلية محدجسة
رأس الها : 1.900.000 سرهم

مقرها االأت اعي : 4، زنقة الكاف 

الشقة 14 الرباط

العاسي  غير  العام  الج ع  قرر 

 2022 نوف 4ر   2 بتاريخ  املنعقد 

ذات  شركة  كليم،  رابي  لشركة 
رأس الها  محدجسة،  مسؤجلية 

سرهم مقرها االأت اعي   1.900.000
4، زنقة الكاف الشقة 14 الرباط.

استقالة السيد عبد الواحد سار 

أعراب  نجاة  السيدة  جتعيين  سفعة 

مع منحها  ك سيرة جحيدة للشركة، 

ملدة  الشركة  جإسارة  تسيير  صالحية 

غير محدجسة.

القانوني لدى كتابة  جتم اإليداع 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بالرباط 

تحت رقم 130803 بتاريخ 29 نوف 4ر 

.2022

80 P

LONA & ALEX
SARL

رأس ال الشركة : 10.000 سرهم

46، شارع عقبة الطابق امجل شقة 
رقم 2 أكدال الرباط

حل الشركة
العام  الج ع  ب قت�ضى  قرر 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 12 سبت 4ر  

 LONA & ALEX ب قر شركة   2022

SARL

حل شركة.

السيدة  للشركة  مصفي  تعيين 

.LOUBNA MARZOUG
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شارع   : التصفية  مكان  تحديد 

 2 رقم  شقة  امجل  الطابق  عقبة 

أكدال الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 4ر   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 10068.

81 P

STE GRLUX LUXE CAR

SARL AU

تكوين شركة محدجسة املسؤجلية

بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�ضى 

جضع  تم   2022 سيس 4ر   29 بتاريخ 

القوانين امساسية لشركة محدجسة 

املسؤجلية ذات امل يزات التالية :

بدجن  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

املقر : رقم 2 زنقة عنبية م ر رقم 

11 حي الرياض الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.

ب ا  املال  رأس  حدس   : املال  رأس 

عل9  مقسم  سرهم،   500.000 قدره 

سرهم   100 بنسبة  حصة   5000

الصندجق  في  جسفعت  للواحدة، 

االأت اعي للشركة.

امرباح  من   %5 تؤخذ   : امرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي .

مالكي  مح د  السيد   : الحصص 

5000 حصة.

املج وع : 5000 حصة.

من  الشركة  تدار   : التسيير 

طرف السيد يوسف مالكي ملدة غير 

محدجسة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم السجل التجاري 164337.

82 P

REZZAQ CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة
 REZZAQ  : الشركة  اسم 

CONSULTING SARL AU

م4رمج محلل   : الهدف االأت اعي 

مص م تكنولوأيا املعلومات.

 2 شارع   12  : االأت اعي  املقر 

قطاع 1 حي السالم الفقيه بن صالح.

رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 

100 سرهم للحصة الواحدة للسيدة 

سناء رزاق.

التسيير : سناء رزاق.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.5187

83 P

ERACLES CAPITAL
SARL

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

3 نوف 4ر 2022 بالرباط.

 - التجارة   : االأت اعي  الهدف 

االستيراس جالتصدير.

رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 

100 سرهم للحصة جاملقس ة كالتا ي :

 -  BDM UNIVERSAL شركة 

700 حصة.
 300  -  QUALITY KFE شركة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

زنقة   14  : االأت اعي  املقر 

أكدال   4 رقم  الشقة  االشعاري 

الرباط.

السيد عبد اللطيف بن   : السيير 

سحان.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.164329

84 P

 STE CIVILE IMMOBILIERE

TAHIRIA

الشركة املدنية العقارية

رأس الها : 100.000 سرهم

 47، زنقة عث ان ابن عفان، 

الدار البيضاء

تغيير الشكل القانوني للشركة 
 من شركة مدنية عقارية 

إ 9 شركة ذات مسؤجلية محدجسة
بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�ضى 

الج عية  قررت   ،2022 أكتوبر   24

عقدتها  التي  العاسية  الغير  العامة 

 STE CIVILE املدعوة  الشركة 

شركة   IMMOBILIERE TAHIRIA

 100.000 رأس الها  عقارية،  مدنية 

سرهم، مقرها االأت اعي بالدار البيضاء، 

47 زنقة عث ان ابن عفان، ما يلي : 

1 - تغيير الشكل القانوني للشركة 

شركة  إ 9  عقارية  مدنية  شركة  من 

ذات مسؤجلية محدجسة.

- استقالة السيدة ليل9 الدكا ي   2

من مهامها ك تصرفة جحيدة.

الذي  الشركة  اسم  تغيير   -  3

ذات  شركة   TAHIRIATY أصبح 

 STE عن  عوضا  محدجسة  مسؤجلية 

.CIVILE IMMOBILIERE TAHIRIA

4 - تحويل املقر االأت اعي للشركة 

من 47 زنقة عث ان ابن عفان، الدار 

البيضاء إ 9 108، زنقة مح د مامون، 

املعاريف، الدار البيضاء.

القانون  عل9  املصاسقة   -  5

امسا�ضي للشركة في شكلها الجديد.

الدكا ي  ليل9  السيدة  تعيين   -  6

ك سيرة ملدة غير محدجسة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

 2022 نوف 4ر   28 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 847541.
للنسخ جالنشر

85 P

STE SOGEFICOM

DRAGEES BEN MESSAOUD
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

فاس  في  جحيد  بشريك  املحدجسة 

ذات   2022 نوف 4ر   11 بتاريخ 

الخصائص التالية :

 DRAGEES BEN   : التس ية   -  1

.MESSAOUD SARL AU

تجزئة أنان  املقر اإلأت اعي:   -  2

اللويز صهريج كناجة متجر 1 فاس.

 FABRICATION  -  : الهدف   -  3

.DES ARTICLES ARTISANALES

4 - املدة :  99 سنة.
سرهم،   100.000   : رأس ال   -  5

مقس ة إ 9 1000 حصة من فئة مائة 

سرهم لكل جاحدة.

6 - الشريك الوحيد :

 1000  : بن سعوس مح د  السيد 

حصة ب: 100.000 سرهم. 

للسيد   : جاإلمضاء  التسيير   -  7

بن سعوس مح د.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  8

رقم  تحت  بفاس  التجارية  املحك ة 

4888/2022 بتاريخ 24 نوف 4ر 2022.

86 P

 TRAV-ABDHICH 
ش.م.م

رأس الها : 90.000 سرهم

الرباط أكدال، 4 زنقة جاس زيز، 

الشقة 7، الطابق الثالث

س.ت : 145309 الرباط

ت.ض : 45935028

العاسي  العام غير  الج ع  محضر 

بتاريخ 20 أكتوبر 2022 قرر ما يلي :

سابقة  بصفة  الشركة  فسخ 

مجانها ابتداء من 20 أكتوبر 2022.

السيد  للشركة  ك صفي  تعيين 

.HICHAME BELFKIH

الرباط   : الشركة  فسخ  مقر 

 ،7 4 زنقة جاس زيز، الشقة  أكدال، 

الطابق الثالث.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط في 28 نوف 4ر 2022 

تحت رقم 130799.

87 P

IDF EVENT
SARL

ب وأب الج ع العام فوق العاسة 

 2022 سبت 4ر   23 بتاريخ  للشركاء 

شركة   IDF EVENT SARL لشركة 

رأس الها  املحدجسة  املسؤجلية  ذات 

فرنسا،  شارع   45 سرهم،   100.000

الشقة 8، أكدال، الرباط قررجا ما يلي :

1 - تغيير اسم الشركة.

2 - تغيير نشاط الشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

 لدى املحك ة التجارية بالرباط بتاريخ 

26 أكتوبر 2022 تحت رقم 129801.

88 P

استيثاقية مي وزا

مكتب قانوني لل حاسبة

التحكيم التجاري الدج ي جالوساطة

الطابق امجل، إقامة بال رجزا، رقم 3، القنيطرة

الهاتف : 92 65 37 0537

شركة ك & ب ريال استايت
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

بشريك منفرس
رأس الها : 700.000 سرهم

مقرها االأت اعي : تجزئة رقم 1864، 

بئر رامي الجنوبية، القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة

حرر  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

 2022 نوف 4ر   3 بتاريخ  بالقنيطرة 

 2022 نوف 4ر   4 بتاريخ  جاملسجل 

مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة بشريك منفرس ب يزاتها التالية :

ب ريال   & »شركة ك   : التس ية 

استايت» ش.ذ.م.م ش.م.

الهدف : مقاجل للبناء.

املقر االأت اعي : تجزئة رقم 1864، 

بئر رامي الجنوبية، القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

الرأس ال : حدس في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 إ 9  مقسم  سرهم 
سرهم للحصة كلها مكتتبة   100 فئة 
جمؤساة بكاملها جموزعة عل9 املساهم 

املنفرس.
التسيير : السيدة بنسا�ضي خناثة، 
مغربية، مزساسة بتاريخ 6 نوف 4ر 1993 

بالقنيطرة ملدة غير محدجسة.
من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر.
التسجيل تم باملحك ة اإلبتدائية 
بتاريخ   67355 بالقنيطرة تحت رقم 

17 نوف 4ر 2022.
لإلشارة جالتنبيه

89 P

استيثاقية مي وزا
مكتب قانوني لل حاسبة

التحكيم التجاري الدج ي جالوساطة
الطابق امجل، إقامة بال رجزا، رقم 3، القنيطرة

الهاتف : 92 65 37 0537

شركة اوملجيك
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

بشريك منفرس
رأس الها : 700.000 سرهم

مقرها االأت اعي : 59 إقامة موالي 
عبد العزيز، شارع موالي عبد العزيز، 

القنيطرة
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة
حرر  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
 2022 نوف 4ر   21 بتاريخ  بالقنيطرة 
 2022 نوف 4ر   22 بتاريخ  جاملسجل 
مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدجسة بشريك منفرس ب يزاتها التالية :

اجملجيك»  »شركة   : التس ية 
ش.ذ.م.م ش.م.

الهدف : الكهرباء، تركيب جصيانة.
إقامة   59  : االأت اعي  املقر 
موالي عبد العزيز، شارع موالي عبد 

العزيز، القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

الرأس ال : حدس في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 إ 9  مقسم  سرهم 
سرهم للحصة كلها مكتتبة   100 فئة 
جمؤساة بكاملها جموزعة عل9 املساهم 

املنفرس.

التسيير : السيد جصيل عبد العا ي، 
مغربي، مزساس بتاريخ 18 يوليو 1973 
بسيدي يحي الغرب ملدة غير محدجسة.
من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر.
التسجيل تم باملحك ة اإلبتدائية 
بتاريخ   67449 بالقنيطرة تحت رقم 

28 نوف 4ر 2022.
لإلشارة جالتنبيه

90 P

STE PAINS ET DOUCEURS
SARL AU

Au Capital de 1.010.000 DH
 Siège social : N°445, LOT

 OULED MTAA 1 SECTEUR 1
MAGASIN N°2  TEMARA

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
بتاريخ 10 نوف 4ر 2022 قرر الشريك 
امل ثلة   ROMAINVEST الوحيد 
 PAINS بالسيد ياسين أزجكى لشركة
ذات  شركة   ET DOUCEURS
الشريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد ما يلي :
إ 9  الشركة  حصص  أ يع  بيع 

السيد ر�ضى ميكو.
تعديل الفصول 6 ج7 من القانون 

امسا�ضي.
املصاسقة عل9 الصيغة الجديدة 

للقانون امسا�ضي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 4ر   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130800.
91 P

 STE GROUPE SCOLAIRE
PRIVE AL JAOUZIA

 SARL
AU CAPITAL DE 5.934.600 DHS

 Siège social : LOTISSEMENT
ANNASR, TEMARA

تبعا لقرار الج ع العام االستثنائي 
لشركة   2022 أكتوبر   31 بتاريخ 
 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
محدجسة  شركة   AL JAOUZIA

املسؤجلية، تم إقرار ما يلي :

كري ة  السيدة  تعيين  تجديد 
 اشكيرات، الساكنة برقم 50 ع ارة م 
الحاملة  الهرهورة،  االكليل،  إقامة 
ب  املزساسة  املغربية،   للجنسية 
لبطاقة  جالحاملة   1965 يونيو   16
 A224374 رقم  الوطنية  التعريف 

ك سيرة للشركة ملدة غير محدسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 130782 

بتاريخ 28 نوف 4ر 2022.
92 P

MINI GALAXY
SARL AU

رأس ال : 100.000 سرهم
 املقر االأت اعي : حي امندلس، 

رقم 176، تيفلت
سجل تجاري رقم : 729

التعريف الضريبي رقم : 48589251
1 - ب قت�ضى عقد توثيقي تفويت 
حصص اأت اعية حرر ب كتب امستاذ 
بتيفلت،  موثق  بنعيشوش،  أيوب 
بتاريخ 6 يوليو 2022 جالذي ب وأبه :
الحامل  صابر،  منير  السيد  باع 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
 500 بنسبة  حصصه   ،XA110246
في  ي لكها  التي  الحصص  نصف 
الشركة لفائدة السيد ع ر اأ ال، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
سرهم   100 بنسبة   S157008 رقم 

لكل حصة.
أ ع  توثيقي  عقد  ب قت�ضى   -  2
امستاذ  ب كتب  حرر  استثنائي  عام 
بتيفلت  موثق  بنعيشوش،  أيوب 
 MINI GALAXY SARL AU شركة 
بتاريخ 6 يوليو 2022 جالذي ب وأبه 
صابر  منير  السيد  الشركاء  قرر 

جالسيد ع ر اأ ال ما يلي :
املوافقة عل9 تفويت الحصص ؛

جالسيد  صابر  منير  السيد  تعيين 
ع ر اأ ال مسيرين للشركة ؛

صابر  منير  للسيد  اإلمضاء 
جالسيد ع ر اأ ال ؛

النظام  تحيين  عل9  املوافقة 
امسا�ضي للشركة ؛
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السلط ؛

تغيير الشكل القانوني للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بتيفلت 

بتاريخ 25 نوف 4ر 2022 تحت رقم 534.

93 P

EFFYIS ADVISORY
RC 129827

املنعقد  العرفي  العقد  ب قت�ضى 

الشركاء  قرر   2022 أبريل   7  بتاريخ 

ما يلي :

تحويل املقر االأت اعي :

 : إ 9  االأت اعي  املقر  تغيير  تم 

 ،3 رقم  الشقة  مكرر،   12 الع ارة 

زنقة لبنان، املحيط، الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 4ر   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130721.

94 P

STE IMF.POWER
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

 ،2022 نوف 4ر   24 بتاريخ  القنيطرة 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة بشريك جحيد : 

.STE IMF.POWER : التس ية

الهدف االأت اعي :

سراسة جتركيب مشاريع الري   -  1

جالطاقة الش سية ؛

2 - أع ال البناء.

سرهم   10.000  : رأس ال الشركة 

مقس ة إ 9 100 حصة من فئة 100 

سرهم للحصة الواحدة.

السيدة مريم بولهند 100 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

منصور  شارع   ،14 رقم   : املقر 

ذهبي، مكتب رقم 3، القنيطرة.

املسيرة : مريم بولهند.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.67447

95 P

KHOUT IMMO

SARL

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

تم جضع   2022 نوف 4ر   8 بالرباط في 

ذات  لشركة  امسا�ضي  القانون 

املسؤجلية املحدجسة.

.KHOUT IMMO : التس ية

الهدف االأت اعي : 

املنقولة  امل تلكات  أ يع  إسارة 

جغير املنقولة نيابة عنها أج نيابة عن 

الغير ؛

العقارية  الع ليات  أ يع 

جالتجارية جاملالية جالصناعية ؛

جسيط لج يع املعامالت العقارية.

 املقر االأت اعي : ع ارة 30 شقة 8 

حسان  الوكيلي،  اح د  موالي  زنقة 

الرباط. 

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري.

سرهم   100.000  : رأس الها   

فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 

100 سرهم للحصة الواحدة. 

التسيير : عين ك سير للشركة السيد 

سفيان بومليك ملدة غير محدجسة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

يوم  بالرباط  التجارية  املحك ة   لدى 

28 نوف 4ر 2022 تحت رقم 130758.

ب ثابة مقتطف جبيان

96 P

STE HIBAD CONSEIL

ALPHADEV SERVICES
SARL AU

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي : حي االنبعات 

زنقة امرساس رقم -87 11000 سال 

املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

18777

تفويت حصص
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 يونيو   30 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

هشام  اسري�ضي  السيد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   800

السيدة كرسجسة  لفائدة  حصة   800

خديجة بتاريخ 30 يونيو 2022.

هشام  اسري�ضي  السيد  استقالة 

السيدة  جتعيين  الشركة  تسيير  من 

كرسجسة خديجة مسيرة للشركة ملدة 

غير محدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بسال بتاريخ 29 سبت 4ر 2022 

تحت رقم 39729.

97 P

عقد تسيير حر لألصل تجاري
بتاريخ  حر  تسيير  عقد  ب قت�ضى 

مح د  السيد   ،2022 ماي   23

الوطنية  للبطاقة  الحامل  مجاهد، 

بدرب  جالقاطن   A124329 رقم 

املسجل  الرباط  الكامل،  سيدي 

بالسجل التجاري تحت رقم 85504، 

الحامل  مجاهد،  سعيد  جالسيد 

 A402608 رقم  الوطنية  للبطاقة 

إقامة  زنقبة ق4رص،   22 القاطن ب 

بالسجل  املسجل  الرباط  امطلس، 

التجاري رقم 85500. قد أعطوا حق 

التسيير الحر لألصل التجاري الكائن 

الرباط لشركة  لبنان،  زنقة   ،82 ب 

 ETABLISSEMENT BEN SEDDIK

شركة ذات مسؤجلية محدجسة كائنة

زنقة فرحات  إقامة م4رجكة،   ،1 ب   
بالسجل  املسجلة  الرباط  حشاس، 
ملدة  44067 رقم  تحت   التجاري 
سبت 4ر   30 من  تبتدئ  سنوات   6  
مقابل   2027 سبت 4ر   30 إ 9   2021

مبلغ شهري قي ته 5000 سرهم.
98 P

STE FSH MARBRE
ش.م.م.ش.ج

الرأس ال االأت اعي 100.000 سرهم
املقر االأت اعي :  قطاع القدس 

ع لية السالم الشطر 1 رقم 290 
العيايدة - سال

ب قت�ضى الج ع العام التأسي�ضي 
تم   ،2022 أكتوبر   21 بتاريخ  مؤرخ 
تأسيس شركة ذات مسؤجلية محدجسة  

ذات شريك جحيد بامل يزات التالية :
 STE FSH« شركة   : التس ية 

MARBRE» ش.م.م.ش.ج.
ذات  شركة   : القانوني  الوضع 
مسؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.
أشغال مختلفة جالبناء،   : الهدف 

التجارة.
القدس  قطاع   : االأت اعي  املقر 
 290 رقم   1 الشطر  السالم  ع لية 

العيايدة - سال.
 99 املدة :حدست مدة الشركة في 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.
الرأس ال االأت اعي : حدس الرأس ال 
االأت اعي في 100.000 سرهم، مقس ة 
سرهم   100 بقي ة  حصة    عل10009 

للواحدة، موزعة عل9 الشكل التا ي :
السيد عزيز البدجي 1000   حصة ؛

  املج وع 1000 حصة.  
أسندت مه ة التسيير   : التسيير 
ك سير   ، البدجي  عزيز  السيد  إ 9 
 STE FSH« ملدة غير محدجسة، لشركة

.»MARBRE
امسا�ضي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفصل 96.05.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحك ة اإلبتدائية بسال في 22 نوف 4ر 

2022 تحت الرقم 40017.
99 P
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 TRAITEUR MESSAOUDI 

    RAZAN

ش.م.م.ش.ج

الرأس ال االأت اعي : 100.000 سرهم

املقر االأت اعي :  الرقم 3 زاجية شارع 

يوسف بن تاشفين زنقة ريحانة حي 

الشيخ املفضل  - سال

ب قت�ضى الج ع العام التأسي�ضي 

 ،2022 أكتوبر   11 بتاريخ  مؤرخ 

مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة  ذات شريك جحيد بامل يزات 

التالية :

 TRAITEUR« شركة    : التس ية 

MESSAOUDI RAZAN» ش.م.م.ش.ج.

ذات  شركة   : القانوني  الوضع 

مسؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.

مطعم  منظم الحفالت،   : الهدف 

بسعر تابث.

زاجية   3 الرقم   : االأت اعي  املقر 

شارع يوسف بن تاشفين زنقة ريحانة 

حي الشيخ املفضل - سال. 

 99 املدة :حدست مدة الشركة في 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.

الرأس ال االأت اعي : حدس الرأس ال 

االأت اعي في 100.000 سرهم، مقس ة 

سرهم  بقي ة100  حصة     1000 عل9 

للواحدة، موزعة عل9 الشكل التا ي :

   1000 مسعوسي  مح د  السيد 

حصة ؛

املج وع 1000 حصة.  

التسيير : أسندت مه ة التسيير إ 9 

السيد مح د مسعوسي، ك سير ملدة 

 TRAITEUR« لشركة  محدجسة،  غير 

.» MESSAOUDI RAZAN

امسا�ضي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفصل 96.05.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحك ة اإلبتدائية بسال في 22 نوف 4ر 

2022 تحت الرقم 40018.

100 P

ASSURANCES LYAZIDI SALE
SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجسة

يقدر رأس الها ب : 100.000 سرهم

املقر االأت اعي : الرقم 1، إقامة 

سيار 3، شارع ج ي العهد سيدي 

مح د، سال

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�ضى 

في  جمسجل   2022 سبت 4ر   29 

28 أكتوبر 2022 قرر شركاء الشركة 

ما يلي :

استقالة السيدة ناسية املنصور، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

ك سيرة  مه تها  من   Z333297 رقم 

ثانية في الشركة مع اإلبراء.

حرب  السيد  يصبح  جبالتا ي 

التعريف  لبطاقة  الحامل  اليزيدي، 

الوطنية رقم A94760 املسير الوحيد 

في الشركة ملدة غير محدجسة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بسال  اإلبتدائية   باملحك ة 

22 نوف 4ر 2022 تحت رقم 40010.

السجل التجاري رقم : 23611.

101 P

 STE H.Y.N CONSEILS 

ET SOLUTIONS
 SARL

ب قت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح 

الرباط  في  املسجل   ،2022 نوف 4ر 

جضع  تم   2022 نوف 4ر   10 بتاريخ 

ذات  لشركة  امسا�ضي  القانون 

مسؤجلية محدجسة بامل يزات التالية :

 H.Y.N.CONSEILS ET : التس ية

.SOLUTIONS SARL

4، الطابق  : الشقة  املقر التجاري 

الخير،  مرس  قاسر،  إقامة  امجل، 

ت ارة.

املوضوع :

مكتب سراسات ؛

أشغال التهيئة جالبناء.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد يوسف أبو محند.

الرأس ال : 100.000 سرهم مقس ة 

سرهم   100 1000 حصة من فئة  إ 9 

للحصة الواحدة، موزعة ك ا يلي :

 340 محند  أبو  يوسف  السيد 

حصة ؛

 330 النعيم  االله  عبد  السيد 

حصة ؛

السيد ح يد العرج 330 حصة.

تم اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية   باملحك ة 

28 نوف 4ر 2022 تحت رقم 9417 جرقم 

السجل التجاري 137833.

102 P

STRANEGO
ش.م.م

رقم 21، زنقة كل ي ة، مجد لعيايدة، 

سال

التصفية النهائية
ب قت�ضى عقد عرفي املؤرخ بسال 

شركاء  قرر   2022 نوف 4ر   12 يوم 

شركة ذات مسؤجلية   STRANEGO

محدجسة في تصفية ما يلي :

حسابات  عل9  املصاسقة   -  1

القرارات  جكذلك  لشركة  التصفية 

الحاج  السيد  طرف  من  املتخذة 

جمنحه  للشركة  ك صفي  الهيال ي 

إبراء تام جنهائي عل9 التسيير.

2 - إت ام أشغال التصفية جإعالن 

شركة مصفاة نهائيا.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  التجاري 

يوم   40025 الرقم  تحت   بسال 

23 نوف 4ر 2022.

103 P

NTD WORK
SARL AU

الزياسة في الرأس ال االأت اعي
استقالة مسير للشركة 

جتعيين مسيرة أديدة
العاسي  الغير  القرار  ب قت�ضى 
ذات  شركة   NTD WORK لشركة 
املسؤجلية املحدجسة للشريك الوحيد 
قررت   ،2022 نوف 4ر   10  بتاريخ 

ما يلي :
 : الرأس ال االأت اعي  في  الزياسة 
لقد ت ت الزياسة في رأس ال الشركة 
ب بلغ 8.000.000 سرهم جذلك لح له 
عن  سرهم   11.000.000 مبلغ  إ 9 
طريق سمج الحساب الجاري للشركاء 

في الرأس ال.
خالقي  سعيد  السيد  استقالة 
جتعيين  للشركة  ك سير  منصب  من 
السيدة  للشركة  أديدة  مسيرة 

عائشة زبيطي.
تحديث القانون الداخلي للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ  بتيفلت  اإلبتدائية  باملحك ة 

29 نوف 4ر 2022 تحت رقم 539.
ملخص قصد النشر

104 P

GARDIUM GLOBAL
رقم السجل التجاري : 1309

الزياسة في الرأس ال االأت اعي
العاسي  الغير  القرار  ب قت�ضى 
لشركة GARDIUM GLOBAL شركة 
بتاريخ  املحدجسة  املسؤجلية   ذات 

10 نوف 4ر 2022، قررت ما يلي :
1 - الزياسة في الرأس ال االأت اعي : 

رأس ال  في  الزياسة  ت ت  لقد 
سرهم   8.000.000 ب بلغ  الشركة 
 12.000.000 جذلك لح له إ 9 مبلغ 
الحساب  سمج  طريق  عن  سرهم 

الجاري للشركاء في الرأس ال.
2 - تعديل املاسة 6 ج7 من القانون 

امسا�ضي.
تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  3
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ  بتيفلت  اإلبتدائية  باملحك ة 

29 نوف 4ر 2022 تحت رقم 540.

105 P
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DELTA TAVDIV
SARL AU

سيلطا طافديف
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

ذات الشريك الوحيد
بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�ضى 
تم تأسيس شركة   ،2022 نوف 4ر   9
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالتا ي :
 »DELTA TAVDIV«  : التس ية 

»سيلطا طافديف».
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد.
الهدف : مقاجل في البناء.

»توطين  عند   : االأت اعي  املقر 
شارع اممير سيدي مح د   24 سال» 

حي الرشاس القرية سال.
 10.000  : الشركة  رأس ال 
حصة قي ة   100 سرهم مقس ة إ 9 
تحريرها  تم  سرهم   100 جاحدة  كل 

بالكامل جموزعة ك ا يلي :
 100  : السامي  مح د  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

تم تعيين السيد مح د   : التسيير 
التعريف  لبطاقة  الحامل  السامي 
مسير   H497099 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدجسة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
بسال  اإلبتدائية  باملحك ة  التجاري 
رقم  تحت   2022 نوف 4ر   24 بتاريخ 

.37089
106 P

CLEAN MAROC SERVICES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

ب ساهم جحيد
إعالن متعدس القرارات

الوحيد  املساهم  قرار  ب قت�ضى 
بشكل استثنائي املؤرخ في 21 سيس 4ر 

2021 تم اتخاذ القرارات التالية :
نقل املقر الرئي�ضي للشركة الذي 
امر�ضي  بالطابق  سابقا  إنشاؤه  تم 
التج ع البحراجي،  عالل  سيدي  في 

إ 9   ،58 رقم  إقامة  إكرام  السكني   
بالرباط  الكائن  الجديد  العنوان 
أكدال، شارع اطلس، ع ارة رقم 49، 

الطابق امجل، شقة رقم 4.
توسيع نشاط الشركة.

 5 ج   2 تعديل مقتضيات املاستين 
من النظام امسا�ضي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالخ يسات  اإلبتدائية 

نوف 4ر 2022 تحت رقم 417.
107 P

SOCIETE HIDAYAALOES
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
 9 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   ،2022 نوف 4ر 
خصائصها  محدجسة  مسؤجلية  ذات 

كالتا ي :
. »HIDAYAALOES« : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤجلية املحدجسة.

التجارة في مستحضرات   : الهدف 
التج يل بالتقسيط.

»توطين  عند   : االأت اعي  املقر 
شارع اممير سيدي مح د   24 سال» 

حي الرشاس القرية سال.
 10.000  : الشركة  رأس ال 
حصة قي ة   100 سرهم مقس ة إ 9 
تحريرها  تم  سرهم   100 جاحدة  كل 

بالكامل جموزعة ك ا يلي :
 50  : مش اش  مح د  السيد 

حصة.
 50  : مش اش  أمينة  السيدة 

حصة.
املدة : 99 سنة.

تم تعيين السيد مح د   : التسيير 
التعريف  لبطاقة  الحامل  مش اش 
مسير   A503813 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدجسة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
بسال  اإلبتدائية  باملحك ة  التجاري 
رقم  تحت   2022 نوف 4ر   24 بتاريخ 

.37087
108 P

 TALENT PROVIDER
MOROCCO

SARL
 TALENT«  : الشركة  تس ية 
تالنت   -  PROVIDER MOROCCO

برجفيدار مورجكو».
شركة   : الشكل القانوني للشركة 

ذات مسؤجلية محدجسة.
 100.000  : الشركة  رأس ال 

سرهم.
26، محج مرس   : املقر االأت اعي 

سلطان رقم 3 الدار البيضاء.
 366635  : رقم السجل التجاري 

الدار البيضاء.
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
تقرر حل   2021 يونيو   20 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة، مبلغ 
جعنوان  سرهم،   100.000 رأس الها 
مرس  محج   ،26 االأت اعي  مقرها 
جذلك  الدار البيضاء.   3 سلطان رقم 
توفر  جعدم  السيولة  نقص  نتيجة 

فرص عقوس تجارية.
اإلسري�ضي  رح وني  السيد  جعين 
ساججس  زنقة  جعنوانه  غا ي  مح د 
الدار  املعاريف   3 رقم  ضاهري 
تالنت  لشركة  ك صفي  البيضاء، 
انعقاس  تم  جقد  مورجكو،  برجفيدار 
14 أكتوبر  الج عية الختامية بتاريخ 

.2022
اإليداع  تم   2022 يونيو   20 جفي 
بالدار  التجارية  باملحك ة  القانوني 

البيضاء تحت رقم 817551.
109 P

IMMOINVEST
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
رأس الها 200.000 سرهم

مقرها االأت اعي : الرباط 1 زاجية 
زنقة بنزرت جزنقة ط4رق مكتب 22 
الطابق الخامس ساحة بثري حسان

 18 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
أكتوبر 2022 مصاسقة عليه جمسجل 
العام  الج ع  أنعقد  الرباط  ب دينة 
االستثنائي حيث قرر الشركاء ما يلي :

قبول تصريح املكلف بالتصفية.

النهائية  التصفية  عن  اإلعالن 

للشركة.

رشيدة  أزكري  السيدة  إعفاء 

جالسيد الغ اري يونس من مهامه ا 

ك صفيين للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

الرباط  ملدينة  التجارية  املحك ة 

رقم  تحت   2022 نوف 4ر   10 بتاريخ 

.8797

110 P

BAMINE
SARL AU

سجل تجاري رقم 8955
رفع رأس ال الشركة

بعقد عرفي مؤرخ بتاريخ 3 أكتوبر 

2022 تم ما يلي :
من  الشركة  رأس ال  رفع 

سرهم   500.000 سرهم إ 9   100.000

عن طريق خلق 4000 حصة أديدة 

ث ن كل جاحدة 100 سرهم عن طريق 

موازنة الحساب الجاري للشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2022 نوف 4ر   8 بتاريخ 

.39454

111 P

FOOD AAAA
SARL AU

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

بشريك جاحد 
رأس الها 100.000 سرهم

العنون : 31 زنقة مارتير عبد السالم 

بن مح د، مكتب رقم 2، فالفلوري، 

إقامة رياض الزيتون - القنيطرة

السجل التجاري : 67411

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

تم تأسيس   2022 نوف 4ر   17 بتاريخ 

شركة ذات الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤجلية املحدجسة بشريك جاحد.
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 FOOD AAAA  : الشركة  إسم 

.SARL AU

العزيز  عبد  السيد   : الشريك 

العدا ي.

النشاط التجاري : محل الوأبات 

السريعة.

عبد  مارتير  زنقة   31  : العنون 

 ،2 رقم  مكتب  مح د،  بن  السالم 

 - الزيتون  رياض  إقامة  فالفلوري، 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.

تحديد  تم   : الشركة  رأس ال 

سرهم   100.000 ب بلغ  الرأس ال 

بالكامل للسيد عبد العزيز  م لوكة 

حصة   1000 إ 9  جمقس ة  العدا ي، 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

لبطاقة  الحامل  العدا ي،  العزيز 

 GM39921 رقم  الوطنية  التعريف 

الساكن بـ : حي بني منصور شارع عبد 

هللا بل ليح السويقة رقم 01 جزان.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحك ة  القانوني 

 2022 نوف 4ر   23 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم السجل التجاري 67411.
لإليداع جالنشر التسيير

112 P

 IKA CER
SARL

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

بتاريخ 26 أكتوبر 2022، تم تأسيس 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

الخصائص  تح ل  جحيد  بشريك 

التالية :

.IKA CER SARL : التس ية

تاأر  جتصدير  استيراس   : الهدف 

أج  أع ال  مقاجل   - جسيط  أساء  أج 

إنشاءات مختلفة - تاأر.

حي   ،27 رقم   : التجاري  العنوان 

النهضة 1 طابق امر�ضي، ت ارة.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

في 100.000 سرهم مقس ة إ 9 1000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

سهام تاأ عتي جالسيد ابراهيم ابن 

الخياط االسري�ضي ك سيرين للشركة 

ملدة غير محدجسة.

99 سنة  : مدة ع ر الشركة  املدة 

من تاريخ التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  سيس 4ر   31 إ 9  

تاريخ  من  تبتدئ  امج 9  السنة  عدا 

التسجيل.

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

باملحك ة اإلبتدائية بت ارة تحت رقم 

137839 بتاريخ 28 نوف 4ر 2022.

113 P

CORTECHSLAB
SARL

العاسي  غير  العام  الج ع  قرر 

 2022 ماي   27 بتاريخ  املنعقد 

شركة   CORTECHSLAB لشركة 

رأس ال  املحدجسة  املسؤجلية  ذات 

 : االأت اعي  مقرها  سرهم   100.000

شقة الطابق امجل تجزئة أن ماري 4 

رقم 64 شارع القاهرة ت ارة.

نقل املقر االأت اعي للشركة   -  1

عامر  سكن  بيتي  تجزئة   377  : من 

ل4راه ا طريق قاسجس سال. إ 9 : شقة 

رقم   4 الطابق امجل تجزئة أن ماري 

64 شارع القاهرة ت ارة.

2 - تعديل البند رقم 4 من النظام 

امسا�ضي للشركة.

امسا�ضي  النظام  تحديث   -  3

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 4ر   24 بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 

2022 تحت رقم 39403.

سجلت الشركة بالسجل التجاري 

تحت رقم 137813.

114 P

 STE DES ANCIENS AMIS

IMMOBILIER
ش.م.م

تأسيس شركة محدجسة املسؤجلية
I - ب قت�ضى عقد عرفي حرر بالدار 
البيضاء بتاريخ 19 أكتوبر 2022، تم 
جضع قانون منظم لشركة محدجسة 

املسؤجلية ذات امل يزات اآلتية :
 STE DES ANCIENS« : التس ية 

AMIS IMMOBILIER» ش.م.م.
الهدف : الشركة من أهدافها :

اإلنعاش العقاري.
بيع مواس البناء : الرمل جالحديد 
جامملنيوم  جاالس نت  جالطوب 

جالخشب املقاجم للصدأ.
جالطالء  حداسة  عقاقير، 
جاملنتجات الكي اجية جمنتجات املواس 

جامس دة الزراعية.
تسويق جتوزيع املنتجات : امسجات 
الصناعية،  جامأهزة  الصحية، 
جال4راغي،  جاملسامير  العامة،  اللوازم 
جسخانات  الش سية،  جالطاقة 
جاملواح  الش سية،  بالطاقة  املياه 

الكهرجضوئية.
بيع املنتجات الغذائية.

بيع أ يع املنتجات ع4ر اإلنترنت.
جأسجات  املعلومات  تكنولوأيا 
امع ال  استشارات  مكتبية، 

التجارية.
ت ثيل املاركات املحلية جالعاملية.

ت وين املطاعم جاملقاهي.

النقل جاللوأستيك.

إيجار جعرض جتخزين البضائع.
مستوى  عل9  متنوعة  أع ال 

الهيئة جالتعاقد من الباطن.

جالتجارة  جالتصدير  االستيراس 

الدجلية  العامة جالس سرة جالتجارة 

ججكيل الشحن.

في  جاالستث ار  املحافظ  إسارة 

امسهم جإنشاء شركات تابعة.

إنشاء أج حيازة أج تأأير أج إسارة 

تأأير أي ع ل أج تأأير أج تركيب أج 

تشغيل أ يع املؤسسات أج امع ال 

لع ل  جرش  أج  املصنع  أج  التجارية 

املتعلقة بواحد أج آخر من امنشطة 

املحدسة.

أخذ أج حيازة أج استخدام أج نقل 

أي ع لية جبراءة اختراع تتعلق بهذه 

امنشطة.

الع ليات  أ يع  عامة،  جبصفة 

قانونية  كانت  سواء  نوع  أي  من 

جتجارية  جمدنية  جمالية  جاقتصاسية 

منقولة  جغير  جمنقولة  جصناعية 

تتعلق بالعنصر املذكور أعاله أج بأي 

صلة،  ذات  أج  م اثلة  أخرى  أشياء 

من املحت ل أن تعزز، بشكل مباشر 

أج غير مباشر ، الغرض الذي تسع9 

إليه الشركة أج امتداسها أج تطويرها.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس النهائي للشركة، إال في حالة 

الت ديد أج الحل املسبق املنصوص 
القانون  ض ن  أج  قانونا  عليها 

امسا�ضي.

الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 

حدس في مبلغ 100.000 سرهم مقس ة 

إ 9 1000 حصة من فئة 100 سرهم 

للواحدة.

املقر االأت اعي : بالدار البيضاء، 

تيط  حصار،  جاس  حجاج،  سيدي 

مليل، تجزئة كنوز رقم 26، الطابق 

.2

الشركاء : 

1 - السيد أح د الجزج ي، القاطن 

املستشفيات،  حي  البيضاء،  بالدار 
جليلي،  إقامة   ،5 رقم  اميوط  زنقة 

الطابق 2، شقة 7، جالحامل للبطاقة 

.B530959 الوطنية رقم

بوسحيم،  الجيال ي  السيد   -  2

القاطن بسيدي معرجف، تجزئة 1، 

السعاسة رقم 532، الحامل للبطاقة 

.B182195 الوطنية رقم

أسندت  التسيير  مه ة   : التسيير 

إ 9 كل من السيد :

بوسحيم،  الجيال ي  السيد   -  1

مسير، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

.B182195

2 - السيد أح د الجزج ي، مسير 

ثاني، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

B530959. ك سيرين للشركة جذلك 

ملدة غير محدسة.
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من  تبتدئ   : االأت اعية  السنة 

فاتح يناير جتنتهي في  31 سيس 4ر.

امرباح  من   : امرباح  تقسيم 

لتكوين   %5 تخصيم  الصافية، 

االحتياط القانوني، جالباقي من امرباح 

كل  بعد الخصم يقسم بين الشركاء 

التي  االأت اعية  الحصص  حسب 

ي لكها في الشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع   -  II

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

نوف 4ر   25 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2022 تحت رقم 847922.
ب ثابة مقتطف جبيان

املسير

115 P

STE STAR LIFE

SARL AU

 STAR LIFE SARL شركة  قررت 

AU رأس الها 100.000 سرهم مقرها 

زنقة   8 رقم   30 ع ارة  االأت اعي 

موالي أح د لوكيلي حسان الرباط :

I - الج ع العام املنعقد بتاريخ 20 

سبت 4ر 2022 ما يلي :

1 - تفويت الحصص

موسن  طانجي  الوهاب  عبد  قرر 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 

رقم A691296 املالك 1000 حصة 

 STE« بالشركة  سرهم   100 بقي ة 

.»STAR LIFE SARL AU

بيع حصته بالشركة للسيد ح زة 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  الحاسمي 

.AB815600 رقم

املسير  إقالة  الشركة  قررت   -  2

السابق للشركة السيد عبد الوهاب 

للبطاقة  الحامل  موسن  طانجي 

 A691296 رقم  الوطنية  التعريف 

ح زة  السيد  الجديد  املسير  جتعيين 

الحاسمي ملدة غير محدجسة.

توسيع  العام  الج ع  قرر   -  3

النشاط التجاري للشركة ك ا يلي :

التجارة.
استشارة جتدريب.

تجارة عامة.
استيراس جتصدير.

البناء جامشغال املتنوعة.
II - الج ع العام املنعقد بتاريخ 13 

أكتوبر 2022 ما يلي :
املقر  تغيير  العام  الج ع  قرر 
االأت اعي للشركة من ع ارة 30 رقم 
8 زنقة موالي أح د لوكيلي حسان 
الرباط إ 9 إقامة مع ورة 2 ع ارة 22 

رقم 8 سال الجديدة سال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 4ر   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 بالرباط تحت رقم 130774.
116 P

STE ELMA BY GRUPO GALA
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
رأس الها 100.000 سرهم

املقر االأت اعي : ع ارات 48 الشقة 
1 شارع فال جلد ع ير أكدال الرباط

رقم السجل التجاري : 164323
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
1 - ب قت�ضى عقد عرفي بتاريخ 14 
نوف 4ر 2022 تم تأسيس شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة ذات الخصائص 

التالية :
 STE ELMA BY  : التس ية 

.GRUPO GALA SARL
نشاط الشركة : التصوير - محرر 

- االستشارات االسارية.
املقر االأت اعي : ع ارة 48 الشقة 

1 شارع فال جلد ع ير اكدال الرباط.
لقد تم تحديد   : رأس ال الشركة 
سرهم   100.000 رأس ال الشركة في 
حصة اأت اعية   1.000 مقس ة إ 9 
موزعة  سرهم   100 الواحدة  قي ة 

كالتا ي :
السيدة ام الغيت املحجور : 100 

حصة.
خوسيه  مينديز  أاليجو  السيد 
فرانسيسكوا : 900 حصة اأت اعية.

تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسيير 

الغيت املحجور جالسيد  ام  السيدة 

أاليجو مينديز خوسيه فرانسيسكوا 

ك سيري الشركة ملدة غير محدجسة.

من فاتح يناير إ 9    : السنة املالية 

باستثناء  سنة  كل  من  سيس 4ر   31

تاريخ  من  تبتدئ  التي  امج 9  السنة 

التقييد في السجل التجاري.

 : لقد تم تحديد مدة الشركة في 

99 سنة.

2 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2022 نوف 4ر   28 بتاريخ 

السجل التجاري 164323.
للنشر جاإلعالن

117 P

FORTIN TRANS
SARL

ب قت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح 

شركة  تأسيس  تم   2022 نوف 4ر 

ذات املسؤجلية املحدجسة جالتي تح ل 

الخصائص التالية :

.»FORTIN TRANS« : التس ية

.»SARL« : الصفة القانونية

الهدف االأت اعي : 1 - مقاجل نقل 

االستيراس   -  3 مفاجض   -  2 البضائع 

جالتصدير.

رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة   100

بين الشركاء عل9 الشكل التا ي :

 500  : اليدجي  النبي  السيد عبد 

حصة.

السيد الحداس ح يد : 250 حصة.

 250  : ايت يشو  إبراهيم  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : تجزئة عين عتارس الطابق 

الثاني ع ارة 102 شقة 4 الصخيرات 

ت ارة.

املسير : السيد عبد النبي اليدجي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.137741

118 P

TISRA DISTRIBUTION
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة

بناء عل9 عقد عرفي أعلن القانون 

امسا�ضي لشركة محدجسة املسؤجلية 

ذات امل يزات التالية :

 TISRA  : التس ية 

DISTRIBUTION SARL شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة.

املعدنية  املياه  توزيع   : املوضوع 

بالج لة.

توزيع البسكويت بالج لة.

الحلويات  منتجات  أ يع  توزيع 

بالج لة.

املقر االأت اعي : 48 شارع ابو بكر 

 2 الصديق إقامة اي ان مكتب رقم 

القنيطرة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الرأس ال : 100.000 سرهم مكون 

من 1000 حصة قي ة كل جاحدة منها 

100 سرهم :

السيد ح زة لعسار : 500 حصة.

السيد خالد الزرنيت : 500 حصة.

تسيير الشركة جإسارتها   : التسيير 

لعسار  ح زة  السيد  تصرف  تحت 

طبقا للقانون امسا�ضي للشركة من 

السلطة الكاملة جذلك غير محدجسة.

السنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 9 31 سيس 4ر.

القانوني  اإليداع  أنجز   : اإليداع 

باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

السجل  تحت   2022 نوف 4ر   24

التجاري رقم 67435.

119 P
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 SOCIETE CENTRE CHRONO

LAAYOUNE

 S.A.R.L

تغيير شركة 

سجل تجاري رقم 40569

التغيير  تم  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

بامل يزات التالية :

 : في  الشركة  نشاط  تحديد   -  1

التثبيت  بعد  جالتحقق  التثبيت 

جالتحقق الوري من التاكوغرافات

تم   : القانوني  اإليداع   -  2

بتاريخ  بالعيون  اإلبتدائية  باملحك ة 

29/11/2022 تحت رقم 5447/22.

120 P

STE CAFDAR

SARL AU

السجل التجاري رقم 21217

تعديل الشركة

العام  الج ع  ملحضر  تبعا 

االستثنائي بتاريخ 9 نوف 4ر 2022 تم 

تعديل رقم 2 للشركة بحيث تقرر ما 

يلي :

إضافة أنشطرة أديدة.

لج يع  جاملنهي  التربوي  التوأيه 

جالثانوي  )االبتدائي  املستويات 

جالتأهيل الثانوي جالجامعي.

تنظيم املنتديات جاملهرأانات.

محضر  في  امنشطة  بقية  )أنظر 

التعديل).

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  ب صلحة  القانوني 

باملحك ة  التجاري  السجل  ب كتب 

اإلبتدائية بالعيون بتاريخ 15 نوف 4ر 

2022 تحت رقم 2022/2960.

121 P

EL RHARRAFI PRESS
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
 CAPITAL SOCIAL : 100.000

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL EL WAKALA 1
.BLOC D N°727 LAAYOUNE

 Dissolution Anticipée
العام  الج ع  محضر  ب وأب 
نوف 4ر   22 بتاريخ   االستثنائي 
ت ت التصفية  بقرار جحيد     2022
املسؤجلية  ذات  للشركة  املحت لة  
 Dissolution املحدجسة بشريك جحيد

.Anticipée
 SOCIETE EL  : التس ية    

.RHARRAFI PRESS (SARL AU
- يعهد إ 9 السيد الحسين الغرافي  

ك صفي للشركة.
: الوكالة  - تحديد مكان التصفية 
1 بلوك س رقم 727  العيون 70000. 

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية بالعيون بتاريخ 25 نوف 4ر 

2022  تحت  رقم 2022/ 3396.
122 P

BIMEXO
تـأسـيس شـركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
بتـاريخ 14 أكتوبر 2022 تـم جضـع 
قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة ج ذات امل ـيزات التـالية : 
ذات   «BIMEXO«  : التس ـية 

املسؤجلية املحدجسة .
جالتصدير. االستيراس  الهـدف: 

تجارة عامة. نقل البضائع.
الرأس ال : حدس في مبلغ 100.000  
حصة من   1000 سرهم مقس ة إ 9  
موزعة  للواحدة  سرهم   100 فئة 

كامتي :
السيد باباتي سيد علي اح د 500 

حصة.
السيد اح د باباتي عص ان 500 

حصة.
:  تجزئة الوحدة  املـقر االأـت اعـي 

مج وعة E398  رقم 10 العيون.

السيدين  تعيين  تم   : اإلسارة 

باباتي سيد علي اح د جاح د باباتي 

عص ان ك سيرين للشركة ملدة غير 

محدسة ك ا تعت د الشركة اإلمضاء 

املنفصل له ا.

بكـتابة  تـم   : القانوني  اإليداع 
الضـبط باملحك ة االبتـدائية بالـعيـون 

تحـت رقـم   2022 أكتوبر   17 بـتاريخ 

   .43409

123 P

STE ATIQNIA
SARL AU

بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�ضى 

بتاريخ 24 ماي 2022 تم تغيير بعض 

قوانين الشركة جحدس ما يلي :

تم تغيير مقر الشركة من عنوان 

شقة   14 تجزئة أنان حصار ع ارة 

 4 طريق القنيطرة سال إ 9 ع ارة   7

شقة 7 إقامة أنان نهضة حي نهضة 

الرباط.

بكتابة  تم   : القانوني  لإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ 21 نوف 4ر 2022 رقم السجل 

164149 تحت رقم اإليداع  التجاري 

.130419

124 P

STE BEKKARI TRAV
SARL AU

رقم السجل التجاري : 164179

تكوين شركة محدجسة املسؤجلية
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�ضى 

جضع  تم   2022 أكتوبر   28 بتاريخ 

القوانين امساسية لشركة محدجسة 

املسؤجلية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات التالية :

أع ال جأشغال متنوعة   : الهدف 

)مقاجل).

تاأر.

مقدم خدمات.

املقر : ع ارة رقم 30 شقة رقم 8 

حسان  شارع موالي اح د الوكيلي، 

الرباط.

ب ا  املال  رأس  حدس   : املال  رأس 
قدره 10.000 سرهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 
محدجسة من طرف :

البكاري عاسل.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2022 نوف 4ر   22 بتاريخ 

.130462
125 P

STE ZAYSS GROUPE
SARL

تأسيس  تم  ب قت�ضى عقد عرفي 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة.

.STE ZAYSS GROUP : التس ية
مستأأر   : االأت اعي  الهدف 

عقارات.
   52.682.000  : الشركة  رأس ال 
سرهم مقس ة ا 9 52.682 حصة من 

فئة 1000 سرهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
سيس 4ر من كل سنة ماعدا   31 ا 9 

السنة االج 9 من تاريخ التسجيل.
التسيير : السيدة فتيحة زرناس.

شارع ابن سينا شقة   29  : املقر 
رقم 11 اكدال الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   14 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، تحت الرقم 130249.
126 P

 STE MICRO SPORT
ARRIDIYA

SARL
CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : N°72 BLOC 15, RUE AL
 SHORAFA DERB MARRAKECH

 MOHAMMEDIA
ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قد تأسست شركة   ،2022 أبريل   6

جالتي تح ل الخصائص التالية :
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 MICRO SPORT  : التس ية 

.ARRIADIYA

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤجلية محدجسة.

محرر   : االأت اعي  الهدف 

االلكترجنية،  الصحف  صحيفة، 

مطبوعات جمجالت.

جكالة الصحافة جاالتصاالت.

التسويق جاالعالن.

جالدعوات  القانونية  االعالنات 

لتقديم العطاءات.

جسائل االعالم املتعدسة.

االستشارات الدراسات جالوساطة 

في املجال جسائل االعالم املتعدسة.

اسارة االحداث.
 100.000  : الشركة  رأس ال 

سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير ا 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ماعدا السنة 

االج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االأت اعي : رقم 72 مج وعة 

مراكش  سرب  الشرفة  شارع   15

املح دية.

التسيير  مه ة  أنيطت   : التسيير 

ا 9 السيد مح د بن ن وس لفترة غير 

محدجسة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 

بالرباط.

السجل التجاري رقم : 31875.

127 P

STE JANNAWEL
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

العام  الج ع  صاسق  بتاريخ  املنعقد 

النهائي  الرصيد  املصفي،  تقرير  عل9 

للتصفية سلبي 9000 سرهم.

الرصيد  توزيع  العام  الج ع  قرر 

التصفية  لحساب  السلبي  النهائي 

تقرر الج عية العامة عدم  النهائية، 
رس أي اسهم أج أي تخصيص.

منح  الج ع العام صالحيات كاملة 
لحامل االصل أج مقتطف أج نسخة 
منه لغرض استيفاء أ يع االأراءات 
الحل  العام  الج ع  قرر  القانونية 

النهائي للشركة.
الع ومية،  الج عية  تقرر 
االغالق  اليوم،  هذا  من  اعتبارا 
التغريغ  مع إعطاء  النهائي للتصفية، 
لل صفي في ا يتعلق باسارته جاطالقه 

من جاليته.
التجاري  بالسجل  املحضر  جضع 
 ،2022 أكتوبر   25 بتاريخ  بالرباط 
تحت رقم السجل التجاري 141379.
128 P

STE GR-PRI
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 12 BIS APPT

N°3 RUE LIBAN OCEAN RABAT
ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
27 أكتوبر 2022، قد تاسست شركة 

التي تح ل الخصائص التالية :
.STE GR-PPI : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤجلية محدجسة.

الهدف االأت اعي : 
اسارة املخاطر : الوقاية، الح اية، 

التدخل.
العلمي،  املوقف  السلوك، 

التخطيط، مخاطر التخفيف.
اسارة سينامية لل خاطر.

استشارات، التدريب اللوأيستي.
 100.000  : الشركة  رأس ال 

سرهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير ا 9   : السنة املالية 
31 سيس 4ر من كل سنة ماعدا السنة 

االج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
مكرر شقة   12  : املقر االأت اعي 

رقم 3 شارع لبان محيط الرباط.
التسيير  مه ة  أنيطت   : التسيير 
غير  لفترة  مح د  سالمي  السيد  ا 9 

محدجسة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 

بالرباط.

رقم السجل التجاري 164263.

129 P

STE ATELIER BERDUGO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

بشريك جحيد

رأس الها : 10.000 سرهم

مقرها االأت اعي : ملتقى طريق 

القاهرة جزنقة غاندي إقامة املنزه 

شقة رقم 20 الرباط

ب قت�ضى  عقد عرفي محرر بتاريخ 

7 نون4ر 2022، تم االتفاق عل9 جضع 

محدجسة  لشركة  امسا�ضي  القانون 

ذات  جحيد  بشريك  املسؤجلية 

امل يزات التالية :

 ATELIER  : االأت اعية  التس ية  

شركة ذات مسؤجلية   ،BERDUGO

محدجسة بشريك جحيد.

الشركة لها   : املوضوع االأت اعي 

موضوع :

ابتكار جصناعة الحلي جاملجوهرات 

جاالع ال الفنية جماي اثلها.

املغربية  بالحرفية  الع ل 

جبالتحديد في املجوهرات.

جاالع ال  املجوهرات  جبيع  شراء 

الفنية في املغرب جالخارج.

االستيراس جالتصدير.

طريق  ملتقى   : االأت اعي  املقر 

املنزه  إقامة  غاندي  جزنقة  القاهرة 

شقة رقم 20 الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

سرهم مقس ة   10.000  : رأس ال 

سرهم   100 حصة من فئة   100 ا 9 

للواحدة محررة كليا جموزعة كاالتي :

أأل  من  برسيكو  ميريا  السيدة 

100 حصة.

التسيير : تم تعيين مسيرة للشركة 

ملدة غير محدجسة.

من  برسيكو،  ميريال  السيدة 

بتاريخ  مزساسة  مغربية،  أنسية 

للبطاقة  حاملة   ،1972/02/20

 ،A325000 رقم  الوطنية  التعريف 

القوس  شارع   8 بباريس  قاطنة 

الصغير 75016 بفرنسا.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت الرقم   ،2022 نون4ر   29 بتاريخ 

.130820

130 P

 STE MCKINSEY &

COMPANY MOROCCO
SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجسة

رأس الها : 45.842.000 سرهم

مقرها االأت اعي : مدار �ضي إف �ضي، 

الع ارة 58، حي كازا أنفا، الطابق 

السابع، بلوك A ج B  حي الحسني 

الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم :133849

التعريف الضريبي رقم : 1101603

االستثنائي  العام  الج ع  قرر 

بتاريخ 27 اكتوبر 2022 ما يلي :

الزياسة في رأس ال الشركة ب بلغ 

153.772.000 سرهم طريق املساه ة 

إي  ماكن�ضي  للشريك  النقدية 

كومباني، إي إن ك مورجكو لح له من 

45.842.000 سرهم إ 9 199614000 

 1.537.720 جذلك عن طريق اصدار 

فئة  من  أديدة  اأت اعية  حصة 

100 سرهم للقي ة االس ية للواحدة.

الزياسة في رأس ال تهدف ا 9 اعاسة 

الخاصة  االصول  جتقوية  تشكيل 

الج ع  أخرى،  أهة  من  بالشركة، 

الرأس ال  خفض  قرر  املذكور 

ب بلغ  مباشرة  للشركة  االأت اعي 

من  لح له  سرهم   168.032.000

ا 9  سرهم   199.614.000 مبلغ 

31.582.000 سرهم.
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بأن  عاين  املذكور  الج ع 

اأت اعية  حصة   1.537.000

الجديدة من فئة 100 للقي ة االس ية 

للواحدة املشكلة للزياسة في الرأس ال 

أعاله قد تم تسجيلها جتحريرها من 

طرف الشريك ماكن�ضي إي كومباني، 

بأن  أيضا  جعاين  مورجكو  إن  إي 

1.680.320 حصة اأت اعية من فئة 

100 سرهم للقي ة االس ية للواحدة 

الرأس ال  خفض  لع لية  املشكلة 

أعاله قد تم الغاؤها.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء بتاريخ 10 نون4ر 2022، 

تحت رقم 845767.
لل قتطف جالبيان

امل ثل القانوني

131 P

 STE TRAVAUX DIVERS

 DJUSSAN
SARL

  ،2022 نون4ر   17 بتاريخ  تم 

اأت اع عام استثنائي حدس ب وأبه 

النقاط اآلتية:

أجال : تم اإلعالن عن الحل النهائي  

 STE TRAVAUX                 لنشا ط شركة

.DIVERS DJUSSAN SARL

 25 يوم   القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر 2022،  لدى املحك ة التجارية 

ب راكش تحت رقم 141880.

132 P

STE BUILDERS PERFORM
SARL

الغير  العام  الج ع  ب قت�ضى 

قرر   2022 اكتوبر   6 العاسي بتاريخ 

الشركاء ما يلي :

 43 من  االأت اعي  املقر  تحويل 

الطابق  علي،  سيدي  أكل ام  زنقة 

22 أكدال الرباط،  الثاني، شقة رقم 

الثاني  الطابق   B23 رقم  مكتب  ا 9 

طريق جازيس الدارالبيضاء.

تغيير البند 4 للقانون امسا�ضي.
تحيين النظام امسا�ضي.

أسئلة مختلفة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة التجارية بالرباطن 
نون4ر   16 بتاريخ   130355 تحت رقم 
2022، سجل التجاري رقم 144431.

مقتطف قصد االشهار

133 P

STE ADIL FOR
S.A.R.L.A.U  

مقرها االأت اعي : سجار امحاأة ، 
جاسي امليل، تازة 

الضريبة املهنية : 16235149
التعريف الجبائي :  40101715

السجل التجاري : 1721
التعريف املوحد : 

000212236000097
تحويل املقر االأت اعي 

  ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  
10   شتن4ر   2022 بتازة. قرر الج ع 
 ADIL لشركة  االستثنائي  العام 
FOR  S.A.R.L.A.U   ذات املسؤجلية 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدجسة 
من   للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
تازة ا 9  جاسي امليل،   ، سجار امحاأة 
ج  امر�ضي  بالطابق  املتواأد  املحل 
 11 الكائن بحي موالي يوسف، شارع 

يناير، تازة.  
بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 
بتازة  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم   تحت    ،2022 نون4ر   15 بتاريخ 

531/2022
134 P

 STE SOGESCOP
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

بشريك جحيد 
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
2022 ثم  بالرباط  بتاريخ30   غشت 
إنشاء شركة ذات مسؤجلية محدجسة 
الخاصيات  ذات  جحيد،  بشريك 

التالية:

. SOGESCOP SARL AU :االسم

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

مسؤجلية محدجسة بشريك جحيد. 

املوضوع االأت اعي:

إسارة جتسيير العقارات.

املتعلقة  املختلفة  امشغال 

بالتنظيف.

اممن  جخدمات  الحدائق  صيانة 

جالبستنة جالحراسة.

من يوم  ابتداء  سنة   99 املدة:    

التقييد في السجل التجاري.   
املقر: ع ارة 58 شقة A3 زنقة جاس 

سبو اكدال الرباط .

الرأس ال: 10.000 سرهم مقس ة 

سرهم   100 حصة من فئة   100 إ 9 

للحصة الواحدة.

ربيع  مح د  السيد  الحصص: 

السيقل100 حصة.

ربيع  مح د  السيد  التسيير: 

ملدة  للشركة  جحيد  ك سير  السيقل 

غير محدجسة.

 السجل التجاري رقم: 163389

ا 9  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 سيس 4ر من كل سنة.   

135 P

 STE INVESTISSEMENT

 TOURISTIQUE ET

 IMMOBILIERS AU MAROC

 A2B
SARL

تأسيس شركة
 28 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

2022، تم إنشاء شركة ذات  أكتوبر 

بالخصائص  املحدجسة  املسؤجلية 

التالية :

 STE   : التس ية 

 I N V E S T I S S E M E N T

 TOURISTIQUE ET IMMOBILIERS

. AU MAROC A2B

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب جبالخارج ب :

أ يع أنشطة االيواء السياحي.

املقر االأت اعي : الرقم 408 ع ارة 

 2 رقم  الشقة  الوالء  شارع  س ية 

الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
 100.000 : حدس في مبلغ  رأس ال 

سرهم مقسم ا 9 1000 حصة من فئة 

100 سرهم للواحدة.

توزيع رأس ال :

 RABII BERREZGAOUI السيد 

340 .... حصة.

 ABDELALI ABDOU.... السيد 

330 حصة.

  AHMED BENKIRANE السيد 

330 .... حصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

جالسيد   RABII BERREZGAOUYI

جالسيد   ABDELALI ABDOU

ك سيرين   AHMED BENKIRANE

للشركة ملدة غير محدسة، مع اعت اس 

االمضاء املنفصل.

من  تبتدئ   : االأت اعية  السنة 

فاتح يناير جتنتهي في 31 سيس 4ر.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  الذهب  بواس  اإلبتدائية 

نون4ر 2022، تحت رقم 2022/2021،  

بالسجل التجاري رقم 23291.

136 P

STE IMMOSET
شركة ذات مسؤجلية محدجسة
رأس الها : 10.000.000 سرهم

مقرها االأت اعي : 129 شارع الجيش 

امللكي زاجية ال4ريهمي االسري�ضي 

السجل التجاري رقم : 150.727

ب وأب قرارات الشريك الوحيد 

بتاريخ 21 نون4ر 2022، تقرر ما يلي :

من  يقين  مح د  السيد  عزل 

منصبه ك سير للشركة.

فضيل  عث ان  السيد  تعيين 

ك سير أديد للشركة جذلك ا 9 غاية 

الج ع العام الذي سيبت في حسابات 

بتاريخ  ستختتم  التي  املالية  السينة 

31 اكتوبر 2023.
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أساس  الصالحيات عل9  تفويض 
التوقيع املزسجج.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 29 نون4ر 2022، 

تحت رقم 847.631.
عن املستخلص جالبيانات

137 P

STE ASMAA TRANSFER
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة
بشريك جحيد

رأس الها : 10.000 سرهم
مقرها االأت اعي : عين العوسة رقم 

219 شارع حسن الثاني حي سكالة
السجل التجاري رقم 95921 الرباط

ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بعين 
 ،2022 سبت 4ر   30 بتاريخ  العوسة 
االستثنائية  العامة  الج عية  قررت 
 ،ASMAA TRANSFER لشركاء شركة
ذات  املسؤجلية  محدجسة  شركة 

شريك جحيد ما يلي :
حل مبكر للشركة.

مح د  السيد   : املصفي  تعيين 
الحسناجي.

عين   : التصفية  مكان  تعيين 
شارع حسن الثاني   219 العوسة رقم 

حي سكالة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم   ،2022 نون4ر    02 بتاريخ 

.129946
138 P

STE BOG TRADING
 SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجسة
رأس الها : 100.000 سرهم

مقرها االأت اعي : زنقة االمير موالي 
عبد هللا زنقة النخلة الطابق الرابع 

الشقة رقم 7 الدارالبيضاء
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�ضى 
 12 أكتوبر 2022، تم تأسيس شركة 
 ،BOG TRADING اسم  تح ل 
امل يزات  عل9  تتوفر  ش.مذ.م.م. 

التالية :

املقر االأت اعي : زنقة االمير موالي 
عبد هللا زنقة النخلة الطابق الرابع 

الشقة رقم 7 الدارالبيضاء
االستيراس   : االأت اعي  الهدف 

جالبيع بالج لة.
مدة االست رار : 99 سنة.

100.000 سرهم مقسم   : رأس ال 
100 سرهم  1000 حصة من فئة  ا 9 

موزع ك ا يلي :
 500  ... طلحي  ناسية  السيدة 

حصة.
 500  ... خدة  بن  رأاء  السيدة 

حصة.
تم تعيين السيدة رأاء   : التسيير 
بن خدة ك سيرة للشركة ملدة زمنية 

غير محدسة.
من  تبتدئ   : االأت اعية  السنة 

فاتح يناير جتنتهي في 31 سيس 4ر.
االرباح : بعد اقتطاع 5 % لتكوين 
يوزع  القانوني،  االحتياط  صندجق 
الباقي عل9 الشركاء حسب حصصهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت  بالدارالبيضاء،  التجارية 

السجل التجاري رقم 563615.
139 P

 STE MAJDIGITAL
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة
ذات شريك جحيد

تأسيس شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�ضى 
جضع  تم   ،2022 سبت 4ر   3 بتاريخ 
القوانين امساسية لشركة محدجسة 
املسؤجلية ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات التالية :
الكترجني  موقع  إنشاء   : الهدف 

للتسويق جاالتصاالت.
شقة رقم   30 ع ارة رقم   : املقر 
شارع موالي اح د لوكيلي حسان   8

الرباط.
ب اقدره  حدس رأس ال   : رأس ال 

100.000 سرهم.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 
السيد ا ي أوناثان ماتومبا ملدة غير 

محدجسة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  باملحك ة التجارية بالرباط،  

بتاريخ 28 نون4ر 2022، تحت السجل 

التجاري رقم 164315.

 140 P

STE MILI LAB
SARL

بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�ضى 

بتاريخ 19 أكتوبر 2022 ما يلي :

حل الشركة جتس ية   جسارة بنعلي 

لتصفية الشركة ب قرها االأت اعي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، تحت رقم 130069.

141 P

STE SHIJIE
SARL AU

رأس الها : 10.000 سرهم

مقرها االأت اعي : ع ارة رقم 28  

الطبق الثالث شقة رقم 6 زنقة 

أجكي دن اكدال الرباط

السجل التجاري رقم : 164365

تأسيس شركة 
 2 في  ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ 

قد تم تأسيس شركة   ،2022 نون4ر 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات شريك 

جحيد جالتي تح ل الخصائص التالية 

:

.STE SHIJIE : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.

تص يم   : االأت اعي  الهدف 

ال4رمجيات.
رأس ال الشركة : 10.000 سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير ا 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ماعدا السنة 

االج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 28 رقم  ع ارة   : االأت اعي  املقر 
زنقة   ،6 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

اجكي دن، اكدال الرباط.

 XI السيد  تعيين   : التسيير 

GUOPING، ك سير للشركة ملدة غير 

محدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.D130811 2022، تحت رقم

142 P

STE PLAN CONSEIL

SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

قد   ،2022 نون4ر   17 بتاريخ  الرباط 

مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة بشريك جحيد.

 STE PLAN CONEIL  : التس ية 

.SARL AU

مكتب   : االأت اعي  الهدف 

الدراسات الفنية.

شركة استشارات االسارية.

االستراتيجية  في  االستشارات 

املعلومات  جنظم  جاالسارة  جالتنظيم 

جاملوارس البشرية جالتسويق.

الوأسيات  في  االستشارات 

جسلسلة التوريد.

التحكم باالسارة.

تنفيذ نظام الرقابة االسارية.

أك ال التعليم.

ت ويل.

جاالستيراس  الدجلية  التجارة 

جالتصدير.

تتعلق  قد  التي  الع ليات  أ يع 

بشكل مباشر أج غير مباشر بدراسة 

الهندسة  مشاريع  أ يع  جتطوير 

املدنية أج الصناعية.

االع ال  انواع  أ يع  تص يم 

االنشائية جالتشطيبات في الهندسة 

الحالية  جاملباني  جالصناعية  املدنية 

جالهياكل املعقدة.

سراسة أ يع االشغال العامة.
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رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 ا 9  مقس ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة   100

بين الشركاء عل9 الشكل التا ي :
ريم ال4رهمي 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير ا 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة معدا السنة 

اال 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
أبل  زنقة   17  : االأت اعي  املقر 

مو�ضى الطابق االجل الشقة 3 اكدال 

الرباط.

املسير : توفيق الصو ي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.164403

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

نون4ر   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، تحت رقم 130838.

143 P

الشركة الصناعية املغربية 

للمقاولة الكيماوية 

سيميك
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

مقرها االأت اعي : ب 265 شارع 

موالي اس اعيل الدارالبيضاء

تأكيد جفاة شريكين
جفقا ملحضر اأت اع الج ع العام 

الغير العاسي في 5 يونيو 2022، جبناء 

شركاء  قرر  االسارة  من  اقتراح  عل9 

الشركة الصناعية املغربية لل قاجلة 

»سي يك»  جباختصار  الكي اجية 

محدجسة،  مسؤجلية  ذات  شركة 
سرهم،   128.000.000 رأس ال قدره 

موالي  شارع   265 االأت اعي  مقرها 

اس اعيل الدارالبيضاء تقرر ما يلي :

تاكيد جفاة شريكين.

التخلي عن أزء من حق االكتتاب 

التفضيلي لصالح أحد الشركاء.

زياسة  في  االشتراك  من  التحقق 
رأس ال جزياسة رأس ال النهائية.

الئحة  تعديل  تم  لذلك  جتبعا 

من   7 جاملاسة   6 جاملاسة  املوقعين 

جاملتعلقة  امساسية  القوانين 

باملساه ات جرأس ال.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحك ة  الضبط   كتابة 

بالدارالبيضاء،  بتاريخ 4 نون4ر 2022، 

تحت رقم 36840.

144 P

STE WICH IN ART
SARL AU

مقرها االأت اعي : ع ارة 58 شقة 

رقم A3 زنقة جاس سبو اكدال الرباط

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

 ،2022 اكتوبر   19 بتاريخ  بالرباط 

مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس   تم 

ذات  جحيد،  بشريك  محدجسة 

الخصائصها كالتالية:

 STE WICH IN : تس ية الشركة 

ART، شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد.

تنظيم جاسارة   : الهدف االأت اعي 

املوسيقية  جالحفالت  الفعاليات 

جالعرجض املوسيقية.

الحفالت  جترجيج  تخطيط 

جاملهرأانات املوسيقية جأ يع انواع 

الفعاليات جاالنشطة الفنية.

شقة   58 ع ارة   : املقر االأت اعي 
رقم A3 زنقة جاس سبو اكدال الرباط.

املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير ا 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ماعدا السنة 

االج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل ا 9 

31 سيس 4ر 2022.

سرهم   10.000 الرأس ال: 

فئة  من  حصة   100 إ 9  مقس ة 

سرهم للحصة الواحدة محررة   100

الوحيد  الشريك  طرف  من  كلها 

 TRIFONOVA TATYANA السيدة 

.LYUBOMIROVA

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

ملدة   ،  TRIFONOVA طرف السيدة 

غير محدجسة.

الخالص  االرباح  %من   5 تقتطع 

ماسام  القانوني  االحتياط  لتكوين 

هذا االخير أقل من 10 % من رأس ال 

بعد  الحصص  عل9  الباقي  يقسم 

اج  أديد  من  املنقولة  القيم  ازالة 

املخصصة الي احتياطي عل9 حسب 

قرار الشركاء.

تم تسجيل الشركة لدى املحك ة 

نون4ر   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   ،2022

.142607
ب ثابة مقتطف جبيان

145 P

STE ETUDE OUVRAGES BTP
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

 ،2022 سبت 4ر   23 بتاريخ  بالرباط 

مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس   تم 

محدجسة بشريك جحيد.

 STE ETUDES : التس ية الشركة

.OUVRAGES BTP SARL AU

مكتب   : االأت اعي  الهدف 

الدراسة جالهندسة املدنية.
رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 ا 9  مقس ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.

سكينة الي ني .... 1000 سهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير ا 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ماعدا السنة 

االج 9 تبتبدئ من تاريخ التسجيل.

 ،5 الزهراء  فاط ة  إقامة   : املقر 
رقم 2 زنقة سرعة اكدال الرباط.

املسير : سكينة الي ني.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

لل حك ة التجارية بالرباط 163505.

146 P

 STE SELECTIVIDAD C
 GRANADA

SARL
 SIEGE : AV HASSAN II IMM

 ESSAADA ENTREE 7 1ER ETAGE
APPT N°3 RABAT

إنشاء فرع تابع للشركة
جتفويت حصص

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 
 26 بتاريخ  املنعقد  العاسي  الغير 
مشتركو  قرر   ،2022 سبت 4ر 
أرناسا،  س  »سيليكتيفيداس  شركة 
 SELECTIVIDAD C ش.ذ.م.م. 
رأس الها   ،GRANADA SARK
ملقتضيات  جطبقا  سرهم   50.000

القانون املتعلق بالشركات :
 500 بث ن  حصص،   8 تفويت 
جالتي في ملك السيد  سرهم للحصة، 
عزيز خالسي ا 9 السيد رشيد املزيان.

إنشاء فرع تابع للشركة بالعنوان 
شارع الزرقطوني الطابق   136 االتي 

الثاني، الدارالبيضاء.
عل9  العام  الج ع  صاسق  جقد 
جتم  للشركة،  امسا�ضي  القانون 
التجارية  باملحك ة  القانوني  اإليداع 
بالرباط بتاريخ 10 نون4ر 2022، تحت 
رقم  التجاري  السجل   ،8805 رقم 

.69865
147 P

FIDUCIAIRE SOFOREC

 EXPERTISE COMPTABILITE AUDIT

ETUDES ASSISTANCES & CONSEIL

STE 2SMH PROMO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
رأس الها : 100.000 سرهم

مقرها االأت اعي : تجزئة رقم 276 
بئر رامي الغربية القنيطرة
الزياسة في رأس ال الشركة

عل9 إثر الج ع العام الغير العاسي 
قرر   ،2022 نون4ر   17 املنعقد بتاريخ 

 STE 2SMH الشريك الوحيد لشركة

PROMO، شركة محدجسة املسؤجلية 
من شريك جحيد، رأس الها 100.000 

سرهم، مقرها االأت اعي :  تجزئة رقم 
276 بئر رامي الغربية القنيطرة. تقرر 

ما يلي :
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االأت اعي  رأس ال  في  الزياسة 
بقي ة 9.900.000 سرهم جذلك لح له 
من 100.000 سرهم ا 9 10.000.000 
سرهم، مقابل اصدار 99.000 حصة 
سرهم للحصة الواحدة،   100 بقي ة 

تحرر بكاملها لصالح :
 ..... يوسف  الداجسي  السيد 

99.000 حصة.
من  ج7   6 البند  من  كل  تعديل 

القانون امسا�ضي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28 نون4ر 

2022، تحت رقم 93460.
148 P

مكتب الحسابات جاالستشارة

 FIDUTEMA

SARL

مقرها : رقم 136 شارع القاهرة كومطراف 1 

ت ارة

الهاتف : 05.37.64.42.48

الفاكس : 05.37.64.47.64

 STE MIAM EAT
SARL AU

استقالة مسير جتعيين مسير أديد
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�ضى 

 MIAM قررت شركة   2022 ماي   9  
ذات  ش.م.م.   ،EAT SARL AU

الشريك الوحيد ما يلي :
امين  السيد  املسير  استقالة 
موالي  السيد  جتعيين  الغراري 

مح دي مسير أديد لشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة التجارية بالقنيطرة 
تحت رقم   ،2022 أكتوبر   25 بتاريخ 

.93037
149 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

مقر : زنقة ساكار الع ارة رقم 5 شقة رقم 13  

الطابق الرباع املحيط الرباط

STE  ECOTECH SERVICES
SARL

شركة ذات مسؤجليةمحدجسة
رأس الها : 100.000 سرهم

مقرها االأت اعي : 264 مج وعة 

العهد حي النهضة 1 الرباط

السجل التجاري رقم : 164375

تأسيس شركة
 STE ECOTECH  : التس ية 

.SERVICES

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤجلية محدجسة.

اسيب  مح د  السيد   : الشركاء 

املنياري جالسيد ياسين العلمي.

خدمات   : االأت اعي  الهدف 

املعلومات التجارية.

رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 ا 9  مقس ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

مج وعة   264  : االأت اعي  املقر 

العهد حي النهضة 1 الرباط.

التسيير : سيتم تسيير الشركة من 

املنياري  أسيب  مح د  السيد  طرف 

جياسين العلمي ملدة غير محدسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط.

رقم التقييد في السجل التجاري :  

نون4ر   29 بتاريخ   164375 تحت رقم 

.2022

150 P

CORAIL FORBOAT
S.A.R.L A.U

67 حي العيون 2 الشقة 3 املح دية

تأسيس شركة محدجسة املسؤجلية 
لشريك جحد

حرر  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

باملح دية في تاريخ 20 سبت 4ر 2022 

لشركة  امسا�ضي  القانون  إنشاء  تم 

جحيد  لشريك  املسؤجلية  محدجسة 

خصائصها كالتا ي :

التس ية : كوري فوربوات.

تنظيف السيارات.

املخازن  تنظيف  مواس  مقاجل 

جالشقق.

تنظيف القوارب.

تنظيف امماكن الصناعية.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

في  محدس   : الشركة  رأس ال 

100 حصة  10000 سرهم مقسم إ 9 

من فئة 100 سرهم للحصة.

للسيد ابوقال يحيى 100 حصة.

السيد  تعين  تم  الشركة  إلسارة 

ابوقال يحيى ك سير جحيد للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

باملح دية يوم 7 نوف 4ر 2022 تحت 
رقم 2174.

151 P

COTISS
S.A.R.L A.U

67 حي العيون الطابق الثاني 

الشقة 3 املح دية

تأسيس شركة محدجسة املسؤجلية 
لشريك جحد

حرر  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

 2022 12 أكتوبر  باملح دية في تاريخ 

لشركة  امسا�ضي  القانون  إنشاء  تم 

جحيد  لشريك  املسؤجلية  محدجسة 

خصائصها كالتا ي :

التس ية : كوتيس.

املشورة اإلسارية.

متعاقد تشييد متنوع.

شركة الهندسة املدنية.

املجال  في  جالتدريب  املشورة 

الصناعي.

تفتيش جرصد املواقع الصناعية.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
في  محدس   : الشركة  رأس ال 

 1000 إ 9  مقسم  سرهم   100000

حصة من فئة 100 سرهم للحصة.

للسيد اح د نفيع 100 حصة.

السيد  تعين  تم  الشركة  إلسارة 

اح د نفيع ك سير جحيد للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

باملح دية يوم 8 نوف 4ر 2022 تحت 
رقم 2189.

152 P

ALGITEC

S.A.R.L A.U

67 حي العيون 2 الشقة 3 املح دية

تأسيس شركة محدجسة املسؤجلية 
لشريك جحد

حرر  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
 2022 24 أكتوبر  باملح دية في تاريخ 
لشركة  امسا�ضي  القانون  إنشاء  تم 
جحيد  لشريك  املسؤجلية  محدجسة 

خصائصها كالتا ي :
التس ية : ألجيطيك.

التاأر الوسيط.
التفاجض.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس.

في  محدس   : الشركة  رأس ال 
 1000 إ 9  مقسم  سرهم   100000

حصة من فئة 100 سرهم للحصة.
 1000 زيدي  السالم  للسيد عبد 

حصة.
إلسارة الشركة تم تعين السيد عبد 

السالم زيدي ك سير جحيد للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2022 نوف 4ر   16 يوم  باملح دية 

تحت رقم 2246.
153 P

SOCIETE MAG BROTHERS
S.A.R.L AU

 AU CAPITAL DE : 150.000.00
DHS

حي الفتح 1 بلوك 5 الطابق السفلي 
املحل 2 رقم 81 املح دية
إغالق التصفية للشركة

حرر  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
سبت 4ر   28 تاريخ  في  باملح دية 
الختامية  الحسابات  جافق   2022
ذمة  إبراء  ي نح  للتصفية،املصفي 
إلسارته،  مكنون  الغاني  عبد  السيد 
إغالق  إ 9  جأشار  جاليته،  فوت  قد 

تصفية الشركة. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

باملح دية في 28 أكتوبر 2022 تحت 
رقم 2069.

154 P
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STE. ARGENI
S.A.R.L A.U

تعديل في شركة
اإلستثنائي  العام  الج ع  إثر  عل9 
 STE. ARGENI S.A.R.L A.U لشركة 
محدجسة،  مسؤجلية  ذات  شركة 
نوف 4ر   28 بتاريخ  فرسية،  شركة 
بتجزئة  الكائن  مقرها   ،  2022
أرف   467 رقم   2 قطاع  املجاعرة 

امللحة تقرر ما يلي :
بإضافة  الشركة  رأس ال  رفع 
 100 بقي ة  أديدة  حصة   9000
سرهم للحصة ليرتفع رأس ال الشركة 

إ 9 100000 سرهم.
من القانون   8  7-6 تعديل البنوس 

امسا�ضي.
باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري  ب شرع  اإلبتدائية 
 389 رقم  تحت   2022 نوف 4ر   29

السجل التجاري رقم 67.
إمضاء

155 P

 SOCIETE D’ETUDES
 ET D’AMENAGEMENT

PORTUAIRE SEAPOR
SARL AU

DISSOLUTION
مقرها اإلأت اعي : تجزئة رياض 

جالس مطاع سيكونس 2 الع ارة 48 
الشقة 3 ت ارة

سجلها التجاري : 81585
املؤرخ  العام  الج ع  ب قت�ضى 
مسير  قرر   2022 نوف 4ر   2 بتاريخ 

الشركة التعديالت التالية :
فسخ الشركة السابق مجانه.

برجك  سعيد  السيد  تعيين 
ك صفي الشركة.

جالس  رياض  تجزئة  التصفية  مقر 
مطاع سيكونس 2 الع ارة 48 الشقة 

3 ت ارة.
سعيد  السيد  املصفي  براءة  

برجك.
بكتاية  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم 130789 بتاريخ 28 نوف 4ر 

.2022
156 P

STE. TCIS MAROC

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

املقر الرئي�ضي : 49 شارع أون 

أوريس، الطابق الساسس، شقة 12 

غوتتيه الدارالبيضاء

رأس املال : 100.000 سرهم

ب وأب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

بالدارالبيضاء،   2022 نوف 4ر   21

املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة تت يز بالخصائص التالية :

 STE. TCIS  : الشركة  اسم 

.MAROC S.A.R.L

تم تحديد رأس مال   : رأس املال 

سرهم،   100.000 ب بلغ  الشركة 

مقس ا إ 9 1.000 حصة بقي ة 100 

للحصة،  اإلس ية  للقي ة  سرهم  

لغاية  جمدفوعا  بالكامل  مكتتبا 

اإلكتتاب  جقت  اإلس ية  قي تها  ربع 

يتناسب  ب ا  املساه ين  عل9  جتوزع 

السيد  جهم  مساه اتهم،  مع 

 PRASANJIT GHOSH 60.000

 NIHAL GHOSH جالسيد  سرهم 

40.000 سرهم.

أون  شارع   49  : الرئي�ضي  املقر 

أوريس، الطابق الساسس، شقة 12 

غوتتيه الدارالبيضاء.

السنة املالية : من فاح يناير إ 9 

31 سيس 4ر من كل سنة.

املوضوع :

شهاذات  إلصدار  إأراءات  جضع 

المتثال لقواعد أجمعايير أ يع أنظ ة 

البيئة  لح اية  أج  الجوسة  ض ان 

جالتوزيع  الصناعة  في  املستخدمة 

أج  املنتجات،  جكذلك  جالخدمات، 

حتى لإلعت اس جشهاسة املوظفين.

إصدار الشهاذات أج أي مستنذات 

أخرى معاسلة تتعلق بأنظ ة ض ان 

خضعت  التي  لل نتجات  الجوسة 

لتدخالتها.

إأراء التحليل جالقياس جالتحكم 
جالتدريب  جالتدقيق  جالتحقق 
جع ليات  جالخ4رة  جالتشخيص 
بالوظيفة جالجوسة  التقييم املتعلقة 
جاإلمتثال جالصحة جالسالمة جح اية 
أ يع  جقي ة  جأساء  جاإلنتاج  البيئة 
املواس جاملنتجات جاملواس أج اإلنشاءت 
املؤسسات  أج  أجاملصانع  املعذات  أج 
جامساليب  الخدمات  أ يع  جكذلك 
جال4رامج جاملساعدة الفنية جاملشورة 
البحرية أج  الصناعة  مجالت   في 

أج ال4رية أج الجوية جالتجارة الوطنية 
أج الدجلية.

املدة : تحدس مدة الشركة بتسع 
في  تسجيلها  تاريخ  من  جتسعين)99) 

السجل التجاري.
 NIHAL التسيير : سيتو 9 السيد
غير  لفترة  الشركة  تسيير   GHOSH

محدجسة.
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
بتاريخ للدارالبيضاء   التجاري 
 29 نوف 4ر 2022 تحت رقم 563857.
157 P

 MT IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
شريك جحيد

26 شارع مرس السلطان، شقة 3، 
الطابق 1، البيضاء

RC N°541001
العام  الج ع  قرار  ب وأب 
اإلستثنائي بتاريخ 27 سبت 4ر 2022، 
الشركة في  الوحيد  الشريك   قرر 

 ما يلي :
استقالة السيد خطيب عزيزة من 

منصبها ك سيرة.
سعيد  توي ري  السيد  تعيين 

مسيرا.
التغييرات القانونية .

تحديث القانون امسا�ضي.
في املحك ة   : تم اإليداع القانوني 
بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 
 4 نوف 4ر 2022 تحت رقم 844248.
158 P

STE. TARED TRANS
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
بالبيضاء بتاريخ 11 نوف 4ر 2022 تم 

تأسيس شركة باملواصفات التالية:
شارع رحال   30  : املقر اإلأت اعي 
 5 الشقة  الثاني  الطابق  املسكيني 

الدارالبيضاء .
ذات  شركة   : اإلأت اعي  الهدف 

املسؤجلية املحدجسة.
الرأس ال : 100.000.00 سرهم.

الحص  : السيد طاريق شانع 500 
حصة.

السيد رضوان شانع 500 حصة.
التسيير : تم تعيين السيد رضوان 
التعريف  لبطاقة  الحامل  شانع 
مسيرا   BK406093 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدسة.
من  تبتدئ   : اإلأت اعية  السنة  

فاتح يناير إ 9 31 سيس 4ر.
املدة : تم تحديدها في 99 سنة .

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  باملحك ة   : القانوني 
نوف 4ر   29 بتاريخ  للدارالبيضاء 
جالسجل   848310 تحت رقم   2022

التجاري رقم 563861.
159 P

BH TRAVEL & EVENT
SARL

سجل تجاري : 549399
جفقا لل حضر، قرر شركاء شركة 

:BH TRAVEL & EVENT SARL
تفويت الحصص بين السيد مراس 
حسناء  جالسيدة  أهة  من  االزجار 

بنشيخ من أهة أخرى.
من  االزجار  مراس  السيد  استقالة 

التسيير.
بنشيخ  حسناء  السيدة  تعيين 

مسيرة أديدة.
من النظام  ج7   6 تعديل املاستين 

امسا�ضي.
امسا�ضي  النظام  عل9  املوافقة 

الجديد.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
فاتح  بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

نوف 4ر 2022 تحت رقم 844081.
160 P

 VANTAGE PAYMENT
SYSTEMS

شركة ذات مسؤجلية محدجسة
رأس الها : 150.000 سرهم

200 شارع غاندي الطابق الثاني 
البيضاء

جفقا ملحضر مداجالت الج ع العام 
املشترك بتاريخ 8 نوف 4ر 2022، قرر 

الشركاء :
ب بلغ  الشركة  املال  رأس  زياسة 
150.000 سرهم ليصبح من 150.000 

إ 9 300.000 سرهم.
6 ج7 من النظام  تعديل املاستين   

امسا�ضي.
جبحسب محضر مداجالت مجلس 
اإلسارة بتاريخ 8 نوف 4ر 2022، تحقق 

أعضاء مجلس اإلسارة من : 
ب بلغ  الشركة  مال  رأس  زياسة 
150.000 سرهم ليصبح من 150.000 

إ 9 300.000 سرهم.
من النظام  ج7   6 تعديل املاستين 

امسا�ضي.
باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 
رقم  تحت   2022 نوف 4ر   28  

.847528
161 P

 DITH MAGHREB
S.A.S.A.U

شركة مساه ة مبسطة مع شريك 
جحيد

رأس املال : 1.500.000 سرهم
املقر الرئي�ضي : 332 شارع إبراهيم 

الرجساني ، الطابق 5، رقم 21 إقامة 
الريحان املعاريف الدارالبيضاء

ب وأب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
8 نوف 4ر 2022 في لوغانو، تم إنشاء 
شريك  مع  مبسطة  مساه ة  شركة 

جحيد تت يز بالخصائص التالية :

 DITH MAGHREB : اسم الشركة

.S.A.S.A.U

تم تحديد رأس مال   : رأس املال 

سرهم   1500000 ب بلغ  الشركة 

1500000 سرهم جاحد  مقسوما عل9 

اإلس ية  القي ة  من  سرهم   100

جخصصت  بالكامل  مدفوعة 

 DUFERCO جهو  الوحيد  لل ساهم 

 INTERNATIONAL TRADING

.HOLDING S.A

املقر الرئي�ضي : 332 شارع إبراهيم 

إقامة   21 5، رقم  الطابق   ، الرجساني 

الدارالبيضاء،  املعاريف  الريحان 

املغرب.

من فاتح أكتوبر   : املالية  السنة  

جتنتهي في 30 سبت 4ر من العام التا ي.

املوضوع : 

جاملواس  الصلب  جتسويق  توزيع 

املغرب  في  جالصلب  للصلب  الخام 

جبشكل أعم في إفريقيا.

جاملواس  الصلب  جتصدير  استيراس 

الخام للصلب.

 99 تحدس مدة الشركة في   : املدة 

السجل  في  تسجيلها  تاريخ  سنة من 

التجاري.

 : امجائل  اإلسارة  مجلس  أعضاء 

أعضاء  تعيين  الوحيد  املساهم  قر 

ثالث   ملدة  للشركة  اإلساري  املجلس 

بالسيد  اممر  جيتعلق  سنوات،   (3(

السيد أي س  مارتن توماس بريور، 

تشارلز ماي، جالسيد لوكا غريسوني.

ب وأب مداجالت مجلس اإلسارة في 

تقرر تعيين السيد   ،2022 نوف 4ر   8

مارتن توماس بريور رئيسا للشركة، 

جالسيد رضا أبرجسي في منصب مدير 

عام جذلك لفترة جالية الرئيس.

سجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري بالدارالبيضاء في 29 نوف 4ر 

20222 تحت رم 563865.

162 P

BE YOU UNIVERS PRIVATE
SARL AU

للج ع  عرفي   عقد  ب قت�ضى 
 BE YOU العاسي لشركة  العام غير 
 UNIVERS PRIVATE SARL AU
بالرباط   2022 سبت 4ر   21 بتاريخ 

تقرر ما يلي :
املصاسقة عل9 تفويت حصص :

الشريقي  محسن  السيد  بيع 
حصة   (1000( حصصه  ملج وع 

للسيد أنور عدي.
من النظام  ج7   6 تعديل الفصل 

امسا�ضي للشركة.
استقالة السيد محسن الشريقي 
جتعيين  للشركة  ك سير  مهامه  من 
أديد  ك سير  عدي  أنور  السيد 

للشركة.
تعديل القانون امسا�ضي للشركة.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
نوف 4ر   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130813.
163 P

STE. Z.RIDER’S
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

رأس مالها : 50.000 سرهم
املقر اإلأت اعي : 96 شارع الحزام 

الكبير عين الدئاب الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم 399007

الج ع  محضر  قرار  ب قت�ضى 
في املنعقد  اإلستثنائي   العام 

 11 أكتوبر 2022، تقرر ما يلي :
في  حصة   249 بيع  املوافقة عل9 
ملكية السيد لوران ألكسندر زاغوري 
 2K BUILDING & شركة  لصالح 

.ENGINEERING SARL
في  حصة   1 بيع  عل9  املوافقة 
ملكية السيد لوران ألكسندر زاغوري 

لصالح السيد كريم عيوش.
السيد  استقالة  عل9  املوافقة 

لوران ألكسندر زاغوري.
 تعيين السيد كريم عيوش مديرا 

أديدا.
تحديث النظام امسا�ضي.

صالحيات اإلأراءات الشكلية.

باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

848409 بتاريخ 30 نوف 4ر 2022.
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 SOCIETE ELLIANA LUXURY
IMMOBILIER

S.A.R.L.A.U
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE
D’ASSOCIE UNIQUE

رأس الها : 100.000.00 سرهم
املقر اإلأت اعي : 3، شارع شريف 

االسري�ضي، املدينة الجديدة، مكناس
الج ع  عن  صاسر  عقد  حسب 
 SOCIETE لشركة  التأسي�ضي  العام 
 ELLIANA LUXURY IMMOBILIER
 ،2022 أكتوبر   11 بتاريخ   ،SARL
رأس ال  توزيع   تقرر  ب كناس، 
 ELLIANA LUXURY الشركة 
ذات  ش.ش.م   IMMOBILIER
اإلأت اعي  مقرها  الوحيد،  الشريك 
املدينة  االسري�ضي،  شريف  شارع   ،3

الجديدة ب كناس.
 ELLIANA توزيع رأس ال الشركة
ش.ش.م   LUXURY IMMOBILIER
تحديد   تم  الوحيد  الشريك  ذات 
 100.000 في  الشركة  رأس ال 
حصة   1000 عل9  موزعة  سرهم 
منها  جاحد  كل  قي ة  إأت اعية 
جتحريرها  جضعها  تم   ، سرهم   100
بالكامل جتخصيصها للشريك حسب 

الحصص جذلك ك ا يلي :
السيد مح د املخاض لديه 1000 

حصة.
املج وع : 1000 حصة.

عقد  عل9  العام  اإلأت اع  جافق 
عل9  جصاسق  الشركة،  تأسيس 
املتخذة  اإلسارية  اإلأراءات  انتظام 
في إطار التأسيس جبالتا ي أعلن عن 

تأسيسها حسب امصول.
تعيين املسير لإلسارة :

مغربي  املخاض،  مح د  السيد 
أبريل   17 بتاريخ  ازساس  الجنسية 
التعريف  لبطاقة  حامل   ،1982
يقطن   D535385 رقم  الوطنية 
 6 شقة   4 ع ارة   ،4 العالية  بإقامة 

زنقة فرحات حشاس ، م.ج مكناس.
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املسير  املخاض،  مح د  السيد 
القانوني الوحيد إلسارة الشركة لفترة 

غير محدجسة.
بشكل  ملتزمة  الشركة  جستكون 

صحيح، لج يع امع ال املتعلقة بها.
القانون امسا�ضي املتعلق بالغرض 

من الشركة جاملحدس منشطتها : 
جبيع   شراء  العقاري،  التطوير 

أ يع امرا�ضي املراس بناؤها.
عل9  ستقام  التي  امبنية  تشغيل 

أ يع امرض.
كليا  البيع،  الشراء،   البناء، 
أج أزئيا، التباسل، املساه ة جالتأأير 
عل9 املدى القصير أج الطويل، التأأير 
أ يع  إسارة  تشغيل  جالصيانة، 
امرا�ضي، املباني املبنية أج غير املبنية، 
املفرجشة،  غير  أج  املفرجشة  الشقق 
املباني الصناعية أج اإلستث ار جبيوت 

املتعة إلخ...
أ يع  جتأثيت  تطوير  تحويل، 

املباني التي حصلت عليها.
جتشغيلها  اإلأت اعية  املباني  بيع 

من خالل تأأيرها حتى بيعها.
م ارسة أ يع الخيارات، جتحقيق 
املساه ة  أج  البيع  جعوس   أ يع 
املباني بهدف إعاسة  أج اإليجار جشراء 
اإلرتفاع أج  التحويل  بعد   بيعها 

 أج عدمه.
جنتيجة ملا جرس أعاله، جسجن اعتبار 
أ يع  فإن  محدسا،  التا ي  التعداس 
التجارية أج  الصناعية   الع ليات 
 أج املالية أج املنقولة أج العقارية التي 
قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أج غير 
مباشر بأحد امشياء املذكورة أعاله، 
طبيعة لتعزيز تن ية املجت ع جتسهيل 

تحقيق أهدافه املؤسسية.
غير  أج  املباشرة  املشاركة 
املباشرة للشركة في أ يع الع ليات 
طريق  عن  إما  أعاله  إليها  املشار 
أشكالها، بج يع  شركات   إنشاء 
 أج مساه ات، أج اندماج، أج تحالف، 
من  أزء  أج  كل  نقل  طريق  عن  أج 
جغير  املنقولة  جحقوقها  م تلكاتها 
إما عن طريق اإلشتراك أج  املنقولة، 
الشراء أج البيع أج تباسل أ يع امجارق 
املالية للشركات جالحقوق أج الرعاية 

أج السلف أج القرجض أج غير ذلك.

أدجل  بنوس  استنفاس  بعد 

التوقيع عليه من قبل  تم  امع ال، 

انجازهم  تأكيد  مع  الشركاء  من  كل 

لل قتضيات  طبقا  للع ليات 

القانونية جالتنظي ية املع ول بها.

لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 

الضبط باملحك ة التجارية ب كناس 

بتاريخ 29 نوف 4ر 2022 تحت العدس 

الترتيبي 57769 جصل رقم 4421.
 مأل اإلشعار

اإلسارة املشتركة

165 P

ZARA MARBRE
S.A.R.L

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
رأس الها : 100.000.00 سرهنم

املقر اإلأت اعي : حي اجالس بوطيب 
طريق زغنغان رقم 16 الناضور

فسح  ا لشركة
الغير  العام  الج ع  ب قت�ضى 

نوف 4ر   14 بتاريخ  املنعقد  العاسي 

 ZARA MARBRE لشركة   2022

SARL تقرر  ما يلي :

الفسخ املسبق للشركة.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

 2022 نوف 4ر   29 بتاريخ  بالناضور 

تحت رقم 4887.
 مأل النشر جالتبليغ

166 P

 Sté AL OUARDI

 TRAITEMENT DES EAUX
SARL.AU

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد

 رأس ال : الشركة 10.000.00 سرهم

املقر اإلأت اعي: رقم 324 حي 

النهضة 02 إضافي رقم 03 الرباط

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

أكتوبر2022،   21 في  بالرباط 

العام  الج ع  ملقتضيات  جطبقا 

لشركة: بالرباط  املنعقد  اإلستثنائي 

 AL OUARDI TRAITEMENT
ذات  شركة   DES EAUX SARL.AU
الشريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد ت ت املصاسقة عل9 ما يلــــــي:
إأت اعية  حصة   100 1)تفويت 
100 سرهم للحصة الواحدة  من فئة 
أ ال  الورسي  السيد  طرف  من 
أي  طارق  الصالحي  السيد  لفائدة 

مج وع الحصص التي ي لكها.
استقالة  عل9  املصاسقة  2)ت ت 
مهامه  من  أ ال  الورسي  السيد 

ك سير لشركة. 
طارق  الصالحي  السيد  3)تعين 
ملدة  للشركة  جحيد  جمسير  كشريك 

غير محدجسة .
امسا�ضي القانون   4)مالئ ة 

 ملا سلف من التغيرات املذكورة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  5)تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت  نوف 4ر2022   28 بالرباط يوم 

رقم 130757.
ب ثابة مقتطف

 AL OUARDI TRAITEMENT DES EAUX 

 SARL.AU

167 P

STE. HI NA MUSIC
SARL AU

شركة هينا موسيقا ش.م.م.ش.ج
املقر اإلأت اعي : رقم 10، زنقة 
موالي يوسف حي اللة عائشة 

تابريكت سال
إقفال التصفية

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
بسال  جاملسجل   2022 أكتوبر   15
اإلستثنائي  العام  الج ع  تقررخالل 
باملقر  أعاله  التاريخ  بنفس  املنعقد 

اإلأت اعي للشركة املذكورة ما يلي :
للتصفية  النهائي  الحساب  سراية 

جاملصاسقة عليه.
إبراء ذمة املصفي.

النهائية  التصفية  ختم  تأكيد 
للشركة.

لدى   : القانوني  اإليداع  تم  جقد 
اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بسال يوم 23 نوف 4ر2022 تحت رقم 

.40029
للخالصة جالبيان
HI NA MUSIC

168 P

 SOLO IMMO
SARL.AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

تم جضع  نوف 4ر2022   8 بالرباط في 

ذات  لشركة  امسا�ضي  القانون 

الشريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد.  

.SOLO IMMO :التس يـــــــــــــــــــــــة

الهدف اإلأت اعي: 

املنقولة  امل تلكات  أ يع  إسارة 

جغير املنقولة نيابة عنها أج نيابة عن 

الغير.

العقارية  الع ليات  أ يع 

جالتجارية جاملالية جالصناعية.

جسيط لج يع املعامالت العقارية.

 املقر اإلأت اعــــي: ع ارة 30 شقة 

زنقة موالي اح د الوكيلي حسان   8

الرباط .

املــــــــــــــــــــــــــــدة: 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تقييدها بالسجل التجاري.

سرهم   50.000.00 رأس الهــــــــــــــــــا:   

مقس ة إ 9 500 حصة من فئة 100 

سرهم للحصة الواحدة.  

للشركة  ك سير  عين  التسييـــــــــــــــــــــــر: 

السيد أح د التاقي ملدة غير محدجسة.

القانوني بكتابة الضبط  تم اإليداع 

لدى املحك ة التجارية بالرباط يوم 

29 نوف 4ر2022 تحت رقم 130829.   
ب ثابة مقتطف جبيان

SOLO IMMO

169 P

شركة أزورف ترونسبور
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

ذات رأس ال: 100.000,00  سرهم

املقر اإلأت اعي: كراج أ سرب أنجار 

رقم 94 السويقة القدي ة- تراست- 

إنزكان

العام  الج ع  قرار  1-ب قت�ضى 

نوف 4ر   10 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

لشركة أزجرف ترجنسبور تم   ،2022

املصاقة عل9 ما يلي :      
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اأت اعية  حصة   (500( بيع   -
امل لوكة للسيد كيو إبراهيم للسيد 
حصة  ج)250)  إبراهيم   املتوكل 
الكرجم  اأت اعية امل لوكة للسيدة  
عائشة للسيد إسبيك حفيظ ج)250) 
حصة إأت اعية امل لوكة  للسيد كيو 

ناصر للسيد إسبيك حفيظ . 
- املصاسقة عل9 ع ليات التفويت 
الشريكين  انض ام  عل9  جاملوافقة 
إبراهيم  املتوكل  السيد  الجديدين 

جالسيد إسبيك حفيظ. 
حفيظ  إسبيك  السيد  تعيين   -
ك سير أديد للشركة بعد استقالة 

املسير السابق السيد كيو إبراهيم.
من  ج43   7   ،  6 البنوس  -تغيير 

القانون امسا�ضي.
- أسئلة مختلفة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -2
الضبط باملحك ة اإلبتدائية بإنزكان 
رقم  تحت    2022 نون4ر   30 بتاريخ 

           .2390
ب ثابة مقتطف ج بيان

املسير

170 P

 STE PACKHYGIENE MAROC
 SARL AU

27 أكتوبر2022 عقد  تم بتاريخ   
اأت اع عام استثنائي حدس ب وأبه 

النقاط اآلتية:
الشركة:  تسيير  في  تغيير   –
 DESCHAMPS السيد  استقالة 
من    JEAN CHRISTOPHE MARIE

منصبه ك سير ثاني للشركة. 
ستسير الشركة من طرف:

 RENAUD PIERRE السيد 
.HENRI MOREL

 YVES CLAUDE جالسيد 
.MICHEL RALLON

 RENAUD PIERRE يقبل السيد 
HENRI MOREL تعيينه الجديد.

ستلتزم  الشركة:  إمضاء  تغيير   -
الشركة بتوقيع:

 RENAUD PIERRE السيد 
.HENRI MOREL

 YVES CLAUDE جالسيد 

 .MICHEL RALLON

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  ب راكش   التجارية 

نوف 4ر2022 تحت عدس 141935.

171 P

 TEA GESTION
 SARLAU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

مقرها اإلأت اعي ب راكش متجر رقم 

12 ج 12أ  إقامة ماأوريل تجزئة 

الزاهية باب سكالة  
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد بالسجل التجاري :  

99903

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 

رفع  تم  أكتوبر2021   7 في  املؤرخ 
  100.000 من     الشركة  رأس ال 

سرهم إ 9 1600.000 سرهم عن طريق 

تقديم حصص عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب راكش في 14 مارس2022 

تحت رقم 2944.
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M’HAMMED JEWELLERY
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

تم  قد  بالرباط،   2022 نوف 4ر   17

املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد جالتي 

تح ل الخصائص التالية :

 M’HAMMED  : التس ية 

.JEWELLERY SARL AU

ذات  شركة  القانونية:  الصفة 

الشريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد.

الهدف اإلأت اعي :

 تصنيع املجوهرات.

استيراس الذهب.

صناعة الحلي.

سرهم   10.000.00  : املال  رأس 

مقسم إ 9 100 حصة من فئة 100 

سرهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير إ 9 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

موالي  شارع   : اإلأت اعي  املقر 

 1 رقم  شقة   22 رقم  ع ارة  رشيد 

حسان الرباط.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

.M’HAMMED TIDJANI السيد

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  بالرباط  القانوني 

8130486 بتاريخ 22 نوف 4ر 2022.
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ANOMRAN

SARL AU

مقرها االأت اعي رقم 04 شارع 

موالي علي الشريف شقة رقم 01، 

ت ارة

سجلها التجاري : 122695

املؤرخ  العام  الج ع  ب قت�ضى 

2022، قرر املسير  27 أكتوبر  بتاريخ 

التعديالت التالية :

فسخ الشركة السابق مجانه.

هشام  اصويف  السيد  تعيين 

ك صفي الشركة.

شارع   04 رقم  التصفية  مقر 

 01 رقم  شقة  الشريف  علي  موالي 

ت ارة.

اصويف  السيد  املصفي  براءة 

هشام.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة التجارية تحت رقم 

130426 بتاريخ 21 نوف 4ر 2022.

174 P

سيوان امستاذ خالد بوت ير

موثق

ت ارة تجزئة الوفاق الع ارة 1316 الطابق 4 

رقم 12

الهاتف : 0537404596

الفاكس : 0537404595

SFEC

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد

رأس الها : 50.000 سرهم

مقرها االأت اعي : القنيطرة متجر 

01 تجزئة بئر الرامي الجنوبية

رقم 181

السجل التجاري 52001

العام  الج ع  محضر  ب وأب 

االستثنائي بتاريخ فاتح ف4راير 2022، 

تم تقرير ما يلي :

املتعلق  التجاري  النشاط  حذف 

بارشاذات التسيير جااليراس جالتصدير.

البضائع  نقل  نشاط  اضافة 

جالتفاجض.

تعيين مسير أديد بونخلة مو�ضى.

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

القنيطرة متجر   : من العنوان التا ي 

رقم  الجنوبية  الرامي  بئر  تجزئة   01

القنيطرة   : اآلتي  العنوان  إ 9   181

إقامة   10 شارع سعيد الداجسي رقم 

اجمنية مكتب 3.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية للقنيطرة.

175 P

OMCE NORD

الوحيد  املشارك  قرار  ب قت�ضى 

بتاريخ  OMCE NORD  لشركة 

تجديد  تم   ،2022 أكتوبر   14  

صالحية املسيرين ملدة 3 سنوات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 4ر   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، تحت رقم 130525.

176 P
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 BITUMES ET

APPLICATIONS - BITUMA
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املنعقد بتاريخ 16 ماي 2022 لشركة 

 BITUMES ET APPLICATIONS -

توسيع  املساه ون  قررا   ،BITUMA

التجارب  إنجاز  إ 9  الشركة  غرض 

املنتوأات  كل  جمراقبة  جالدراسات 

جامشغال  البناء  مجال  في  جاملواس 

تغيير  تم  هذا  جب وأب  الع ومية 

الفصل الرابع من القانون امسا�ضي 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 4ر   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، تحت رقم 130526.

177 P

STE 3F SYSTEM
SARL

في مسجل  عرفي  عقد   ب قتض 

2022، تم تأسيس ش م   25 أكتوبر 

م ش ج.

 STE 3F SYSTEM : االسم التجاري

.SARL

املقر التجاري : شقة رقم 1 إقامة 
22 زنقة موالي رشيد حسان، الرباط.

النشاط :

معذات جأثاث املكاتب.

آالت تصوير، آلة حاسبة بشريط 

أج بدجنه، آلة كاتبة.

خزائن،  جرسم،  تخطيط  طابعة 

لوحات مفاتيح،  هواتف،  فاكسات، 

خزائن  خزانات،  طاجالت،  مكاتب، 

كتب.
املعذات جامثاث الس عي البصري 

جالصوتي.

أأهزة ك بيوتر من أ يع املاركات 

جامحجام جطابعات جشرائط جأحبار.
رأس ال الشركة :

سلوى  السيدة  لفائدة  حصة 

بوحريبة 34000 سرهم.

حسنة  السيدة  لفائدة  حصة 

الخياطي 33000 سرهم.

حصة لفائدة السيدة فطي ة أيت 
حنا 33000 سرهم.

السيدة سلوى بوحريبة   : املسير 
جحسنة الخياطي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم   ،2022 نوف 4ر   16 بتاريخ 

.164109
178 P

STE D’EXPLOITATION 
 DE LA SOUCHE WARREN

AU MAROC
SA

 AU CAPITAL DE 30.000.000
MAD

 SIEGE SOCIAL : ZONE
INDUSTRIELLE - TEMARA

RC : 25.753
ب قت�ضى محضر الج عية العامة 
 SES WARREN MAROC لشركة 
SA، املنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2022، 

قرر الشركاء ما يلي :
تجديد جالية السيدة غيثة مارية 
زني4ر جالسيد أنوار الطاهري كأعضاء 

مجلس اإلسارة.
حسابات  مراقب  جالية  تجديد 
حامل   KPMG BDO الشركة 
التس ية الجديدة التالية : BDO ملدة 

3 سنوات.
العامة  الج عية  عند  تنتهي 
املوافقة عل9 حسابات السنة املالية 

املنتهية في 30 سيس 4ر 2024.
اإلسارة  مجلس  محضر  ب قت�ضى 
 SES WARREN MAROC لشركة 
SA، املنعقد بتاريخ 30 يونيو 2022، 
تجديد  اإلسارة  مجلس  أعضاء  قرر 
كرئيس  الطاهري  أنوار  السيد  جالية 

مدير عام.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري في محك ة الرباط 
بتاريخ 15 أكتوبر 2022، تحت الرقم 

.D129662
179 P

STE NOUVELLE 
DE VOLAILLES

SA
 AU CAPITAL DE 230.633.000

MAD
 SIEGE SOCIAL : ZONE

INDUSTRIELLE - TEMARA
RC : 21.148

ب قت�ضى محضر الج عية العامة 
 STE NOUVELLE DE لشركة 
بتاريخ املنعقدة   ،VOLAILLES SA 
 30 يونيو 2022، قرر الشركاء ما يلي:
تجديد جالية السيدة غيثة مارية 
زني4ر جالسيد أنوار الطاهري كأعضاء 

مجلس اإلسارة.
حسابات  مراقب  جالية  تجديد 
حامل   KPMG BDO الشركة 
التس ية الجديدة التالية BDO ملدة 

3 سنوات.
العامة  الج عية  عند  تنتهي 
املوافقة عل9 حسابات السنة املالية 

املنتهية في 30 سيس 4ر 2024.
اإلسارة  مجلس  محضر  ب قت�ضى 
 STE NOUVELLE DE لشركة 
بتاريخ املنعقد   ،VOLAILLES SA 
 30 يونيو 2022، قرر أعضاء مجلس 
أنوار  السيد  جالية  تجديد  اإلسارة 

الطاهري كرئيس مدير عام.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري في محك ة الرباط 
بتاريخ 24 أكتوبر 2022، تحت الرقم 

.D129661
180 P

 HUQOOL JZ
S A S

 AU CAPITAL DE 40.000.000
MAD

 SIEGE SOCIAL : HAY RIAD
 -19- 25 AVENUE CHAJARAT

ALQODS, RABAT
RC : 138.525

العامة  الج عية  ملحضر  جفقا 
العاسية لشركة HUQOOL JZ بتاريخ 
20 يونيو 2022، قرر الشركاء ما يلي :

بالرغم  الشركة  نشاط  است رار 

رأس ال  ربع  من  أقل  الخسائر  أن 

الشركة.

FIPAR- استنتاج استقالة شركة 

.HOLDING

السيد  تعيين  عل9  املصاسقة 

عث ان رجشدي كعضو أديد ملجلس 

اإلسارة.

تنسيق القانون امسا�ضي للشركة 

القانونية  النصوص  أحدث  مع 

املتعلقة بالشركات.

التس ية  تغيير  استتنتاج 

االأت اعية ملراقب حسابات الشركة 

 BDO  : التالية  بالتس ية   KPMG

.AUDIT, TAX AND ADVISORY SA

السجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   19 بتاريخ  بالرباط  التجاري 

2022، تحت الرقم 129596.

181 P

E-FIRDAOUS
SARL

تأسيس شركة محدجسة املسؤجلية
ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

2022، ت ت صياغة  28 نوف 4ر  يوم 

لشركة محدجسة  التأسي�ضي  القانون 

املسؤجلية، لها الخصائص التالية :

.E-FIRDAOUS : التس ية

الهدف : التجارة اإللكترجنية.

ابن  شارع   59  : االأت اعي  املقر 

سينا شقة رقم 11، أكدال، الرباط.

سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأس ال : حدس في مبلغ 100.000 

سرهم.

اإلسارة : عهد تسيير الشركة للسيد 

.Mr YEE G THE

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

غاية 31 سيس 4ر.

جتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري لل حك ة 

نوف 4ر   28 بتاريخ  التجارية بالرباط، 

2022، تحت رقم 130763.

182 P
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CAFE BENBOUYA SHOP
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
بالرباط تم   2022 نوف 4ر   14 بتاريخ 
تأسيس شركة ذات الشريك الوحيد.

 CAFE BENBOUYA  : التس ية 
.SHOP

الهدف : مقهى.
الخير  تجزئة   : التجاري  العنوان 

رقم 245 مرس الخير.
 100.000 في  حدس   : الرأس ال 
سرهم مقس ة إ 9 1000 حصة بقي ة 
 : سرهم للحصة مقس ة كالتا ي   100

1000 حصة للسيد عصام بنبوية.
التسيير : تم تعيين السيد عصام 
غير  ملدة  للشركة  ك سير  بنبوية 

محدجسة.
من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 
31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
بتاريخ   ،137847 رقم  تحت  بت ارة 

29 نوف 4ر 2022.
183 P

STE GRAVANE
SARL AU

تأسيس شركة
أع ال   : االأت اعي  الهدف 
جالشراء  البيع  متنوعة،  جإنشاءات 
الخاص  النقل  العقارات،  في  جبناء 
البضاعة  جنقل  املستخدمين  جنقل 
جنقل عل9 حساب الغير جاللوأستيك، 

أشغال جبيع الزليج جالرخام.
56 طريق  : رقم  مقرها االأت اعي 
ابراهيم الرجأاني الع ارة 56، الشقة 

رقم 2 املحيط الرباط.
سرهم   100.000 رأس ال الشركة 
فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.
بطاقة  رقم  الناصري  الحسين 

تعريفه EE414430 حصته 1000.
رقم التسجيل باملحك ة التجارية 
 ،2022 أكتوبر   11 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 164203.
184 P

 PARAPHARMACIE THE
FLOWERS

SARL AU
في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
قد   ،2022 نوف 4ر   4 بتاريخ  الرباط 
املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدجسة بشريك جحيد جالتي تح ل 

الخصائص التالية :
 PARAPHARMACIE  : التس ية 

.THE FLOWERS
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.
مستحضرات   : الهدف االأت اعي 

التج يل )تاأر منتجات).
تجارة عامة.

رأس املال : 100.000 سرهم.
من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 
31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا امج 9 

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
املقر االأت اعي : شارع موالي علي 
الشريف رقم 620 سكان 2 املسيرة 1، 

ت ارة.
السيدة فرحان فاط ة   : التسيير 

ملدة غير محدجسة.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية بت ارة تحت رقم السجل 

التجاري 137811.
185 P

MUSEUM CAFE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
6 زنقة تيسة حسان، الرباط

االنحالل املسبق
في  املؤرخ  املحضر  ب قت�ضى 
الج عية  قررت   ،2022 2 نوف 4ر 

العامة الغير العاسية ما يلي :
االنحالل املسبق للشركة.

تعيين السيد املعرجفي عبد الفتاح 
مصفي للشركة.

التصفية  مكان  تحديد  تم 
بالعنوان 6 زنقة تيسة حسان الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 4ر   30 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، تحت رقم 130848.

186 P

 DI NATURALEZZA

MOROCCO
SARL AU

 10 ب وأب العقد املؤرخ بتاريخ 

قرر املشارك املنفرس   ،2022 نوف 4ر 

ما يلي :

تغيير نشاط الشركة إ 9 استيراس 

جالتصدير.

لدى  تم  لقد   : القانوني  اإليداع 

فرع  بت ارة  اإلبتدائية  املحك ة 

نوف 4ر   29 بتاريخ  التجاري  السجل 

2022، تحت رقم 9422.

187 P

SAVOIR CONSULTING
في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

بت ارة قد جضع   ،2022 نوف 4ر   23

تح ل  لشركة  امسا�ضي  القانون 

الخصائص التالية :

 SAVOIR  : التس ية 

.CONSULTING

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤجلية محدجسة لشخص جاحد.

الهدف االأت اعي : 

استشارات إسارية.

استشارة قانونية.

جكيل أع ال.
سرهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة   100

عل9 الشكل التا ي :

خديجة بلفقيه 100.000 سرهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة،  كل  من  سيس 4ر   31 إ 9 

تاريخ  من  تبتدئ  امج 9  السنة  عدا 

التسجيل.

: تجزئة الس يرية  املقر االأت اعي 

شارع   1 شقة   102 رقم  الخير  فتح 

املسيرة  ت ارة  الخطابي  الكريم  عبد 

خديجة بلفقيه.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.137841

188 P

STE CONNECT&DRIVE

SARL AU

رأس ال : 100.000 سرهم

املقر االأت اعي : 15 شارع امبطال 

الشقة رقم 4، أكدال، الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

2022، قد تأسست شركة  7 نوف 4ر 

جالتي تح ل الخصائص التالية :

.CONNECT&DRIVE : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.

جتأأير  بيع   : االأت اعي  الهدف 

للسيارات  شحن  محطة  جتركيب 

الكهربائية )شاحن سيارة كهربائي).

السيارات  في  االستشارات 

الكهربائية جانتقال الطاقة.

رأس ال الشركة : 10.000 سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االأت اعي : 15 شارع امبطال 

الشقة رقم 4، أكدال، الرباط.

التسيير  مه ة  أنيطت   : التسيير 

إ 9 السيد بوبكر السريري لفترة غير 

محدجسة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع   

التجاري باملحك ة التجارية بالرباط.

رقم السجل التجاري : 164175.

189 P
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 STE BOUCHOU WORLD

CASH
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

تم  قد  ميدلت،   ،2022 نوف 4ر   16

جضع القانون امسا�ضي لشركة تح ل 

الخصائص التالية :

 STE BOUCHOU  : التس ية 

.WORLD CASH SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤجلية محدجسة.

تحويل   : االأت اعي  الهدف 

امموال.
سرهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 

100 سرهم للحصة الواحدة مقس ة 

ك ا يلي :

السيد عث ان بوشو 500 حصة.

السيد رضوان بوشو 500 حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الحسن  شارع   : االأت اعي  املقر 

الثاني اتزار ميدلت.

بوشو  عث ان  السيد   : التسيير 

جالسيد رضوان بوشو.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،2022 نوف 4ر   25 بتاريخ  ميدلت 

تحت رقم 3327.

190 P

OKSA GREEN TECH
SA

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

تم تأسيس شركة   ،2022 14 يونيو 

جالتي تح ل الخصائص   SA مجهولة 

التالية :

 OKSA GREEN TECH : التس ية

.SA

.SA الصفة القانونية

.INGENIERIE : الهدف االأت اعي
رأس ال الشركة : 300.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 

100 سرهم للحصة الواحدة، موزعة 

بين الشركاء عل9 الشكل التا ي :

 HOLDING PRIMO شركة 

%29.94 حصة.

 ACL DEVELOPPEMENT شركة

%68.80 حصة.

 BEN YAICH السيد 

 MOHAMMED FADEL 0.06%

حصة.

 ABDELALI KHALIL السيد 

%0.06 حصة.

 BELAAZIZ KARIM 0.06%

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

س زنقة بني   40  : املقر االأت اعي 

طانزة السوي�ضي الرباط.

 BEN YAICH السيد  املسير 

.MOHAMMED FADEL
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.162277

191 P

TWO WAYS CAFÉ
 SARL

رأس الها 100.000 سرهم

تأسيس شركة
بسال  حرر  عرفي  عقد  ب وأب 

جضع  تم   2022 يونيو  فاتح  بتاريخ 

ذات  لشركة  امسا�ضي  القانون 

بامل يزات  املحدجسة  املسؤجلية 

التالية :

 TWO WAYS CAFÉ  : التس ية 

.SARL

بساتين   29 : ع ارة  املقر الرئي�ضي 

سال متجر رقم 2 لعيايدة سال.

في  حدس   : الشركة  رأس ال 

 1000 إ 9  مقسم  سرهم   100.000

للحصة  سرهم   100 بقي ة  حصة 

الواحدة.

الهدف االأت اعي :

الوأبات السريعة، سنا ك.

بصفة عامة القيام بكل الع ليات 

جاملالية  جالصناعية  التجارية 

بالهدف  صلة  لها  التي  جالعقارية 

االأت اعي.

سعيد  السيد  عين   : التسيير 

العلمي اإلسري�ضي مسير  للشركة ملدة 

غير محدجسة.

تكوين  األ  من   5%  : امرباح 

رصده  يتم  الباقي  قانوني  احتياطي 

تبعا لقرار الج ع العام.

فاتح  في  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  سأن4ر   31 في  جتنتهي  يناير 

سنة ماعدا السنة امج 9 تبتدئ من 

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري. 

سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري ملدينة سال تحت رقم37079.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 يوم  سال  ملدينة  التجاري 
2022، تحت  رقم  40021.

192 P

ZEMMOUR MAT
SARL AU

رأس الها : 100.000 سرهم

املقر االأت اعي : تجزئة رقم 9 ج10 

املنطقة الصناعية الصبيحي طريق 

القنيطرة سال

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 

امل4رم في سال بتاريخ 25 ف4راير 2021، 

للشركة  امسا�ضي  القانون  تغيير  تم 

ذات املسؤجلية املحدجسة كالتا ي :

السيد   : الشركة  حصص  بيع 

اسريس  جالسيد  امحزجن  ح اني 

الغا ي سياغ باعوا حصصهم املتكونة 

الدبي  السيدة  إ 9  حصة   1000 من 

القدميري بشرى.

االأت اعية  الحصص  توزيع 

الجديدة كالتا ي :

في  الشركة  رأس ال  حدس 

 1000 إ 9  مقس ة  سرهم   100.000

سرهم للواحدة،   100 حصة من فئة 

موزعة كالتا ي :

 : السيدة الدبي القدميري بشرى 

1000 حصة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات مسؤجلية محدجسة   :

مسؤجلية  ذات  شركة  إ 9   SARL

.SARL AU محدجسة بشريك جحيد

السابقين  املسيرين  استقالة 

شريك  غير  جحيد  مسير  جتعيين 

للشركة.

الحسين  صفر  السيد   : التسيير 

 ،1958 أبريل   15 بتاريخ  املزساس 

الساكن بدجار الحنشة بوقناسل، سال 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  جالحامل 

الوحيد  هو املسير   ،AB62198 عدس 

 ZEMMOUR لشركة  شريك  غير 

ملدة غير محدسة جهو املسؤجل   MAT

الوحيد عن اإلمضاء.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

سبت 4ر   28 بتاريخ  بسال  اإلبتدائية 

2021، تحت رقم 3757.

193 P

 STE SY2M
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

تم إبرام العقد العرفي املوقع بالرباط 

2022 جاملسجل من  3 نوف 4ر  بتاريخ 

9 نوف 4ر  طرف شركة SY2M بتاريخ 

الخصائص  العقد   ابرام  تم   2022

التالية :

تفويت أ يع الحصص من  طرف 

السيد   ا 9  رشيد  قيشوح  السيد 

محداش ياسين.

استقالة السيد قيشوح رشيد من 

منصبه ك سير للشركة.

ياسين  محداش  السيد  تعيين 

ك سير جحيد للشركة.

تحيين القانون امسا�ضي للشركة.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم    
الدارالبيضاء ب دينة   التجارية 
 29 نوف 4ر 2022 تحت رقم 847824
194 P

مكتب امستاذة فاط ة الزهراء بالحاج
موثقة

79 شارع عالل بن عبد هللا
م ر كراكشو، سلم أ الطابق الثاني، الرباط

الهاتف : 0537709716

SEOUL GARDEN
ش ذ م م للشريك الوحيد
تفويت حصص اأت اعية

ب تق�ضى محضر بتاريخ 9 سبت 4ر 
قرر الشريك الوحيد السيد   ،2015
 2.500 تفويت  شوى  كيوسيوك 
في  ي لكها  التي  اأت اعية  حصة 
 SEOUL GARDEN الشركة املس اة 
ش ذ م م للشريك الوحيد، رأس الها 
1.000.000 سرهم، مقرها االأت اعي 
زنقة السلم حي   6 ب الدار البيضاء 
راسين مسجلة بالسجل التجاري ب 
 156419 رقم  تحت  البيضاء  الدار 
شوا  أونكاب  السيد  أخيه  لفائدة 

جبالتا ي تم :
تحويل الشركة املذكورة من شركة 
للشريك  املحدجسة  املسؤجلية  ذات 
املسؤجلية  ذات  شركة  إ 9  الوحيد 

املحدجسة مكثر من شريك.
جه ا  للشركة  مسيرين  تعيين 
جالسيد  شوى  كيوسيوك  السيد 

أونكاب شوا.
تبني نظام أسا�ضي أديد.

بكتابة  القانوني  الوضع  أنجز 
ب  التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
أكتوبر  فاتح  بتاريخ  البيضاء  الدار 

2015، تحت رقم 00585415.
195 P

 VUNASSILLA NEGOCE     
 S.A.R.L

العامة  الج عية  مداجلة  حسب 
24 نوف 4ر  بتاريخ  املنعقدة  الطارئ 
 VUNASSILLA لشركة   2022
تم االتفاق عل9   NEGOCE S.A.R.L

ما يلي :

تصفية الشركة قبل أجانها .
اس اعيل  بنع ار  السيد  تعيين 

ك صفي للشركة .
بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بتزنيت.
تحت   ،2022 نوف 4ر   29 بتاريخ 

رقم 366/2022
التجاري  السجل  في  جاملسجل 

تحت رقم3857.
196 P

GALF TRAV
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
جضع  تم  بت ارة،   2022 نوف 4ر    2
لشركة محدجسة  التأسي�ضي  القانون 

املسؤجلية ذات شريك جحيد.
 GALF TRAV SARL  : التس ية 

.AU
أشغال   : االأت اعي  الهدف 

النجارة جالبناء.
املقر االأت اعي : حي نصر سكتور 

05 رقم 736 عين عوسة، ت ارة.
مدة الشركة : 99 سنة.

 100.000  : االأت اعي  الرأس ال 
حصة من   1000 إ 9  سرهم مقس ة 
الواحدة  للحصة  سرهم   100 فئة 

اكتتبت جحررت كلها من طرف :
الحليمي  ايوب  السيد   : السيد 

1000 حصة.
التسيير : السيد ايوب الحليمي.

السنة االأت اعية : من فاتح يناير 
إ 9 31 سيس 4ر من كل سنة.

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 
بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية  باملحك ة 

22 نوف 4ر 2022، تحت رقم 2300.
197 P

AMAN ENGINEERING
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
جضع  تم  بت ارة،   2022 2 نوف 4ر 
لشركة محدجسة  التأسي�ضي  القانون 

املسؤجلية ذات شريك جحيد.

 AMAN  : التس ية 
.ENGINEERING SARL AU

الهندسة   : االأت اعي  الهدف 
جالدراسة  جالخدمات  جاالستشارات 

الفنية.
أشغال البناء جالهندسة املدنية.

التجارة في أ يع املنتجات بج يع 
أشكالها.

أع ال متنوعة.
 04 رقم  شقة   : االأت اعي  املقر 
مرس  قاسر  إقامة  امجل  الطابق 

الخير، ت ارة.
مدة الشركة : 99 سنة.
الرأس ال االأت اعي : 

 1000 شعيل  مح د  السيد 
سهم/1000 سهم.

التسيير : السيد مح د شعيل.
السنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 9 31 سيس 4ر من كل سنة.
الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 
بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية  باملحك ة 

23 نوف 4ر 2022، تحت رقم 2305.
198 P

YAKECAM
 SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�ضى 
القانون  جضع  تم   2022 نوف 4ر   8
التأسي�ضي لشركة محدجسة املسؤجلية :

.YAKECAM SARL : التس ية
الهدف االأت اعي :

أشغال التركيبات الكهربائية.
شبكات  أ يع  جصيانة  تركيب 

االتصاالت.
تشغيل جصيانة مشاريع الطاقة.

جالتصدير  االستيراس  أع ال 
املتنوعة.

شارع   5 رقم   : االأت اعي  املقر 
الطابق امجل حي العباسي   1 حسان 

ت ارة.
مدة الشركة : 99 سنة.

سهم   500 السيد عبد هللا ناصر 
أي 1000 سرهم.

املنصوري  الرحيم  عبد  السيد 

500 سهم أي 1000 سرهم.

هللا  عبد  السيد   : التسيير 

الرحيم  عبد  جالسيد  املنصوري 

ناصر.

السنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 9 31 سيس 4ر.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بت ارة  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2022 نوف 4ر   23 بتاريخ 

.02302

199 P

ائت اينة أسفار كونساي

شقة رقم 4 أنان النهضة 1 الرباط

الهاتف : 05.37.72.97/60

الهاتف النقال : 06.62.74.43.37

TRADE 4 TEN
SARL AU

رأس الها 100.100 سرهم

املقر االأت اعي : 15 شارع امبطال 

شقة رقم 4 أكدال الرباط

إثر انعقاس الج ع العام االستثنائي 

 TRADE 4 في املقر االأت اعي لشركة

سبت 4ر   14 في يوم   TEN SARL AU

الج ع  توصيات  عل9  جبناء   2022

قررت السيدة مريم افران ب ت ج 

جشريكة  مسيرة  بصفتها   AA2359

جحيدة حل الشركة نظرا للصعوبات 

املالية.

قامت السيدة مريم افران بصفتها 

املالية  الوضعية  بعرض  املصفية 

جالحسابية للشركة جبتفسير الطريقة 

حساباتها  تسوية  عن  أسفرت  التي 

الج ع  جأكد  جافق  املناقشة  جبعد 

الشركة  حل  عل9  االستثنائي  العام 

جإعطاء إبراء لل صفية بإت ام امله ة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 4ر   29 يوم  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 10173.
للبيان

200 P
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M.C.O.V.W SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة بشريك جاحد

بالدار  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

تم   2022 أكتوبر   18 بتاريخ  البيضاء 

جضع القانون امسا�ضي لشركة ذات 

جاحد  بشريك  املحدجسة  املسؤجلية 

ذات الخصائص التالية :

.M.C.O.V.W  : التس ية االأت اعية

الهدف االأت اعي : 

أع ال البناء لج يع الصفقات ؛

أع ال اإلصالحات ؛

استيراس جتصدير.

فار  شارع   16  : االأت اعي  املقر 

زنقة  أالل االريبي الطابق 8 رقم 18 

الدار البيضاء.

املدة االأت اعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.

 100.000  : االأت اعي  الرأس ال 

حصة من   1000 سرهم موزعة عل9 

سرهم للحصة جزعت ك ا   100 فئة 

يلي :

مسير  الداسر  رشيد  السيد 

للشركة ملدة غير محدسة.

تم إيداع السجل التجاري ب كتب 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

 2022 نوف 4ر   16 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 38361 إيداع قانوني.

201 P

S.M.C TRAD SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة بشريك جاحد

بالدار  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

البيضاء بتاريخ 28 سبت 4ر 2022 تم 

جضع القانون امسا�ضي لشركة ذات 

جاحد  بشريك  املحدجسة  املسؤجلية 

ذات الخصائص التالية :

 S.M.C   : االأت اعية  التس ية 

.TRAD SARL AU

الهدف االأت اعي : 
جمعذات  جأسجات  أثاث  تاأر 

املكتب جاإلعالميات ؛
أع ال الطباعة جالنشر جالتواصل: 

الصناعية  املعذات  في  االتجار 
جالرياضية.

فار  شارع   16  : االأت اعي  املقر 
زنقة  أالل االريبي الطابق 8 رقم 18 

الدار البيضاء.
املدة االأت اعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.
 100.000  : االأت اعي  الرأس ال 
حصة من   1000 سرهم موزعة عل9 
سرهم للحصة جزعت ك ا   100 فئة 

يلي :
السيد رشيد أابر : 1000 حصة.

السنة االأت اعية : تبدأ من فاتح 
يناير إ 9 31 سيس 4ر من كل سنة.

تم إيداع السجل التجاري ب كتب 
بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
 2022 أكتوبر   27 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم إيداع قانوني 843799.
202 P

HAMAN BAT
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

بالدار  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
البيضاء بتاريخ 28 سبت 4ر 2022 تم 
جضع القانون امسا�ضي لشركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة ذات الخصائص 

التالية :
 HAMAN BAT SARL  : التس ية 

AU
الهدف االأت اعي : 

أع ال البناء لج يع الصفقات.
تاأر مواس البناء جاملعذات.

جالتنظيف  البستنة  أع ال 
جاملناظر الطبيعية املتنوعة.

التجارة العامة جامع ال املتنوعة
املقر االأت اعي : شارع اللة ياقوت 
الطابق   9 ع ارة  العرعار  جزنقة 
الدار  كاليس  إقامة   17 الشقة   4

البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيسها.

 100.000  : االأت اعي  الرأس ال 
حصة   1000 عل9  موزعة  سرهم 
جزعت للحصة  سرهم   100 فئة   من 

ك ا يلي :
السيد رشيد أابر 1000 حصة.

السنة املالية : تبدأ من فاتح يناير 
إ 9 31 سيس 4ر من كل سنة.

التسيير : السيد رشيد أابر مسير 
للشركة ملدة غير محدجسة.

تم إيداع السجل التجاري ب كتب 
الدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
 2022 أكتوبر   27 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 843796 إيداع قانوني.
203 P

STE TIMIZAR CASH
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ش.ج
رأس الها : 100.000 سرهم

املقر االأت اعي : تجزئة جليلي الرقم 
1310 محل رقم 1 سيدي قاسم

طبقا لعقد خاص بتاريخ 17 يناير 
2022 تم تأسيس شركة ش.م.م.ش.ج 

ذات الصفات التالية :
اسم  تح ل  الشركة   : التس ية 

STE TIMIZAR CASH SARL AU
الشركة تهتم ب :

تحويل امموال.
مفاجض.

جليلي  تجزئة   : االأت اعي  املقر 
سيدي   1 رقم  محل   1310 الرقم 

قاسم.
الرأس ال : لقد حدس في 100.000 
حصة   1000 عل9  مقسم  سرهم 
اأت اعية ث ن كل جاحدة 100 سرهم.
التسيير مخول للسيدة   : التسيير 

خربو خديجة.
من الربح الصافي تخصم   : الربح 

5% لالحتياطات القانونية.
اإليداع القانوني لقد تم باملحك ة 
 25 يوم  قاسم  بسيدي  اإلبتدائية 
 611/22 رقم  تحت   2022 نوف 4ر 

رقم السجل التجاري 29375.
204 P

NEWSIDE CONSULTING

 Cabinet de Comptabilité et de Conseil

Fiscal et Juridique

 LABORATOIRE

DENTALZOOM
تأسيس شركة

ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

25 أكتوبر 2022، تم تأسيس شركة 

ذات  املحدجسة،  املسؤجلية  ذات 

الخصائص التالية :

 LABORATOIRE  : التس ية 

DENTALZOOM SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤجلية محدجسة.

مقر الشركة : بلوك 8 رقم 13 حي 

اليوسفية الغربية الرباط.

الهدف االأت اعي :

تص يم جتصنيع تركيبات امسنان 

طب  أأهزة  التيجان  )الحلقات، 

امسنان).

تص يم جتصنيع جإصالح امسنان 

االصطناعية جامطراف االصطناعية 

امخرى.

املواس  امسنان  جأطباء  املعامل 

املواس  لل ستشفيات،  االستهالكية 

جاملعذات.

استيراس  املنتجات،  جبيع  شراء 

جاملواس  جاملعذات  املواس  جتصدير 

جأطباء  لل ستشفيات  االستهالكية 

امسنان.

سرهم   10.000  : رأس ال الشركة 

 100 حصة من فئة   100 مكون من 

سرهم للحصة الواحدة موزعة عل9 :

 مح د أبا طالب ب 50 حصة.

ح يد العرباجي ب 50 حصة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

تسير الشركة من طرف   : املسير 

حامل  طالب  أبا  مح د  السيدين 

رقم  الوطنية  التعريف  بطاقة 

حامل  العرباجي  جح يد   A734075

رقم  الوطنية  التعريف  بطاقة 

.AB400860
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فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إ 9 31 سيس 4ر.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 4ر   29 يوم  بالرباط  التجارية 
رقم   130842 رقم  تحت   2022

السجل التجاري 164409.

205 P

ML ASSURANCES
SARL

RC : 164367

تأسيس شركة
امسا�ضي  القانوني  ب قت�ضى 

 2022 سبت 4ر   16 بتاريخ  املؤرخ 

اسم  تح ل  شركة  تأسيس  تقرر 

شركة   ML ASSURANCES SARL

خاصياتها كالتا ي :

 ML ASSURANCES  : التس ية 

محدجسة املسؤجلية.

الشركة ت ارس نشاطها   : الهدف 

باملغرب جخارأه :

الفرجع  في  التأمين  جسيط  مهنة 

جامنشطة املرخصة التي تعت4ر ب هنة 

اللوائح  ب وأب  التأمين  جسيط 

املنظ ة لهذه املهنة.

الشركة  مقر   : االأت اعي  املقر 

حدس في العنوان التا ي : 10 قطاع 13 

شارع التوت تجزئة رقم 4 الرباط.

املدة القانونية : تأسست الشركة 

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النهائي لها.
رأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 

الشركة حدس في مبلغ 100.000 سرهم 

قس ت إ 9 100 حصة من 100 سرهم 

لكل حصة سفع كليا جي ثل مساه ة 

من  الشركة  لفائدة  نقدا  أنجزت 

طرف :

 50.000 املنصور  ناسية  السيدة 

سرهم.

امزرق  عبيد  مح د  السيد 

50.000 سرهم.

بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

جتخصص كلها للشركة.

السيدة  الشركة  يسير   : التسيير 
شارع   3 ب  القاطنة  املنصور  ناسية 
تجزئة   12 كل تر  الساسس  مح د 
مغربية  الرباط  السوي�ضي  السالمة 
أكتوبر   20 بتاريخ  مزساسة  الجنسية 
حاملة للبطاقة الوطنية رقم   1980

.Z333297
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 
 2022 نوف 4ر   29 بتاريخ  بالرباط 
بالسجل التحليلي تحت رقم 130812 

جبالسجل الزمني تحت رقم 10168.
206 P

 SOCIETE HOTELIERE
ATLANTIS

شركة مساه ة
يبلغ رأس الها 19.000.000 سرهم
املقر االأت اعي : فندق املوحدين
شارع الحسن امجل الدار البيضاء
السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 37491
استقالة متصرف جتعيين متصرف 

أديد
الج عية  مداجالت  ب قت�ضى 
أكتوبر   11 بتاريخ  العاسية  العامة 
السيد  استقالة  تم تسجيل   ،2022
ك تصرف  هللا  بنعبد  شاجني  املكي 
جتقرر تعيين السيد إس اعيل أيوب 

ك تصرف أديد.
باملحك ة  القانوني  اإليداع 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت   ،2022 نوف 4ر   29

.848137
207 P

FORMINNOV
SARL

العام  الج ع  ملقتضيات  جفقا 
العاسي املنعقد بتاريخ 20 يناير 2021 
النظام  جضع  تم  البيضاء،  بالدار 
املسؤجلية  ذات  للشركة  امسا�ضي 
خصائصها  تت ثل  جالتي  املحدجسة، 

في ا يلي :

 FORMINNOV  : الشركة  اسم 

SARL

فورمينوف شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة.

رأس الها : 100.000 سرهم.

مدتها : 99 سنة.

أنفا،  إقامة   : االأت اعي  املقر 

الطابق الثاني، مكتب رقم 24، شارع 

املقاجمة، الدار البيضاء.

السنة االأت اعية من فاتح يناير 

إ 9 31 سيس 4ر من كل سنة.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

يوم البيضاء  بالدار   التجارية 

17 مارس 2021 تحت رقم 494417.

املساه ات : يبلغ رأس ال الشركة 

100.000 سرهم.

جينقسم إ 9 1000 سهم اأت اعي 

مخصص  سرهم للسهم،   100 بقي ة 

للشركاء ب ا يتناسب مع مساه اتهم :

السيد يوسف بوقاع سه ا بقي ة 

100 سرهم = 75.000 سرهم.

أاك تيرني 250 سه ا بقي ة 100 

سرهم = 25.000 سرهم.

: عين مديرا للشركة لفترة  اإلسارة 

غير محدجةسة، السيد يوسف بوقاع.

من  الغرض   : االأت اعي  الغرض 

الشركة سواء في املغرب أج في الخارج 

هو :

املؤسساتية  القطاعات  التدريب 

تدريب   / املنهي  التدريب   / جالخاصة 

اإلسماج   / املتخصصين  املتعل ين 

املساعدة جاإلرشاس املقاجالتي   / املنهي 

الصحوة  في  التكوينية  الدجرات   /

بشكل  الشركة  تلتزم   / التعلي ية 

صحيح بتوقيع يوسف بوقاع.

أ يع الصالحيات م نوحة للسيد 

يوسف بوقاع، الذي يشارك بتوقيعه 

االأت اعي جاملا ي جالبنكي للشركة.

208 P

ائت انية ماأستيك كاجنساي ش.ذ.م.م

انس 5 شارع الحسن امجل شقة رقم 3 تجزئة 

بلخير الع ارة رقم 9 الطابق الثاني ت ارة

الهاتف : 0537.64.40.48

 STE TRANS SMART

SLOGAN HERE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة

ب قت�ضى أنظ ة الشركة املوقعة 

 ،2022 أكتوبر   20 بتاريخ  في طنجة 

مسؤجلية  ذات  الشركة  تأسيس  تم 

محدجسة جالتي خاصياتها كالتا ي :

 STE TRANS SMART : التس ية 

SLOGAN HERE ش.ذ.م.م.

الهدف االأت اعي : هدف الشركة 

ساخل املغرب أج خارأه هو :

نقل البضائع.

تجارة عامة.

استيراس جتصدير.

جسيط في امع ال.

الرياض  تجزئة   : االأت اعي  املقر 

أهال 2 محل رقم 569 طنجة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.
مبلغ  في  تبث   : الشركة  رأس ال 

 1000 إ 9  مقس ة  سرهم   100.000

100 سرهم  حصة اأت اعية من فئة 

للواحدة مقس ة كالتا ي :

حصة   333  : مي ون  الداجسي 

اأت اعية ؛

حصة   334  : مح د  جزات 

اأت اعية ؛

حصة   333  : مح د  الداجسي 

اأت اعية ؛

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الداجسي مي ون مسير للشركة جذلك 

ملدة غير محدجسة.

التوقيع االأت اعي : قبلت الشركة 

توقيع السيد الداجسي مي ون جالسيد 

التي  العقوس  لج يع  مح د  الدجسي 

تتعلق بها.

السنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 9 31 سيس 4ر.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ طنجة  ب حك ة   القانوني 
السجل  رقم   ،2022 نوف 4ر   24

التجاري : 132515.
للنشر جالبيان

209 P

NAD AGENCY
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم   2022 نوف 4ر   7 بتاريخ  بالرباط 
إنشاء شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

ذات الخاصيات التالية :
NAD AGENCY : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤجلية محدجسة.

املوضوع االأت اعي :
االتصال جاإلعالن.

تسويق.
تسويق الشارع.

التسويق الرقمي.
جالتسويق  االتصال  استشارات 
باستخدام أ يع الوسائط جخاصة 
اإلنترنت جأ يع الوسائط التفاعلية.

العالقات  أنشطة  أ يع 
الصحفية جالعالقات العامة.

تص يم جإنتاج الح الت اإلعالنية 
جالترجيج لل بيعات جاإلعالن في نقاط 

البيع.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التقييد في السجل التجاري.
 3 شقة رقم   7 ع ارة رقم   : املقر 
أكدال  ربيع  ام  شارع  امجل  الطابق 

الرباط.
سرهم   100.000  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.
الحصص :

السيد املهدي بنتهامي 500 حصة.
السيد خليل الفيال ي 500 حصة.

الفيال ي  خليل  السيد   : التسيير 
تم تعيينه ا  جالسيد املهدي بنتهامي، 

ك سيرين للشركة لفترة غير محدسة.

السجل التجاري رقم : 164291.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحك ة التجارية بالرباط.

210 P

LE BOIS CEDRE ATLAS
شركة محدجسة املسؤجلية

ذات الشريك الوحيد

رأس الها : 10.000 سرهم

املقر االأت اعي : سجار اجالس عامر 

عين غبولة مرس الخير ت ارة

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�ضى 

تأسيس  تم  قد   2022 نوف 4ر   11

ذات  املسؤجلية  محدجسة  شركة 

الشريك الوحيد.

 LE BOIS CEDRE  : التس ية 

ATLAS

الصفة القانونية : شركة محدجسة 

املسؤجلية ذات الشريك الوحيد.

أشغال   : االأت اعي  الهدف 

النجارة.

سرهم   10.000  : رأس ال الشركة 

مقس ة إ 9 100 حصة من فئة 100 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  سرهم 

الشركاء :

 1000 مح د  امعطي  السيد 

حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

سيس 4ر من كل سنة ما عدا   31 إ 9 

تاريخ  من  تبتدئ  امج 9  السنة 

إ 9 التجاري  السجل  في   التسجيل 

31 سيس 4ر.

سجار اجالس عامر   : املقر االأت اعي 

عين غبولة مرس الخير ت ارة.

السيد امعطي مح د،   : التسيير 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.V61450 رقم

باملحك ة  القانوني  الوضع  تم 

نوف 4ر   28 بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 

تحت رقم التقييد في السجل   2022

التجاري 137845.
قصد النشر

211 P

SOCIETE AFAMO TRAVAUX
SARL AU

املقر االأت اعي : تجزئة مسكينة

رقم 154 سراركة أكاسير

بتاريخ مداجالتها  إثر   عل9 

قرر الج ع العام   2022 نوف 4ر   17

 SOCIETE للشركة  العاسي  غير 

 AFAMO TRAVAUX SARL AU

املسجلة بالسجل التجاري باملحك ة 

التجارية تحت رقم 39949.

ما يلي :

حل الشركة بصفة مبكرة ابتداء 

من 17 نوف 4ر 2022.

تعيين مصفي الشركة في شخص 

نزاري مح د.

تجزئة   : جاملراسلة  التصفية  مقر 

مسكينة رقم 154 سراركة أكاسير.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ التجارية  باملحك ة   الضبط 

29 نوف 4ر 2022 تحت رقم 119481.

212 P

STE ORIENT MOTO
SARL AU

Société à Responsabilité Limitée

 à Associe Unique

Au Capital Social : 80.000 Dhs

Siège Social : RDN 58 LOTS

KADA RS DRISS OUJDA

العام  الج ع  محضر  ب وأب 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 14 نوف 4ر 

2022 تقرر ما يلي :

تشطيب النشاط التا ي :

تاأر سيارات مستع لة.

للسيارات  مستورس  تاأر 

جالدراأات النارية جاملركبات.

إضافة النشاط التا ي :
لل ركبات  مستورس  تاأر 
الجديدة  النارية  جالدراأات 

جمستع لة.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
نوف 4ر   29 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1899.
املسير

213 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agrée Par l’Etat

N° 48 Rue Mohamed El Amraoui

Résidence Nizar

Tél. : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

Fax : 05.37.90.12.20

KENITRA

 KHAOULA FREE شركة
SERVICE

املقر االأت اعي : حي هند، مج وعة 
مع ورة، الطابق امر�ضي

 رقم 1149، سوق أربعاء الغرب
شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 
بتاريخ   KHAOULA FREE SERVICE
تأسيس  تقرر   ،2022 نوف 4ر   14
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة ذات 
الشريك الوحيد، م يزاتها هي كالتا ي :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد.
 KHAOULA FREE  : التس ية 

.SERVICE
بيع  جراقة،   : الرئي�ضي  املوضوع 

لوازم مدرسية.
هند،  حي   : االأت اعي  املقر 
الطابق امر�ضي،  مج وعة مع ورة، 

رقم 1149، سوق أربعاء الغرب.
املدة : 99 سنة.

تبدأ السنة املالية   : السنة املالية 
سيس 4ر   31 في فاتح يناير جتنتهي في 

من كل سنة.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
حصةاأت اعية   1000 إ 9  مقس ة 

من فئة 100 سرهم للواحدة :
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الشكل  عل9  الحصص  تخصص 

التا ي : 

السيدة خولة بدرالدين، حي هند، 

الطابق امر�ضي،  مج وعة مع ورة، 

الغرب  أربعاء  سوق   ،1149 رقم 

1000 حصة اأت اعية.

املج وع : 1000 حصة اأت اعية.

: السيدة خولة بدرالدين،  اإلسارة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.GB281461 رقم

جقد تم اإليداع القانوني لقوانين 
بسوق  اإلبتدائية  باملحك ة  الشركة 

نوف 4ر   23 بتاريخ  الغرب،  أربعاء 

2022، تحت رقم 2022/578.

214 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agrée Par l’Etat

N° 48 Rue Mohamed El Amraoui

Résidence Nizar

Tél. : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

Fax : 05.37.90.12.20

KENITRA

OUEST OFFICE شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

L املقر االأت اعي : مج ع

رقم 361، اجالس اجأيه، محل رقم 1

القنيطرة

القرار  محضر  ب قت�ضى 

OUEST OFFICE االستثنائي لشركة

الوحيد،  الشريك  ذات  ش.ذ.م.م 

  ،2022 نوف 4ر   15 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :

 OUEST لشركة  مسبقة  تصفية 

الشريك  ذات  ش.ذ.م.م   OFFICE

الوحيد.

إبراء ذمة مسيرة الشركة السيدة 

عزجزي شاسية.

في  للشركة  املصفية  تس ية 

شخص السيدة عزجزي شاسية.

رقم   ،L مج ع   : عنوان التصفية 

 ،1 رقم  محل  اجأيه،  اجالس   ،361

القنيطرة.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

اإلبتدائية  باملحك ة  املحضر 

 2022 نوف 4ر   24 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 2022/93438.

215 P

مونديال كونطا ش.م.م

8 زنقة ضاية إفراح شقة 2 أكدال الرباط

الهاتف : 0537.68.27.87/88

الفاكس : 0537.68.27.89

الرباط

 CENTRE D’ONCOLOGIE

TETOUAN
SARL AU

ب قت�ضى القانون امسا�ضي املؤرخ 

 ،2022 سبت 4ر   13 يوم  بتطوان 

مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

هذه  جاحد،  بشريك  محدجسة 

خاصيتها :

 BBA SANTE شركة   : الشركاء 

1000 حصة.

 CENTRE  : التس ية 

 D’ONCOLOGIE TETOUAN

.SARL AU

الهدف امسا�ضي :

مركز امجرام الطبي.

الع ليات  كل  عامة  جبصفة 

املالية الصناعية،   التجارية، 

التي لها عالقة مباشرة  أج العقارية،   

أج غير مباشرة بهدف الشركة، جكذلك 

جكذا  املتشابهة  املجاالت  أ يع 

التشارك مع املقاجالت التي تع ل في 

نفس املجاالت اآلنفة الذكر.

شارع جاس سرعة   : املقر االأت اعي 

إقامة مخلص حي الح امة   23 رقم 

تطوان.

في  الشركة  مدة  حدست   : املدة 

من تاريخ التأسيس  سنة ابتداء   99

النهائي للشركة، ما عدا حالة الت ديد 

أج الفسخ السابق لألجان.

 100.000  : الشركة  رأس ال 

سرهم.

الشركة  تسير   : الشركة  تسيير 

ابراهيم  من طرف السيد اح د بن 

جالسيد يوسف بنعبد هللا هللا اللذان 

عينا ك سيرين للشركة جذلك ملدة غير 

محدجسة.

من   %5 اقتطاع  بعد   : امرباح 

االسخار  لتكوين  الصافية  امرباح 

الشركاء  بين  الباقي  يوزع  القانوني 

حسب قرارهم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 

24 نوف 4ر  اإلبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2332.

215P مكرر

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agrée Par l’Etat

N° 48 Rue Mohamed El Amraoui

Résidence Nizar

Tél. : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

Fax : 05.37.90.12.20

KENITRA

ZEN LAB شركة
ش.ذ.م.م

Z.L : املختصر

املقر االأت اعي : تجزئة 116، 

املنطقة الصناعية الساكنية

القنيطرة

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 

 ZEN بشركة  للشركاء  االستثنائي 

بتاريخ املنعقد  ش.ذ.م.م،   LAB 

جتبعا لعقوس بيع   ،2022 نوف 4ر   15

سبقته،  التي  االأت اعية  الحصص 

تقرر ما يلي :

بيع الحصص االأت اعية :

س ية  مشكوك  السيدة  باعت 

لفائدة  اأت اعية،  حصة   1.000

السيد زجكير ع ر.

 500 باع السيد ايت اح د كريم 

السيد  لفائدة  اأت اعية،  حصة 

زجكير ع ر.

باع السيد ايت اح د كريم 1.500 

حصة اأت اعية، لفائدة السيد فؤاس 

سعد.

باع السيد ايت اح د كريم 1.500 

السيد  لفائدة  اأت اعية،  حصة 

العلمي يوسف.

تعديل الفصلين 6 ج7 من النظام 

امسا�ضي.

تحيين النظام امسا�ضي للشركة.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

اإلبتدائية  باملحك ة  املحضر 

 2022 نوف 4ر   28 بتاريخ  بالقنيطرة 

ب لف   2022/93467 رقم  تحت 

السجل التجاري رقم 63891.

216 P

JAWADITRADE شركة

SARL

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

بالرباط   2022 أكتوبر   12 بتاريخ 

املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة تح ل الخصائص التالية :

JAWADITRADE : التس ية

اإليراس   - االتجار   : الهدف 

جالتصدير.

مقرها   : التجاري  العنوان 

 1 زنقة تانسيفت رقم   54 االأت اعي 

أكدال الرباط.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

في 100.000 سرهم مقس ة إ 9 1000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

تم تعيين السيدة اعلي   : التسيير 

ملدة  للشركة  ك سيرة  نزهة  يوسف 

غير محدجسة.

99 سنة  : مدة ع ر الشركة  املدة 

من تاريخ التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

باملحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 

130889 بتاريخ فاتح نوف 4ر 2022.

216P مكرر
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COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

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

Résidence Nizar
Tél. : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

Fax : 05.37.90.12.20
KENITRA

FELLAH ELGHARB شركة
ش.ذ.م.م

املقر االأت اعي : شارع مفضل 
الشرقاجي، محطة إينوف

سوق أربعاء الغرب
العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 
 FELLAH االستثنائي للشركاء بشركة
ELGHARB ش.ذ.م.م، املنعقد بسوق 
نوف 4ر  فاتح  بتاريخ  الغرب  أربعاء 

2022،  تقرر ما يلي :
الشركة  مقر  عنوان  تعديل 
ش.ذ.م.م،   FELLAH ELGHARB

بالعنوان الجديد :
محطة  شارع مفضل الشرقاجي، 

إينوف، سوق أربعاء الغرب.
 : التا ي  العنوان  عل9  التشطيق 
شارع   ،70 رقم  الغرب،  سوق أربعاء 
عبد املومن بن علي، موضوع الضريبة 
املهنية رقم 21904558 باسم شركة  

FELLAH ELGHARB ش.ذ.م.م.
»بيع  نشاط  عل9  التشطيب 
امس دة الفالحية» موضوع الضريبة 
املهنية رقم 21916023 باسم شركة 

FELLAH ELGHARB ش.ذ.م.م.
تعديل الفصلين 2 ج4 من النظام 

امسا�ضي.
تحيين النظام امسا�ضي للشركة.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم  جقد 
اإلبتدائية  باملحك ة  املحضر 
 2022 نوف 4ر   7 بتاريخ  بالقنيطرة 
تحت رقم 2022/574 ب لف السجل 

التجاري رقم 24455.
217 P

SAID OPTICAL شركة
SARL

بتاريخ 28 نوف 4ر 2022 جب وأب 
قرر  االستثنائي  العام  الج ع  عقد 

الشركاء ما يلي :

 50 العلج  جائل  السيد  تفويت 

لفائدة  بالشركة  ي لكها  التي  حصة 

سرهم   100 بـ  رضوان  سعيد  السيد 

للحصة الواحدة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

إ 9 شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بت ارة بتاريخ 28 نوف 4ر 2022 تحت 

رقم 9415.

217P مكرر

NASOKAF

شركة ذات مسؤجلية محدجسة

رأس الها : 100.000 سرهم

املقر االأت اعي : 33 رياض امندلس

اله 4را 4، شقة رقم 6، حي الرياض

الرباط

تصفية شركة

ب قت�ضى محضر الج عية العامة 

 NASOKAF لشركة  االستثنائية 

تم  الذي  التصفية  طور  في  شركة 

بتاريخ 30 سبت 4ر 2022 تقرر ما يلي :

املصاسقة عل9 تقرير املصفي.

تحديد نتيجة التصفية النهائية.

قرار إنهاء التصفية.

إبراء ذمة املصفي جإنهاء تفويضه.

باإلأراءات  للقيام  التوكيل 

الالزمة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحك ة  لدى  القانوني 

 2022 نوف 4ر   30 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 130859.
من أأل التلخيص جالنشر

املصفي

218 P

 UR TRADING &

INVESMENT
SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجسة
رأس الها : 100.000 سرهم

املقر االأت اعي : 24، شارع سرعة

شقة رقم 15، أكدال، الرباط

تحويل املقر االأت اعي للشركة
ب قت�ضى محضر الج عية العامة 

 UR TRADING لشركة  االستثنائية 

بتاريخ  تم  الذي   & INVESMENT

فاتح نوف 4ر 2022 تقرر ما يلي :

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

24، شارع سرعة، شقة رقم 15،  من 

أكدال، الرباط، إ 9 العنوان التا ي :

بير  ركراكة،  شارع  ش س،  فيال 

قاسم، السوي�ضي، الرباط.

تغيير املاسة 4 من النظام امسا�ضي.

تحديث النظام امسا�ضي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحك ة  لدى  القانوني 

 2022 نوف 4ر   30 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 130854.

219 P

 CRECHE LA PERLE

BLANCHE
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة
مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�ضى 

 2022 يوليو   13 بتاريخ  الرباط  في 

مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة تح ل الخصائص التالية :

 CRECHE LA PERLE  : التس ية 

BLANCHE

الهدف االأت اعي : الحضانة.
رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 

مقسم إ 9 1000 حصة من فئة 100 

سرهم للحصة الواحدة.

نوال كراجي : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

بالطابق   1 أنان املنصور   : املقر 

.C1-GH45 امر�ضي تامسنا

تسير الشركة من طرف   : املسير 

نوال كراجي ملدة غير محدجسة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بت ارة  باملحك ة اإلبتدائية  القانوني 
2022، رقم التقييد  7 نوف 4ر  بتاريخ 

بالسجل التجاري 137651.
220 P

INITEC ENERGIA MAROC
إنتيك إنيرخيا مارجك

شركة محدجسة املسؤجلية
ذات الشريك الوحيد

مقرها االأت اعي : عبد املومن 
بيزنيس سانتر، ع ارة أرتيوم

رقم 374، تجزئة منازل املي ون
الطابق 5، مكتب 501، شارع

عبد املومن، الدار البيضاء
رأس الها : 150.000 سرهم

السجل التجاري : الدار البيضاء
رقم 377493

ب قت�ضى محضر قرارات الشريك 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   الوحيد 

12 سبت 4ر 2022 تقرر ما يلي :
عن  الشركة  رأس ال  زياسة 
املقدار  محدسة  سيون  إسماج  طريق 
جمستحقة عل9 الشركة جذلك لصالح 
إنيرخيا»  »إنتيك  الوحيد  الشريك 
 INITEC ENERGIA MAROC ش.م 
50.000 سرهم لرفعه من  بقي ة   S.A

100.000 سرهم إ 9 150.000 سرهم.
إثبات اإلنجاز النهائي لزياسة رأس 

املال االأت اعي.
ج7   6 لل استين  املوازي  التعديل 

من النظام امسا�ضي للشركة.
تنقيح النظام امسا�ضي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2022 نوف 4ر   21 بتاريخ 

.846788
للخالصة جالبيان

املسير

221 P
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STE CHERVONY IMMO
SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
 ،2022 أكتوبر   26 بالقنيطرة بتاريخ 
مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة، ذات الخصائص التالية :
التس ية : شركة شيرفوني إي و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤجلية محدجسة.

 املقر االأت اعي : 59، شارع موالي
عبد العزيز، رقم 4،القنيطرة.

الهدف االأت اعي :
منعش عقاري.

امشغال العامة جالبناء.
الع ليات  كل  عامة  جبصفة 
لها  التي  جاملالية  جالعقارية  التجارية 
من  جالتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساه ة في تن ية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
السيد   : إ 9  أسند  التسيير 

االس اعيلي االمغاري مرجان.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
سنة كل  من  سيس 4ر   31 إ 9   يناير 
ما عدا السنة امج 9 تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.
رأس املال : حدس في مبلغ 100.000 
سرهم، مقسم إ 9 1000 حصة بقي ة 

100 سرهم للواحدة.
بالسجل  التقييد  تم   : التقييد 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  التجاري 
 2022 نوف 4ر   16 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 67317.
222 P

TRANS X. BOX شركة
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

ب سير جحيد
ب وأب محضر الج ع العام غير 
أكتوبر   18 بتاريخ  املنعقد  العاسي 
الوحيد لشركة  الشريك  قرر   2022
ذات  شركة   TRANS X. BOX
جحيد،  ب سير  محدجسة  مسؤجلية 
 : مقرها  سرهم   100.000 رأس الها 
زنقة هارجن الرشيد إقامة الفرسجس 

رقم 3 مي وزا - القنيطرة، ما يلي :

تفويت الحصص.

تعيين مسير أديد للشركة.

السيد  حصص  مج وع  تحويل 

إ 9  حصة   1000 مح د  ضهيسة 

السيدة امزيوقة س يرة.

شركة  حصص  تصبح  جبذلك 

TRANS X. BOX موزعة عل9 الشكل 

التا ي :

 1000 س يرة  امزيوقة  السيدة 

حصة.

س يرة  امزيوقة  السيدة  تعيين 

مسؤجلة عن الشركة جاستقالة املسير 

السابق السيد ضهيسة مح د.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالقنيطرة   اإلبتدائية 

28 نوف 4ر 2022 تحت رقم 4781.
ب ثابة جمقت�ضى املسير

223 P

 CAMBRIDGE SCHOOL

PRIVE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

رأس الها : 10.000 سرهم

R.C. 49455

ملخص محضر الج ع العام 
االستثنائي

االستثنائي  العام  الج ع  إطار  في 

 CAMBRIDGE SCHOOL لشركة 

مسؤجلية  ذات  شركة   PRIVE

نوف 4ر   10 بتاريخ  املنعقد  محدجسة 

ابن  ع ر  زنقة   19 الكائنة   2002

العاص شقة رقم 4 القنيطرة، تداجل 

ما  عل9  باإلأ اع  الشركة  مساه و 

يلي :

قراءة تقرير التسيير الذي قام به 

املسير.

سابقة  بصفة  الشركة  تصفية 

مجانها.

بشرى  أغوتان  السيد  تعيين 

جتحديد  التصفية  عن  املسؤجلة 

زنقة ع ر ابن العاص   19 مقرها في 

شقة رقم 4 القنيطرة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بالقنيطرة في 23 نوف 4ر 2022 تحت 
رقم 93428.

224 P

HYGICOM
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد
رأس الها : 100.000 سرهم

املقر االأت اعي : 26، زنقة أبي زرعة

39، شارع موالي عبد الرح ان

ج86 مكرر شارع موالي عبد الرح ان 

ع ارة A، مكتب 7،القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�ضي 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  جحيد  بشريك 

التالية :

HYGICOM SARL AU : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.
أبي  زنقة   ،26  : االأت اعي  املقر 

زرعة، 39، شارع موالي عبد الرح ان 

ج86 مكرر شارع موالي عبد الرح ان، 

ع ارة A، مكتب 7،القنيطرة.

موضوع الشركة :

جاأهات  تنظيف  في  املقاجلة 

املتاأر جالشقق.

االستيراس جالتصدير.

التجارة.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اأت اعية  حصة   1000 إ 9  مقسم 

بقي ة 100 سرهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

السيد إ 9  أسند   :  التسيير 

.EL BILKI IMAD
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 67451.

225 P

2SK NEGOCE شركة
شركة ذات امل سؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد
C املقر االأت اعي : رقم 43 بلوك

الحوزية القنيطرة
الحل املبكر للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 
 2SK NEGOCE غير العاسي لشركة 

تقرر ما يلي :
املبكر  الحل  عل9  املصاسقة 

للشركة.
 KARAM السيد  تعيين 
مصفي  بصفته   ،HASSANIA

للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
 C بلوك   43 رقم   : التا ي  بالعنوان 

الحوزية القنيطرة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

.93270
226 P

KIMANOTRAV
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

بشريك جاحد
 ،F املقر االأت اعي : 16 ع ارة

الطابق الرابع، شقة رقم 10، إقامة 
نسيم البحر 4، بئر الرامي الشرقية، 

القنيطرة
الحل املبكر للشركة 

الج ع  محضر  ب قت�ضى 
لشركة  العاسي  الغير  العام 

KIMANOTRAV تقرر ما يلي : 
املبكر  الحل  عل9  املصاسقة 

للشركة.
 AIDA RIYAHI السيد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بالعنوان التا ي :
16 ع ارة F، الطابق الرابع، شقة 
بئر   ،4 إقامة نسيم البحر   ،10 رقم 

الرامي الشرقية، القنيطرة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بالقنيطرة رقم 93005.
227 P
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MEHDIA PESCA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

بشريك جاحد
رأس الها : 100.000 سرهم

املقر االأت اعي : 59، شارع موالي 

عبد العزيز، إقامة موالي عبد 

العزيز رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�ضي 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  لشركة 

بشريك جحيد ذات املواصفات التالية :

 MEHDIA PESCA   : التس ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجسة بشريك جاحد.

59 شارع موالي   : املقر اإلأت اعي 

عبد العزيز، إقامة موالي عبد العزيز 
رقم 4، القنيطرة.

موضوع الشركة :

بيع الس ك بالج لة ؛

املقاجلة في نقل البضائع.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم،   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اأت اعية  حصة   1000 إ 9  مقسم 

بقي ة 100 سرهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

السيد  إ 9  أسند   : التسيير 

.BADENI KARIM
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 66769.

228 P

 ADA METAL 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

رأس الها االأت اعي : 100.000 سرهم

مقرها االأت اعي : بالقنيطرة، رقم 1 

 ع ارة 123، املج وعة السكنية 
رقم 22، العصام

بتاريخ  املحرر  املحضر  ب قت�ضى 

2022، تقررت املصاسقة  21 نوف 4ر 

عل9 ما يلي :

جالسيد  عدار  بوعزة  السيد  قرر 

أ يع  تفويت  عدار  الرحيم  عبد 

من  املتكونة  الشركة  في  حصصهم 

جاحد  لكل  اأت اعية  حصة   1000

إ 9  اأت اعية،  حصة   500 منهم 

السيد بوعزيز حسن، جبالتا ي يصبح 

السيد بوعزيز حسن الشريك الوحيد 

للشركة.

عدار  بوعزة  السيد  استقالة 

جالسيد عبد الرحيم عدار من أ يع 
قرر  ك ا  للشركة  ك سيران  مهامهم 

السيد  تعيين  للشركة  العام  الج ع 

لبطاقة  الحامل  حسن،  بوعزيز 

 W18809 رقم  الوطنية  التعريف 

املسير الوحيد للشركة جقد تم بذلك 

تحيين القانون امسا�ضي للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  إ 9 

بشريك جحيد.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  لل حك ة  التجاري 

 2022 29 سبت 4ر  بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 93494.
ب ثابة مقتطف جبيان

املسير

229 P

 MAISONOF 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

بشريك جاحد
رأس الها االأت اعي : 100.000 سرهم

مقرها االأت اعي : بالقنيطرة، تجزئة 

بئر رامي الجنوبية، الرقم 1276، 

متجر رقم 2

تغيير عنوان املقر االأت اعي للشركة
بتاريخ  املحرر  املحضر  ب قت�ضى 

19 سبت 4ر 2022، جالذي تم تسجيله 

بالسجل التجاري لل حك ة اإلبتدائية 

 2022 نوف 4ر   17 بتاريخ  بالقنيطرة 
جالذي تم تسجيله بالسجل التجاري 

لل حك ة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

17 نوف 4ر 2022 تحت رقم 93366، 

االأت اعي  املقر  عنوان  تغيير  تقرر 

للشركة إ 9 العنوان التا ي :

  أجالس عرفة الساكنية، متجر رقم 3، 

القنيطرة،  أر�ضي،  تحت  الطابق 

من  الرابع  الفصل  يتغير  جبالتا ي 

القانون امسا�ضي للشركة.
ب ثابة مقتطف جبيان

املسير

230 P

مكتب امستاذ أناس البوعناني

موثق

 44، شارع مح د سيبوري، مكتب رقم 1 

)بجانب مصرف املغرب)، القنيطرة

الهاتف : 19 02 36 0537/ 30 02 36 0537

شركة إقامات الحدائق
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

إقالة شريك
ب قت�ضى عقد رسمي ب كتب   -  I

بتاريخ  البوعناني  أناس   امستاذ 

العام  الج ع  قرر   ،2022 يوليو   13

»إقامات الحدائق»  للشركة املس اة 

املحدجسة،  املسؤجلية  ذات  شركة 

ذات رأس ال يقدر ب 4.000.000 سرهم 

فال  بالقنيطرة،  االأت اعي  مقرها 

رقم  التجاري  السجل  ذات  فلوري، 

الدين  نور  السيد  إقالة   ،26927

باإلضافة  للشركة  ك سير  براسة 

أصبح  حيث  ساجسي  يوسف  للسيد 

السيد يوسف ساجسي املسير الوحيد 

للشركة ملدة غير محدسة.
لالستخالص جالبيان

امستاذ أناس البوعناني

231 P

HJ MARBRE
SARL

ب قت�ضى العقد العرفي املحرر في 

القنيطرة بتاريخ 28 نوف 4ر 2022 تم 

االتفاق عل9 القانون امسا�ضي لشركة 

ذات الخصائص التالية :

.HJ MARBRE SARL : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجسة.

الغرض : أع ال الرخام.

 املركز االأت اعي : 48 شارع أبو بكر 

 2 مكتب  إي ان  إقامة  الصديق، 

القنيطرة.

سرهم   100.000  : الرأس ال 

حصة اأت اعية   1000 مقس ة إ 9 

بقي ة 100 سرهم للحصة الواحدة.

السنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 9 31 سيس 4ر من كل سنة.

االحتياطي القانوني   %5  : امرباح 

جالباقي بعد املداجلة.

لتسيير  قانونيا  عين   : التسيير 

السيد  محدجسة  غير  جملدة  الشركة 

خالد ازجار.

املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 

اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28 نوف 4ر 

2022 تحت رقم 67461.

232 P

NEGOPERF
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

بشريك جاحد

 املقر االأت اعي : 47 زنقة ع ر 

ابن العاص، إقامة اس اعيل، مكتب 

رقم 4، القنيطرة

السجل التجاري رقم 63673 

القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 

 NEGOPERF لشركة  العاسي  الغير 

تقرر ما يلي :

املبكر  الحل  عل9  املصاسقة 

للشركة.

عطاري،  هجر  السيدة  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

ابن  ع ر  زنقة   47  : التا ي  بالعنوان 

العاص، إقامة اس اعيل مكتب رقم 

4، القنيطرة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بالقنيطرة تحت رقم 93398.

233 P
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 NUTRITION HEALTH
YASMINE

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
بشريك جاحد

رأس الها : 100.000 سرهم
املقر االأت اعي : 26، زنقة أبي زرعة 

 39، شارع موالي عبد الرح ان 
ج86 مكرر، شارع موالي عبد 
الرح ان، ع ارة A، مكتب 7، 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�ضي 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  لشركة 
بشريك جحيد ذات املواصفات التالية :

 NUTRITION   : التس ية 
.HEALTH YASMINE SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤجلية املحدجسة بشريك جاحد.

املقر اإلأت اعي :  26، زنقة أبي زرعة 
شارع موالي عبد الرح ان ج86   ،39
الرح ان،  عبد  موالي  شارع  مكرر، 

ع ارة A، مكتب 7، القنيطرة.
موضوع الشركة :

االستشارات اإلسارية ؛
بيع منتجات الصيدلية.

رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اأت اعية  حصة   1000 إ 9  مقسم 

بقي ة 100 سرهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إ 9 السيدة أس اء 
احسيني.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة.

234 P

KENIBALLE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

بشريك جاحد
رأس الها : 100.000 سرهم

املقر االأت اعي : 26، زنقة أبي زرعة 
 39، شارع موالي عبد الرح ان 
ج86 مكرر، شارع موالي عبد 
الرح ان، ع ارة A، مكتب 7، 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�ضي 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  لشركة 
بشريك جحيد ذات املواصفات التالية :
.KENIBALLE SARL AU  : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤجلية املحدجسة بشريك جاحد.

أبي  زنقة   ،26   : اإلأت اعي  املقر 
زرعة 39، شارع موالي عبد الرح ان 
ج86 مكرر، شارع موالي عبد الرح ان، 

ع ارة A، مكتب 7، القنيطرة.
موضوع الشركة :

جطني  البضائع  نقل  في  املقاجلة 
جسج ي ؛

املقاجلة في نقل امشخاص.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اأت اعية  حصة   1000 إ 9  مقسم 

بقي ة 100 سرهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إ 9 السيد امليلوسي 
لعكيلي.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 67479.
235 P

 AKHBAR ALFAJR 
AL MAGHRIBIA

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
بشريك جاحد

املقر االأت اعي : 13، زنقة عالل 
 الرح اني، إقامة الهدى، مكتب 

رقم 1، القنيطرة
حذف نشاط جإضافة نشاط

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 
 AKHBAR لشركة  العاسي  الغير 
شركة   ALFAJR AL MAGHRIBIA
بشريك  املحدجسة  املسؤجلية  ذات 

جحيد، تقرر ما يلي :
حذف امنشطة التالية :

املواس  أج  الوثائق  توريد  جكالة 
للصحافة ؛

محرر الجرائد ؛
مطبعة.

إضافة نشاط :
أريدة إلكترجنية يومية جطنية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بالقنيطرة تحت رقم 93462.
236 P

TAZI SANITAIRE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

بشريك جاحد
املقر االأت اعي : 31 شارع مح د 

A القري جأنوال، إقامة املنار
 مكتب رقم 5، القنيطرة

تفويت حصص اأت اعية
جتعيين مسير أديد 

ب قت�ضى محضر الج ع العام الغير 
 TAZI SANITAIRE لشركة  العاسي 
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة، تقرر 

ما يلي : 
 600 تفويت  عل9  املصاسقة 
سرهم   100 بقي ة  اأت اعية  حصة 
 Abdelkrim للحصة في ملك السيد 
 Kadija السيدة  لفائدة   qnanouch

.qnanouch
ذات  شركة  تصبح  الشركة 

مسؤجلية محدجسة.
للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
شارع مح د القري جأنوال   31  : من 
إقامة املنار A مكتب رقم 5 القنيطرة.
رقم  متجر   : الجديد  العنوان  إ 9 
91 بقعة الولفة، امطلس، القنيطرة.

 Kadija qnanouch تعيين السيدة
مسيرة أديدة للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بالقنيطرة السجل التجاري 

رقم 58915.
237 P

ALIDABA GROS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

بشريك جاحد
رأس الها : 100.000 سرهم

املقر االأت اعي : 8 املغرب العربي، 
بلوك D توسعي، متجر 1، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�ضي

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  لشركة   
بشريك جحيد ذات املواصفات التالية :

 ALIDABA GROS   : التس ية 
.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤجلية املحدجسة بشريك جاحد.

املقر اإلأت اعي : 8 املغرب العربي، 
بلوك D توسعي، متجر 1، القنيطرة.

موضوع الشركة :
مستغل متجر للتغذية العامة.

رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم،   100.000 مبلغ  في  الشركة 
اأت اعية  حصة   1000 إ 9  مقسم 

بقي ة 100 سرهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

 FAQYR التسيير : أسند إ 9 السيد
.HASSAN

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 67459.
238 P

 EL RIHANI HABITAL 
SARL AU

تأسيس
ب وأب عقد رسمي حرر ب كتب 
موثقة  بوعالم،  صفاء  امستاذة 
تم   ،2022 أكتوبر   27 في  بالقنيطرة 
جضع القانون امسا�ضي لشركة محدجسة 

املسؤجلية ذات امل يزات التالية :
 EL RIHANI شركة   : االسم 

.HABITAL SARL AU
املوضوع : موضوع الشركة هو :

التطوير العقاري ؛
شراء جبيع أ يع العقارات ؛

بناء أ يع العقارات ؛
جالخدمة  جالتطوير  البناء 
امع ال  جأ يع  املدنية  جالهندسة 

امخرى ؛
شراء جبيع أ يع املعذات جاملواس ؛
املعامالت  أ يع  عامة،  بصفة 
أج  املالية  أج  الصناعية  أج  التجارية 
تكون  قد  التي  العقارية  أج  املنقولة 
بامنشطة  مباشر  بشكل  مرتبطة 
أن  املحت ل  من  أج  أعاله  املذكورة 

تعزز تطوير الشركة.
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املقر االأت اعي : القنيطرة، ملتقى 
 25 ع ارة  شارع موالي عبد العزيز، 

شقة 6.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تقييدها في السجل التجاري ما عدا 
في حالة حل مسبق أج ت ديد امأل 

املشار إليه في القانون امسا�ضي.
سرهم   100.000  : الرأس ال 
مقسم إ 9 1000 حصة من فئة 100 
سرهم لكل جاحدة، كلها اكتتبت نقدا 
االكتتاب  عند  مج وعه  في  جسفعت 

جهي في اسم :
الساكن  ساجسي،  يوسف  السيد 
القنيطرة بئر رامي، 276 ي لك مج وع 

الحصص الذي هو : 1000 حصة ؛
املج وع 1000 حصة.

يوسف  السيد  عينت   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  ساجسي 

محدجسة.
البنكية  الع ليات  يخص  في ا 
فإن  الشركة  أمالك  جشراء  جبيع 
هذه امخيرة ستكون ملزمة بالتوقيع 

الفرسي السيد يوسف ساجسي.
تبدئ السنة   : السنة االأت اعية 
في  جتنتهي  يناير  فاتح  في   االأت اعي 

31 سيس 4ر.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة التجارية بالقنيطرة 

السجل التحليلي رقم 67311.
مأل الخالصة جالبيان

239 P

 مؤسسة حكم إخوان
 ETS HAKAM FRERES

شركة مساه ة
رأس الها : 35.000.000 سرهم

املقر االأت اعي : شارع الحسن 
الثاني، طريق الدار البيضاء،الرباط
السجل التجاري رقم 11466 الرباط

إغالق فرع
بتاريخ  اأت اع  انعقاس  إثر   -  1 
إسارة  مجلس  قرر   ،2022 يونيو   9
شركة »مؤسسة حكم إخوان» إغالق 
الفرع الكائن ب دينة الرباط، 11 شارع 

الفضيلة، حي يعقوب املنصور.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

التجارية  باملحك ة  الضبط  مكتب 

 2022 نوف 4ر   22 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 130502.

بتعديل  التصريح  جضع   -  3

السجل التجاري بكتابة الضبط لدى 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحك ة 

 10018 2022 تحت رقم  نوف 4ر   22

من السجل الترتيبي.
من أأل النشر جاإلشهار

مجلس اإلسارة

240 P

STE IM WORK
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  العرفي  العقد  ب قت�ضى 

بتاريخ فاتح نوف 4ر 2022 بالرباط تم 

جضع القانون امسا�ضي للشركة ذات 

الخصائص  تح ل  التي  املسؤجلية 

التالية :

:STE IM WORK SARL : التس ية

خدمات  مقاجل   : املوضوع 

املعلومات التجارية، تقديم الخدمات، 

أشغال البناء.

ساحة   ،21  : االأت اعي  املقر 

أكدال،   ،8 رقم  الصديق،  بكر  أبو 

الرباط.

في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

 1000 إ 9  مقسم  سرهم   100.000

حصة ذات قي ة 100 سرهم للحصة 

مقسم بين الشركاء بالشكل التا ي :

500 حصة  السيدة كوثر بوطيور 

100 سرهم للحصة أي ما  ذات قي ة 

قي ته 50.000 سرهم ؛

السيد عصام املخلص 500 حصة 

أي  للحصة  سرهم   100 قي ة   ذات 

ما قي ته 50.000 سرهم.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤجلية محدجسة.

املخلص  عصام  السيد   : املسير 

ملدة غير محدجسة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 
 164161 تحت اإليداع القانوني رقم 

بتاريخ 21 نوف 4ر 2021.
241 P

TRANS OLAD ZAAG
SARL AU

العنوان : تجزئة الريف، رقم 2، 
ع ارة 4 شقة رقم 18، ت ارة

تسجيله  تم  محضر  ب قت�ضى 
إقرار  تم   2022 نوف 4ر   16  بتاريخ 

ما يلي :
تفويت حصص من السيد طاهري 
الزخنيني  رضوان  السيد  إ 9  خالد 

1000 حصة.
استقالة السيد طاهري خالد من 

تسيير الشركة.
التسيير : السيد رضوان الزخنيني.

بنوس أخرى.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 
لت ارة  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2022 نوف 4ر   24 بتاريخ 

.9401
242 P

STE ISOSMILE SERVICES
SARL

رأس الها : 100.000 سرهم
مقرها االأت اعي : رقم 386 النخيل 

4 أحداف أزرج
في  مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 
2022، تم جضع محضر  29 سبت 4ر 

الج ع العام االستثنائي.
أشغال اليوم :

تغيير الشكل القانوني للشركة.
مختلفات.

الحل امجل :
الشكل  تغيير  العام  الج ع  قرر 
غير  شركة  من  للشركة  القانوني 
ذات  شركة  إ 9   (SNC( أ اعية 

.(SARL( املسؤجلية املحدجسة
اإليداع القانوني : تم بكتابة الضبط 
بتاريخ  بأزرج  اإلبتدائية   باملحك ة 

29 سبت 4ر 2022 تحت رقم 305.
243 P

STE SIGHNIS PROD
SARL

رأس الها : 200.000 سرهم

مقرها االأت اعي : رقم 341، حي 

السالم، افران

في  مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 

2022، تم جضع محضر  28 سبت 4ر 

الج ع العام االستثنائي.

أشغال اليوم :

إضافة نشاط ؛

تحديث النظام السا�ضي ؛

مختلفات.

الحل امجل :

قرر الج ع العام إضافة النشاط 

أشغال  مقاجل   : الشركة  التا ي 

مختلفة.

الحل الثاني :

قرر الج ع العام تحديث النظام 

امسا�ضي للشركة.

اإليداع القانوني : تم بكتابة الضبط 

بتاريخ  بأزرج  اإلبتدائية   باملحك ة 

5 أكتوبر 2022 تحت رقم 314.

244 P

AIT KASSOU OU ALI
SARL

رأس الها : 100.000 سرهم

مقرها االأت اعي : عين أ عة 

ارشكيكن، أ اعة الح ام، مريرت

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

التأسي�ضي  القانون  جضع  تم 

ذات  املسؤجلية  محدجسة  لشركة 

عرفي  لعقد  تبعا  الوحيد  الشريك 

مؤرخ بتاريخ 8 أغسطس 2022، ذات 

الخاصيات التالية :

اسم  الشركة  تأخذ    : التس ية 

شركة ذات   AIT KASSOU OU ALI

املسؤجلية املحدجسة.

الهدف : محطة الوقوس.

املقر  يقع    : اإلأت اعي  املقر 

أ عة  بعين  للشركة  االأت اعي 

ارشكيكن، أ اعة الح ام، مريرت.
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في  الشركة  مدة  حدست   :  املدة 
99 سنة.

 100.000  : االأت اعي  الرأس ال 
1000 حصة من  سرهم مقس ة عل9 
الواحدة  للحصة  سرهم   100 قي ة 

عل9 الشكل التا ي :
الزياني قسو 500 حصة ؛
جعزيز هاأر 300 حصة ؛

الزياني ق�ضي قسو 100 حصة ؛
الزياني ينيس 100 حصة ؛

املج وع 1000 حصة.
عين ب قت�ضى القانون   : التسيير 
غير  ملدة  مسيرا  للشركة  امسا�ضي 
محدجسة السيد الزياني قسو، الحامل 

.D33690 للبطاقة الوطنية رقم
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة اإلبتدائية بخنيفرة 
رقم  تحت   2022 أكتوبر   27 بتاريخ 

السجل التجاري 4625.
245 P

SECURE SOFTWARE
SARL AU

رأس الها : 10.000 سرهم
مقرها االأت اعي : رقم 46 السعاسة 2، 

أحداف أزرج
في  مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 
جضع  تم   ،2022 أغسطس   30

محضر الج ع العام االستثنائي.
أشغال اليوم :

تفويت الحصص ؛
إضافة نشاط ؛

تغيير املسير ؛
تغيير الشكل القانوني ؛

تحديث النظام امسا�ضي ؛
مختلفات.

الحل امجل :
املالك  قام السيد اغشوي زهير، 
50 حصة للسيد  100 حصة ببيع  ل 

ملوكي موح9.
الحل الثاني :

قرر الج ع العام إضافة النشاط 
أنواع  أ يع  زراعة   : الشركة  التا ي 
البستنة  جتسويق  املث رة  امشجار 

جالحبوب، تربية املوا�ضي.

الحل الثالث :
قبل الج ع العام استقالة السيد 
جتعيين السيد ملوكي  اغشوي زهير، 
ملدة  للشركة  الوحيد  املسير  موح9 

غير محدجسة.
الحل الرابع :

الشكل  تغيير  العام  الج ع  قرر 
القانوني للشركة من شركة محدجسة 
الوحيد  الشريك  ذات  املسؤجلية 
SARL AU إ 9 شركة ذات املسؤجلية 

.SARL املحدجسة
الحل الخامس :

قرر الج ع العام تحديث النظام 
امسا�ضي للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأزرج  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ 4 أكتوبر 2022 تحت رقم 310.
246 P

BH PROJECT
SARL AU

رأس الها : 10.000 سرهم
مقرها االأت اعي : سجار ايت يعقوب، 

أ اع بن ص يم، أزرج
في  مؤرخ  عرفي  لعقد   تبعا 
تم جضع محضر   ،2022 أكتوبر   18

الج ع العام االستثنائي.
أشغال اليوم :

زياسة رأس ال الشركة عن طريق 
سمج الحساب الجاري املرتبط بالدائن 

جبالحساب البنكي ؛
تغيير النشاط ؛

تحديث النظام امسا�ضي ؛
مختلفات.

الحل امجل :
رأس ال  زياسة  العام  الج ع  قرر 
سرهم عل9   990.000 ب بلغ  الشركة 

الشكل التا ي :
املرتبط  الجاري  الحساب  إسراج 

بالدائن ب بلغ 745.000 سرهم.
زياسة رق ية ب بلغ 245.000 سرهم.

الحل الثاني :
قرر الج ع العام نشاط الشركة 
تاأر،  جتصدير،  استيراس   : لتقرأ 

عوض : تنظيم امنشطة.

الحل الثالث :

قرر الج ع العام تحديث النظام 

امسا�ضي للشركة.

اإليداع القانوني : تم بكتابة الضبط 

بتاريخ  بأزرج  اإلبتدائية   باملحك ة 

11 نوف 4ر 2022 تحت رقم 350.

247 P

SERTEGO TGMD

SA

السجل التجاري بطنجة رقم 62087

تغيير عضو مجلس اإلسارة
يونيو   30 جفقا ملحضر بتاريخ   -  I

العاسي  العام  الج ع  قرر   ،2022

شركة   SERTEGO TGMD لشركة 

 12.850.000 رأس الها  مساه ة 

باملنطقة  الرئي�ضي  جمقرها  يورج، 

الرمل  جاسي  املجاز،  قصر  الحرة 

فحص  محافظة  أنجرة،  أ اعة 

ميناء   MARPOL محطة  أنجرة 

طنجة املتوسط جمسجلة في السجل 

التجاري بطنجة تحت الرقم 62087 

ما يلي :

التحقق من بيع حصة جاحدة في 

 Aicha El السيدة  الشركة من قبل 

 Santiago لصالح السيد Mostaqim

 Augustin Sainz de Baranda

Casado ؛

 Aicha El السيدة  استقالة 

كعضوة  منصبها  من   Mostaqim

بتعيين  جاستبدالها  اإلسارة  مجلس 

 Santiago Augustin Sainz السيد 

ملجلس  أديد  كعضو   de Baranda

اإلسارة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

بطنجة  التجارية  املحك ة  ضبط 

رقم  تحت   2022 نوف 4ر   16 بتاريخ 

.259540
الرئيس

248 P

SERTEGO MAROC
SA

السجل التجاري بطنجة رقم 60371

 تغيير عضو مجلس اإلسارة 
جانتهاء تفويض الوكالء

يونيو   30 جفقا ملحضر بتاريخ   -  I

العاسي  العام  الج ع  قرر   ،2022

شركة   SERTEGO MAROC لشركة 

سرهم،   700.000 مساه ة رأس الها 

شارع مح د   30 جمقرها الرئي�ضي ب 

طنجة   90.000 مرشان  التازي، 

السجل  في  جمسجلة  املتوسط 

التجاري بطنجة تحت الرقم 60371 

ما يلي :

التحقق من بيع حصة جاحدة في 

 Aicha El السيدة  الشركة من قبل 

 Santiago لصالح السيد Mostaqim

 Augustin Sainz de Baranda

Casado ؛

 Aicha El السيدة  استقالة 

كعضوة  منصبها  من   Mostaqim

بتعيين  جاستبدالها  اإلسارة  مجلس 

 Santiago Augustin Sainz السيد 

ملجلس  أديد  كعضو   de Baranda

اإلسارة.

II - جفقا ملحضر بتاريخ 29 سبت 4ر 

إنهاء  اإلسارة  مجلس  قرر   ،2022

جالسيد   Luis Adrada السيد  جالية 

Hassan Ajibilou كوكالء للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  III

ضبط املحك ة التجارية بطنجة بتاريخ 

16 نوف 4ر 2022 تحت رقم 259541 

ج259542.
الرئيس

249 P

 STANLEY BLACK & DECKER
MOROCCO

السجل التجاري للدار البيضاء 

398529

تغيير املسير
بتاريخ ملحضر  جفقا   -  I 

العام  الج ع   ،2022 سبت 4ر   21  

عاسي غير  بشكل  املنعقد  العاسي 
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 STANLEY BLACK & للشركة   
شركة   DECKER MOROCCO
برأس ال  محدجسة  مسؤجلية  ذات 
300.000 سرهم، يقع مقرها الرئي�ضي 
الطابق  الزرقطوني،  شارع   14 في 
البيضاء  الدار   ،18 رقم  التاسع، 
املحك ة  لدى  جاملسجلة  املغرب 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 
398529، قرر إنهاء فترة جالية السيد 
Yves ANTIER ك سير للشركة جتعيين 
 Antoine CHAMPINOT السيد 

ك سير أديد للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
ضبط املحك ة التجارية بطنجة بتاريخ 
17 نوف 4ر 2022 تحت رقم 846949.

املسير

250 P

LOPESCA
تأسيس شركة 

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 17 نوف 4ر 
تم جضع قوانين الشركة ذات   2022

امل يزات التالية :
.LOPESCA : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤجلية املحدجسة 

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 
سواء باملغرب أج خارأه : 

أ يع امنشطة املتعلقة بالصيد 
جالبحر.

الحجري  الحي   : الرئي�ضي   املقر 
رقم 66  العيون.

الرأس ال : حدس في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إ 9  سرهم مقس ة 

فئة 100  للواحدة موزعة كالتا ي :
 500 لك يري  حكي ة  السيدة 

حصة ؛
السيدة هند عبيبي 300 حصة ؛
السيد سعيد عبيبي 200 حصة.

 اإلسارة : تسيير من طرف   السيد :  
سعيد عبيبي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة اإلبتدائية بالعيون 
2022  تحت رقم  نوف 4ر   29 بتاريخ  
3418/2022 سجل تجاري رقم 43883.
251 P

STE TOLIARA
تأسيس شركة 

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  جضع  تم   2022 نوف 4ر   28

الشركة ذات امل يزات التالية :
.STE TOLIARA : التس ية

ذات  شركة   : القانوني   الشكل 
الشريك  جذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أج خارأه : 
الت ويل بصفة  أشغال مختلفة، 
عامة  استيراس ج تصدير.                                           

 63 رقم  املوحدين  زنقة   : املقر 
مكرر حي خط الرملة 01  العيون.

الرأس ال : حدس في مبلغ 100.000 
حصة من   1.000 سرهم مقس ة إ 9 
للواحدة في ملك السيدة    100 فئة 

بشرى الشلحي.
اإلسارة : تسيير من طرف   السيدة 

بشرى الشلحي.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة اإلبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2022 نوف 4ر   29 بتاريخ 
3417/2022 سجل تجاري رقم 43881.
252 P

ELEC-SUD SERVICES
تأسيس شركة 

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  جضع  تم   2022 نوف 4ر   22

الشركة ذات امل يزات التالية :
ELEC-SUD SERVICES : التس ية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤجلية املحدجسة ج ذات الشريك 

الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أج خارأه : 
الكهربائية  املحركات  إصالح 
استيراس  الكهربائية،  جاملعذات 

جتصدير.
حي   12 رقم  أكفول  زنقة   : املقر 

خط الرملة 01  العيون.
الرأس ال : حدس في مبلغ 100.000 
حصة من   1.000 سرهم مقس ة إ 9 
السيد   ملك  في  للواحدة    100 فئة 

مح د بوفضيل.

: تسيير من طرف   السيد  اإلسارة 

مح د بوفضيل .

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2022 نوف 4ر   30 بتاريخ 

3425/2022 سجل تجاري رقم 43889.

253 P

EBI-SUD
تأسيس شركة 

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  جضع  تم   2022 نوف 4ر   30

الشركة ذات امل يزات التالية :

.EBI-SUD : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  جذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أج خارأه : 

الترجيج العقاري، تجارة بيع أ يع 

مواس البناء،  تجارة عامة، استيراس جت

صدير.                                           

املقر الرئي�ضي   :حي حجري رقم 66  

العيون.

الرأس ال : حدس في مبلغ 100.000 

حصة من   1.000 سرهم مقس ة إ 9 

السيد   ملك  في  للواحدة    100 فئة 

املصطفى بوسالية.

: تسيير من طرف   السيد  اإلسارة 

املصطفى بوسالية.

بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 
الضبط باملحك ة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2022 نوف 4ر   30 بتاريخ 

3426/2022 سجل تجاري رقم 43891.

254 P

LA SOCIETE NEGOCHIM
SARL

الج اعي  القرار  محضر  طبقا   -  I

 22 بتاريخ  للشركاء  االستثنائي 

الشركة  لشركاء   2022 سبت 4ر 

 ،«NEGOCHIM SARL« املس اة 

جهي شركة ذات مسؤجلية محدجسة، 

سرهم،  1.000.000 قدره  برأس ال 

مكتبها املسجل يقع مقرها في الدار   

283 شارع  البيضاء، قطعة لينا رقم 

5 سيدي معرجف، مسجلة في سجل 

رقم  تحت  التجاري  البيضاء  الدار 

.76477

الرغم  است رار الشركة عل9   -  1

من أن صافي مركز حقوق امللكية أقل 

من ربع رأس املال.

من  املال  رأس  تخفيض   -  2

100.000 سرهم إ 9 صفر سرهم.

الزياسة املتزامنة في رأس املال   -  3

من صفر سرهم إ 9 مليون سرهم.

 7 ج   6 تعديل نسبي لل استين   -  4

من النظام امسا�ضي.

5 - تحديث النظام امسا�ضي جفقا 

لذلك.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 

 2022 نوف 4ر   25 تاريخ  في  البيضاء 

تحت رقم 847726.

255 P

A2L PRODUCTION FILMS
SARL

املشترك  العام  للج ع  تبعا   -  I

الوحيد املنعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2022 

 A2L PRODUCTION« لشركة 

شركة  ش.م.م   «FILMS SARL

الشريك  ذات  املسؤجلية  محدجسة 

االأت اعي  رأس الها  الوحيد 

االأت اعي  مقرها  سرهم،   300.000

بالدار البيضاء، 2 زنقة أبو بكر بقالني 
زاجية ألجي الطابق امسفل رقم 3 أنفا. 

للدار  التجاري  بالسجل  جمسجلة 

قرر   ،210177 رقم  تحت  البيضاء 

الشريك الوحيد للشركة ما يلي :

بالت4رع ب  تفويت  املصاسقة عل9 

الحي  السيد عبد  1.470 حصة من 

العراقي لفائدة السيدة كارجلين مكا ي 

لوكارسي.

عبد  السيد  تعيين  عل9  التأكيد 

الحي العراقي ج السيدة كارجلين مكا ي 

لوكارسي ك سيرين للشركة.
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التأكيد عل9 التوقيع االأت اعي.
للشركة  أديدة  قوانين  اعت اس 

طبق القوانين الجديدة املعت د بها.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 
 2022 نوف 4ر   24 تاريخ  في  البيضاء 

تحت رقم 847445.
256 P

BANSARD MAROC
SARL

العام  الج ع  ملحضر  تبعا   -  I
 30 بتاريخ  املنعقد  للعاسة  الخارق 
»بونسار  لشركة   2022 سبت 4ر 
محدجسة  شركة  ش.م.م  مارجك» 
االأت اعي  رأس الها  املسؤجلية، 
2.000.000 سرهم، مقرها االأت اعي 
إقامة عين   ،6 البيضاء، رقم  بالدار 
بالسجل  جمسجلة  عكاشة.  السبع، 
رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجاري 
275749، قرر شركاء الشركة ما يلي :

رغم  عل9  الشركة  است رارية 
الرأس ال  أرباع  ثالثة  خسارة 
من   86 لل اسة  جفقا  االأت اعي 
 1997 ف4راير   13 ل   5-96 القانون 
بالقوانين  جاملك لة  املعدلة  بصيغتها 
رقم 05-21 لتاريخ 14 ف4راير 2006، 

رقم 10-24 لتاريخ 2 يونيو 2011.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 
 2022 نوف 4ر   21 تاريخ  في  البيضاء 

تحت رقم 846767.
257 P

 PUBLIC PRIVE
CONSULTING

SARL
للشركاء  العام  للج ع  تبعا   -  I
 2022 أكتوبر   4 بتاريخ  املنعقد 
»بوبليك بريف كونسلتينك»  لشركة 
املسؤجلية  محدجسة  شركة  ش.م.م 
سرهم،   20.000 رأس الها االأت اعي 
البيضاء،  بالدار  االأت اعي  مقرها 
ب  ع ارة  السكتاني  حسن  شارع   4
جمسجلة   .2 شقة  السفلي  الطابق 
بالسجل التجاري للدار البيضاء تحت 
الشركة  شركاء  قرر   ،393521  رقم 

ما يلي :

حصة   90 املصاسقة عل9 تفويت 

التي ي تلكها السيد لحسن بن عدي 
لفائدة السيد مح د عبدي.

حصص   5 املصاسقة عل9 تفويت 
عبدي  مح د  السيد  ي تلكها  التي 

لفائدة السيد مح د أجناأيم.
عبدي،  أيوب  السيد  مهام  نهاية 
جإبراء  للشركة  جحيد  مسير  بصفته 

ذمته.
أجناأيم  مح د  السيد  تعيين 
غير  ملدة  للشركة  جحيد  ك سير 

محدجسة جتفويض املهام.
تعديل التوقيع االأت اعي.

 16 ج   15 ج   7 ج   6 البند  تعديل 
للقوانين امساسية للشركة.

امساسية  القوانين  تعديل 
للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 
 2022 نوف 4ر   23 تاريخ  في  البيضاء 

تحت رقم 847147.
258 P

 WEREALESTATE
SARL

السجل التجاري : 164401
تأسيس

ب قت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط 
جضع  تم   ،2022 24 أكتوبر  بتاريخ 
محدجسة  لشركة  امسا�ضي  القانون 
املسؤجلية جذات املواصفات التالية :

  WERALESTATE«  : التس ية 
.»SARL

شقة   2 إقامة   : االأت اعي  املقر 
أكدال  الصديق  بكر  أبو  ساحة   10

الرباط.
 : الرأس ال  حدس   : الرأس ال 

100.000 سرهم.
الغرض : الترجيج العقاري.

مقاجل في البناء.
املدة : 99 سنة.

التسيير : السيد بدر حضرية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

تحت  بالرباط  التجارية  املحك ة 

الرقم 130837.

259 P

 ESPOIRS FUTSAL
 ACADEMY

SARL
السجل التجاري : 37103

تأسيس
بسال  حرر  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
جضع  تم   ،2022 2 نوف 4ر  بتاريخ 
محدجسة  لشركة  امسا�ضي  القانون 
املسؤجلية جذات املواصفات التالية :

 ESPOIRS FUTSAL«  : التس ية 
.»ACADEMY  SARL

املقر االأت اعي : ع ارة 24، شارع 
الرشاس،  حي  مح د،  سيدي  اممير 

القرية سال.
الرأس ال  حدس   : الرأس ال 

100.000 سرهم.
التدريب  مدرسة   : الغرض 

الريا�ضي.
الت ارين البدنية.

املدة : 99 سنة.
 LARDJANI السيد   : التسيير 
جالسيدة   MOHAMED FILAH

الغزجي مونية.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 
املحك ة اإلبتدائية بسال تحت الرقم 

.40048
260 P

مكتب امستاذة سناء مرابطي
موثقة

رقم 3 شارع عالل بن عبد هللا، الطابق الثاني 
بجانب )بنك الصفا) - فاس

الهاتف : 0535940597

Société  LOGLOB
S.A.R.L 

شركة لوكلوب
1 - ب قت�ضى محضر الج ع العام  
الغير العاسي بتاريخ 13 أكتوبر 2022 
للشركة املس اة »LOGLOB» شركة 
مال  برأس  محدجسة  مسؤجلية  ذات 
في  املسجل  سرهم   3.362.400 قدره 
الطريس  الخالق  عبد  زنقة   فاس، 
الطابق  الكنفاني  غسان  شارع 
 ،27 رقم  طيبة  مكتب  الخامس 
حيت   29587 سجلها التجاري عدس 

قرر شركاء الشركة ما يلي :

ضبط الخسائر في الشركة.

التقليص من رأس ال الشركة.

الزياسة في رأس ال الشركة.

تحيين القانون امسا�ضي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 17 يوم  بفاس  اإلبتدائية  املحك ة 

نوف 4ر 2022 تحت رقم 6289.
ب ثابة مقتطف ج بيان

امستاذة سناء مرابطي

261 P

IMMO 13
الشركة اي و 13

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

شريك جحيد

رأس الها : 6.530.000 سرهم

مقرها االأت اعي : مراكش فيال 

83 تجزئة إأانيس شارع مح د 

الساسس

بتاريخ  توثيقي  عقد  ب وأب   -  1

يتض ن اتفاقية   ،2022 سبت 4ر   13

 CEDRIC السيد  قدم  املساه ة، 

عينية  مساه ة   SILVA PEREIRA

 ،«IMMO 13 SARL« شركة  إ 9 

مقرها  سرهم،   10.000 رأس الها 

تجزئة   83 فيال  ب راكش  االأت اعي 

تم  الساسس،  شارع مح د  إأانيس 

لل ساه ة  اإلأ الية  القي ة  تقييم 

العينية من قبل )خبير في املساه ة 

 ،RMILI ET ASSOCIES ب كتب 

ب بلغ 6.520.000 سرهم، تنسب هذه 

 CEDRIC SILVA املساه ة إ 9 السيد

PEREIRA مقابل 65.200 سهم.

الشريك  قرار  ملحضر  ججفقا   -  2

 ،2022 سبت 4ر   13 بتاريخ  الوحيد 

املساه ة  تقييم  عل9  امخير  صاسقة 

جزياسة رأس املال جما يترتب عل9 ذلك 

من تعديل قانوني.

تقدر القي ة اإلأ الية لل ساه ة 

العينية ب 6.520.000 سرهم، تتألف 

 5.000.000 تساجي  قي تها  فيال  من 

 1.520.000 سرهم جشقة تبلغ قي تها 

سرهم.
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 13 تم تغيير رأس ال شركة اي و 

سرهم   6.530.000 إ 9   «IMMO 13«

مقس ة إ 9 65.300 سهم بقي ة 100 

سرهم للسهم.

السجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لل حك ة التجارية ب راكش 

تحت   2022 سبت 4ر   13 بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   ،138931 رقم 

.113973
من أأل التلخيص جالنشر

262 P

 la société PRIVATES

DEUTSCHZENTRUM FES

SARL 

بتاريخ  ب قت�ضى عقد عرفي     -  1

السيد  قام   2022 نوف 4ر   4

 400 ببيع  منصوري  أاي  رشيد 

 100 بقي ة  اأت اعية  حصص 

جالتي  الواحدة  للحصة  سرهم 

 PRIVATES« شركة  في  ي تلكها 

  »DEUTSCHZENTRUM FES

زكرياء  السيد  لفائدة  ش.م.م 

السلطاني.

2 - ب قت�ضى محضر الج ع العام 

 2022 نوف 4ر   4 بتاريخ  االستثنائي 

 PRIVATES« حيث قرر شركاء شركة

  »DEUTSCHZENTRUM FES

ش.م.م ما يلي :

املصاسقة عل9 تفويت الحصص.  

تحويل مقر الشركة من العنوان  

مطران  زنقة  نور  فضاء   23 رقم   :

فاس    12 خليل مطران مكتب رقم 

إ 9 العنوان التا ي  ملعب الخيل سيتي 

سانتر ايلو 10 القطعة 56  مكتب رقم 

14 الطابق الرابع  فاس.  

3 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

ضبط املحك ة التجارية لفاس في  22 

نوف 4ر 2022 تحت رقم 6369 .
ب ثابة مقتطف جبيان

263 P

FANTASIA CUIR
SARL

تأسيس
1994 جضع  27 أكتوبر  تم بتاريخ 

قانون منظم لشركة بامل يزات التالية : 

 SOCIETE FANTASIA« : التس ية

CUIR SARL» شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجسة.

الهدف :       

الجلدية  املصنوعات  جبيع  شراء 

جاملصنوعات الجلدية.

أج  م تلكات  عل9  االستحواذ 

حصص بأي شكل من امشكال في أي 

شركة لغرض م اثل أج ذي صلة

ترتبط  أن  ي كن  عام،  جبوأه 

أ يع الع ليات بشكل مباشر أج غير 

بالكائن املحدس أعاله بشرط  مباشر 

الطبيعة  الع ليات  هذه  تعدل  أال 

املدنية للشركة.

مراكش  مطار   : االأت اعي  املقر   

املنارة - مراكش.

الرأس ال االأت اعي: حدس في مبلغ 

10.000 سرهم مقس ة إ 9 100 حصة 

من فئة 100 سرهم موزعة كامتي :

- السيدة كريم كلثوم : 30 حصة.

 70  : السيد الحشمي ابراهيم    -

حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلسارة 

الحشمي  السيد  طرف  من  محدجسة 

ابراهيم.

من  تبتدئ   : االأت اعية  السنة 

فاتح يناير إ 9 غاية 31 سيس 4ر.

99 سنة ابتداء  : حدست في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة. 

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  ب راكش  التجارية  املحك ة 

 9672 رقم  تحت   10/11/1994
جسجلت الشركة في السجل التجاري 

ب راكش تحت رقم 8365.
ب ثابة مقتطف ج بيان

264 P

CICTRAP 

ش.م.م

رأس الها 1.090.000 سرهم

مقرها االأت اعي : 49 املركز التجاري 

االجساية ت ارة

I - ب قت�ضى محضر مؤرخ  بت ارة  

بتاريخ  14 اكتوبر 2022   للج ع العام 

 »CICTRAP« لشركة  العاسي  الغير 

املركز   49 ش.م.م مقرها االأت اعي 

اإلقرار  تم  ت ارة،  االجساية  التجاري 

بامغلبية عل9 ما يلي :                                            

من  الشركة  رأس ال  رفع 

سرهم    1.090.000 ا 9   40.000

سرهم من االرباح   1.050.000 بدمج 

املحتجزة.

امسا�ضي  القانون  تحديث 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

التجارية   املحك ة  لدى  الضبط 

بتاريخ   10094 رقم   تحت  بالرباط 

25نوف 4ر 2022.                               
للخالصة ج البيان

265 P

K TRAVAUX ET MATÉRIELS

  S.A.R.L

التأسيس
ب وأب عقد عرفي بالرباط بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم  اكتوبر2022   25

بالصفات  محدجسة،  مسؤجلية  ذات 

التالية  :

التس ية : ك ترافو اي ماتيريال

شقة   ،30 ع ارة   : املقراالأت اعي 

8 ، زنقة موالي اح د الوكيلي حسان  

الرباط.

11) امشغال   : الغرض االأت اعي 

املعذات  تأأير   (2  / الع ومية 

املتعلقة  تلك  خاصة  املتحركة 

الع ومية  جامشغال  البناء  باشغال 

/3) نقل البضائع.

املدة : 99 سنة.

سرهم   100.000  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1000 ا 9  مقس ة 

100 سرهم للحصة الواحدة اكتتبت 

كالتا ي :

السيد اسريس الخدي 500 حصة.

السيد ح زة الخدي 500 حصة.

الشركة  تسيير  يتو 9   : التسيير 

السيد اسريس الخدي جالسيد ح زة 

الخدي.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم  بالرباط  التجارية  باملحك ة 

 ،130890 تحت رقم   01/12/2022
رقم السجل التجاري 164463.

266 P

TANKART IMPORT
SARL AU

 27 طبقا للعقوس امل ضية بتاريخ 
القانون  تحرير  تم   ،2022 أكتوبر 

الخصائص  ذات  لشركة  امسا�ضي 

نوف 4ر   11 بتاريخ  جاملسجلة  التالية 

: 2022

ذات  شركة   : القانونية  الصفة  

املسؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

التاأر   : االأت اعي  الهدف 

املستورس.

سرهم   100.000  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1.000 إ 9  مقس ة 

100 سرهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدأ من تاريخ التسجيل.
زنقة   ،111  : االأت اعي  املقر 

برشيد، بطانة، سال.

السيد اح د اكركوش   : التسيير 

مسير جحيد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال.  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.37095

267 P
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SOCOGESTION SARL

DREVENT CAR
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�ضى 

 14 نوف 4ر 2022 بالرباط تم تأسيس 

شركة DREVENT CAR SARL شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة جخصائصها 

كالتا ي :

 DREVENT CAR  : إسم الشركة 

.SARL

مض ون الشركة : كراء السيارات 

بدجن سائق.
مقر الشركة : زنقة نوباليا، تجزئة 

حي الرياض   ،I بلوك   17 سكتور   ،4

الرباط.
رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 

بقي ة  حصة   1.000 إ 9  مقس ة 

100 سرهم للحصة الواحدة مقس ة 

كالتا ي :

 : عصام   الواحد  ايتعبد  السيد 

500 حصة.

السيد لطفي صالح الدين  : 500 

حصة.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

ايتعبد الواحد عصام ك سير جحيد 

للشركة.

 %  5 بعد خصم   : أرباح الشركة 

تصرف  في  الباقي  يوزع  امرباح  من 

الشريكين.

التسجيل   تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ   164417 التجاري تحت رقم 

2022 باملحك ة التجارية  29 نوف 4ر 

بالرباط.
للبيان جاالستشارة

268 P

SOCOGESTION SARL

SPRINTER CAR
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�ضى 

13 أكتوبر 2022 بالرباط تم تأسيس 

 SPRINTER CAR SARL شركة 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

جخصائصها كالتا ي :

 SPRINTER CAR  : إسم الشركة 
.SARL

مض ون الشركة : كراء السيارات 
بدجن سائق.

 2 رقم  بفيال  قبو   : الشركة  مقر 
زنقة عنابية، حي الرياض الرباط.

رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 
بقي ة  حصة   1.000 إ 9  مقس ة 
100 سرهم للحصة الواحدة مقس ة 

كالتا ي :
 500  : ساأيد   ح زة  السيد 

حصة.
 500  : ساأيد   مهدي  السيد 

حصة.
تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

ح زة ساأيد ك سير جحيد للشركة.
 %  5 بعد خصم   : أرباح الشركة 
تصرف  في  الباقي  يوزع  امرباح  من 

الشريكين.
التسجيل   تم   : التجاري  السجل 
بتاريخ   164429 التجاري تحت رقم 
2022 باملحك ة التجارية  30 نوف 4ر 

بالرباط.
للبيان جاالستشارة

269 P

SOCOGESTION SARL

RECOSS CAR
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�ضى 
 14 نوف 4ر 2022 بالرباط تم تأسيس 
شركة   RECOSS CAR SARL شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة جخصائصها 

كالتا ي :
 RECOSS CAR  : الشركة  إسم 

.SARL
مض ون الشركة : كراء السيارات 

بدجن سائق.
مقر الشركة : زنقة نوباليا، تجزئة 
حي الرياض   ،I بلوك   17 سكتور   ،4

الرباط.
رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 
بقي ة  حصة   1.000 إ 9  مقس ة 
100 سرهم للحصة الواحدة مقس ة 

كالتا ي :

السيد ح يدي مراس  : 500 حصة.
 500  : بوشعيب   منيع  السيد 

حصة.
تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

تابية يوسف ك سير جحيد للشركة.
 %  5 بعد خصم   : أرباح الشركة 
تصرف  في  الباقي  يوزع  امرباح  من 

الشريكين.
التسجيل   تم   : التجاري  السجل 
بتاريخ   164423 التجاري تحت رقم 
2022 باملحك ة التجارية  30 نوف 4ر 

بالرباط.
للبيان جاالستشارة

270 P

SOCOGESTION SARL

ALLO HOLIDAY CAR
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�ضى 
16 نوف 4ر 2022 بالرباط تم تأسيس 
 ALLO HOLIDAY CAR SARL شركة
AU شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

جخصائصها كالتا ي :
 ALLO HOLIDAY : إسم الشركة

.CAR SARL AU
مض ون الشركة : كراء السيارات 

بدجن سائق.
مقر الشركة : زنقة نوباليا، تجزئة 
حي الرياض   ،I بلوك   17 سكتور   ،4

الرباط.
رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 
مقس ة إ 9 1.000 حصة بقي ة 100 
بحوزة  كلها  الواحدة  للحصة  سرهم 

السيد اقش ار مح د.
تسيير الشركة : تم تعيين اقش ار 

هاأر ك سيرة الوحيدة للشركة.
 %  5 بعد خصم   : أرباح الشركة 
تصرف  في  الباقي  يوزع  امرباح  من 

الشريك.
التسجيل   تم   : التجاري  السجل 
بتاريخ   164407 التجاري تحت رقم 
2022 باملحك ة التجارية  29 نوف 4ر 

بالرباط.
للبيان جاالستشارة

271 P

SOCOGESTION SARL

HAMZA LUXURY CAR
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�ضى 

 8 نوف 4ر 2022 بالرباط تم تأسيس 

 HAMZA LUXURY CAR شركة 

املسؤجلية  ذات  شركة   SARL AU

املحدجسة جخصائصها كالتا ي :

 HAMZA  : الشركة  إسم 

.LUXURY CAR SARL AU

مض ون الشركة : كراء السيارات 

بدجن سائق.

 16 بلوك س.س رقم   : مقر الشركة 

املنصور،  يعقوب  حي  امقواس، 

الرباط.
رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 

مقس ة إ 9 1.000 حصة بقي ة 100 

بحوزة  كلها  الواحدة  للحصة  سرهم 

السيد املجاهد ح زة.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

الوحيد  ك سير  ح زة  املجاهد 

للشركة.

 %  5 بعد خصم   : أرباح الشركة 

تصرف  في  الباقي  يوزع  امرباح  من 

الشريك.

التسجيل   تم   : التجاري  السجل 

بتاريخ   164395 التجاري تحت رقم 

2022 باملحك ة التجارية  29 نوف 4ر 

بالرباط.
للبيان جاالستشارة

272 P

FALA GROUP
تأسيس شركة

بالرباط   عرفي  عقد  ب قت�ضى 

املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تح ل  جالتي  املحدجسة 

التالية  :

     .»FALA GROUP« : التس ية

.SARL   :   الصيغة  القانونية

الهدف االأت اعي :

االستشارات اإلسارية.

صيانة السيارات.

مقاجل بناء جأشغال مختلفة.
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رأس ال الشركـة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة   100

بين الشركاء عل9 الشكل التا ي :

السيد أح د لحلو : 500 حصة.

 500  : العث اني  فاضل  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االأت اعي : فيال 3 زنقة أرجز 

سكتور 11 حي الرياض الرباط.

املسير : أح د لحلو.
رقم السجل التجاري : 163921.

273 P

 CAFE PATISSERIE
 BOULANGERIE DAR

LYMON
ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

14 ماي 2022، قرر الشريك الوحيد 

في الشركة ما يلي :

تغيير النشاط االأت اعي للشركة :

من : صالون شاي.

إ 9 : مستأأر امصل التجاري.

امسا�ضي  القانون  في  تعديالت 

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

 25 املحك ة التجارية بالرباط بتاريخ 

نوف 4ر 2022 تحت رقم 130740.
مقتطف جبيان

274 P

ECM STORES
ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

2022، قرر املشاركون في  14 أكتوبر 

الشركة ما يلي :

ب قرها  للشركة  مسبق  حل 
 ،8 13، زنقة الهند، رقم   : االأت اعي 

الطابق 2، حي املحيط، الرباط.

السيد  الشركة  مصف  تس ية 

مختار موالطو.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحك ة 

25 نوف 4ر 2022 تحت رقم 130740.
مقتطف جبيان

275 P

SOCIETE MBA MAROC
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�ضى 

إنشاء  تم  فقد   ،2022 أكتوبر   11  

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

تح ل  جالتي  الوحيد  جالشريك 

الخصائص التالية  :

 MBA MAROC«  : التس ية 

     .»SARL AU

الهدف االأت اعي : إسارة امع ال - 

تجارة السيارات.

 100.000  : الشركـة  رأس ال 

سرهم.

املقر االأت اعي : ع ارة 30، شقة 
زنقة موالي اح د الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان، الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

التأسيس.

بدر  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

العلمي ك سير للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحك ة  لدى  القانوني 

 2022 نوف 4ر   22 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 130476.
مقتطف جبيان

276 P

SOCIETE POLYTRAMED
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�ضى 

إنشاء  تم  فقد   ،2022 أكتوبر   6  

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

تح ل  جالتي  الوحيد  جالشريك 

الخصائص التالية  :

 SOCIETE«  : التس ية 

     .»POLYTRAMED SARL

الهدف االأت اعي : بيع مستلزمات 

التج يل - بيع مستلزمات الطب.

 100.000  : الشركـة  رأس ال 

سرهم.

املقر االأت اعي : ع ارة 30، شقة 
زنقة موالي اح د الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان، الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

التأسيس.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الشبيهي أح د ك سير للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحك ة  لدى  القانوني 

 2022 نوف 4ر   25 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 130739.
مقتطف جبيان

277 P

STE TAFILAGRI
SARL AU

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

 من الشريك الوحيد

رأس الها 10.000 سرهم

مقرها االأت اعي : زاجية بهت ججاسي 

سبو، 8، شقة 1، أكدال - الرباط

السجل التجاري رقم 127237

الشريك  من  القرار  ب وأب 

قرر   2022 أكتوبر   5 الوحيد بتاريخ 

 STE TAFILAGRI« شركة  مسؤجل 

SARL AU» ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

مح د  ع راجي  السيد  تعيين 

هشام ك صفي للشركة.

لتصفية  االأت اعي  املقر  تحديد 

الكائن  االأت اعي  ب قرها  الشركة 

زاجية بهت ججاسي سبو، 8، شقة 1، 

أكدال - الرباط.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية بالرباط تحت رقم 130317 

بتاريخ 16 نوف 4ر 2022.

278 P

 STE WORLD AND MORE
SERVICE
SARL AU

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
من الشريك الوحيد

رأس الها 10.000 سرهم
مقرها االأت اعي : زاجية بهت ججاسي 

سبو، 8، شقة 1، أكدال - الرباط
السجل التجاري رقم 127237

الشريك  من  القرار  ب وأب 
 2022 سبت 4ر   12 بتاريخ  الوحيد 
 WORLD AND« قرر مسؤجل شركة
MORE SERVICE SARL AU» ما يلي :

الحل املسبق للشركة.
سيسيل  سامية  السيدة  تعيين 
 SAMIA CECILE( سجفيرج 

DUVERGE) ك صفية للشركة.
لتصفية  االأت اعي  املقر  تحديد 
الكائن  االأت اعي  ب قرها  الشركة 
زاجية بهت ججاسي سبو، 8، شقة 1، 

أكدال - الرباط.
باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية بالرباط تحت رقم 130318 

بتاريخ 16 نوف 4ر 2022.
279 P

STE BLESSED TREE MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

رأس الها 50.000 سرهم
مقرها االأت اعي : 13، شارع مح د 
الخامس شقة 4 سال الجديدة - سال

السجل التجاري رقم 22889
25 يوليو  تبعا لل حضر املؤرخ في 
 BLESSED TREE« لشركة   2022
ذات  شركة   «MAROC SARL AU
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 
سرهم،   50.000 رأس الها  الوحيد، 

تقرر ما يلي :
نهائيا  جتصفيتها  الشركة  إقفال 
طبقا لل اسة 41 من القانون امسا�ضي 
13، شارع  للشركة ب قرها الكائن في 
مح د الخامس شقة 4 سال الجديدة 

- سال.
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إبراء السيد اح د الهبتي ك صفي 
للشركة جإعفائه من مهامه.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 39474 رقم  تحت  بسال  اإلبتدائية 

بتاريخ 10 نوف 4ر 2022.
280 P

CLINICA DEL BELLA SPA
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة
ب قت�ضى سند عرفي محرر بسال 
أنشأت  فقد   ،2022 أكتوبر   15 في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة جالتي 

تتصف كالتا ي :
 CLINICA DEL BELLA : التس ية

.SPA
الهدف : مركز التج يل.

مستحضرات  جتوزيع  تجارة 
التج يل جالعطور.

 ،39 رقم  سال،   : املقر االأت اعي 
محل رقم 1، زنقة عبدة، بطانة.

سنة تنطلق من يوم   99  : الفترة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
 100.000  : االأت اعي  الرأس ال 
حصة من   1000 إ 9  سرهم مقس ة 
الواحدة  للحصة  سرهم   100 فئة 

موزعة كالتا ي :
 100  : ارأدل  ارحي و  السيدة 

حصة.
السيدة بن فضيلة سعيدة : 900 

حصة.
التسيير  مه ة  يتو 9   : التسيير 

السيدة ارحي و ارأدل.
فاتح  من   : االأت اعية  السنة 
سيس 4ر من كل سنة ما   31 يناير إ 9 
تاريخ  من  تبتدئ  امج 9  السنة  عدا 

التسجيل.
االنجاز  لتكوين   %5  : امرباح 
القانوني جالحاصل يبقى رهن إشارة 

الج ع العام.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
 17 يوم  بسال  اإلبتدائية  باملحك ة 
الشركة  تسجيل  جتم   2022 نوف 4ر 
رقم  تحت  بسال  التجاري  بالسجل 

.37049
281 P

SOCIETE PALM TRANSIT
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
رقم السجل التجاري 27763 طنجة

ب قت�ضى الج ع العام غير العاسي 
أغسطس   3 بتاريخ  بطنجة  املؤرخ 

2022 تم اآلتي :
نبو�ضي  مصطفى  السيد  تفويت 
عل9 660 حصة لفائدة السيد اح د 

سمناتي.
 720 تفويت السيد منير البو عل9 

حصة لفائدة السيد اح د سمناتي.
سمناتي  اح د  السيد  تعيين 
ملدة  امم  للشركة  مشارك  ك سير 
إسارة  سيتم  جبالتا ي،  محدجسة،  غير 
الشركة امم جفرعها من قبل املسيرين 

املشاركين التالية أس اؤهم :
مصطفى نبو�ضي.

منير البو.
اح د سمناتي.

تحيين القانون امسا�ضي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   21 يوم  بطنجة  اإلبتدائية 

2022 تحت رقم 258624.
املسير

282 P

 SILK ROAD MINERAL
 EXPLORATION

SARL AU
إعالن تعديالت بالشركة

رفع رأس ال الشركة
 SILK ROAD  : الشركة  اسم 
 MINERAL EXPLORATION  SARL

AU
عبد  شارع   : اإلأت اعي  املقر 
امندلس  رياض  حي  بوعبيد  الرحيم 
2 حي الرياض  49 شقة رقم  1 ع ارة 

الرباط.
من   : الشركة  رأس ال  رفع 
سرهم   3000000 سرهم إ 9   100000

مقس ة كالتا ي :
30000 حصة من فئة 100 سرهم 
للحصة الواحدة لفائدة السيد ناصر 

بوشيبة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 4ر   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت عدس 130822.
283 P

سيوان امستاذة أهان النتك

موثقة

تجزئة الع ران محج العلويين الطابق الثاني 

حد  السوالم

شركة كلي انيرجي 
ش.م.م

إعالن متعلق بشركة كلي انيرجي 
 3.000.000.00 رأس الها  ش.م.م، 
سرهم مقرها اإلأت اعي بالدارالبيضاء 
195-206 بارك انديستريال، صابنو.

إعالن عن رفع رأس ال الشركة 
العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 
للشركة تم اإلعالن عن رفع رأس ال 
الشركة من 2.000.000.00 سرهم إ 9 

3.000.00000 سرهم.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحك ة  الضبط 
السجل التجاري عدس  بالدارالبيضاء 

.219377
للخالصة جالبيان

امستاذة أهان النتك

284 P

سيوان امستاذة أهان النتك
موثقة

تجزئة الع ران محج العلويين الطابق الثاني 
حد  السوالم

شركة كلي انيرجي 
ش.م.م

إعالن متعلق بشركة كلي انيرجي 
 1.000.000.00 رأس الها  ش.م.م، 
سرهم مقرها اإلأت اعي بالدارالبيضاء 
195-206 بارك انديستريال، صابنو.

إعالن عن رفع رأس ال الشركة 
جتغيير مقر الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 
للشركة تم اإلعالن عن رفع رأس ال 
إ 9  سرهم   300.000.00 الشركة من 

1.000.000.00 سرهم.
زنقة   38 من  الشركة  مقر  تغيير 
رقم  السفلي  الطابق  الوقت،  أبو 
206- إ 9  بوركون الدارالبيضاء   ،10
صابنو  انديستريال،  بارك   195

الدارالبيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  لل حك ة  الضبط 
السجل التجاري عدس  بالدارالبيضاء 

.219377
للخالصة جالبيان

امستاذة أهان النتك

285 P

سيوان امستاذة أهان النتك

موثقة

تجزئة الع ران محج العلويين الطابق الثاني 

حد  السوالم

شركة كلي انيرجي 
ش.م.م

إعالن متعلق بشركة كلي انيرجي 
 2.000.000.00 رأس الها  ش.م.م، 
سرهم مقرها اإلأت اعي بالدارالبيضاء 
195-206 بارك انديستريال، صابنو.

الشركة  رأس ال  رفع  عن  إعالن 
العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 
للشركة تم اإلعالن عن رفع رأس ال 
الشركة من 1.000.000.00 سرهم إ 9 

2.000.000.00 سرهم.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  لل حك ة  الضبط 
السجل التجاري عدس  بالدارالبيضاء 

.219377
للخالصة جالبيان

امستاذة أهان النتك

286 P

سيوان امستاذة أهان النتك

موثقة

تجزئة الع ران محج العلويين الطابق الثاني 

حد  السوالم

شركة كلي انيرجي 
ش.م.م

إعالن متعلق بشركة كلي انيرجي 
ش.م.م

 رأس الها: 3000.000.00 سرهم 
مقرها اإلأت اعي: بالدارالبيضاء 38، 
زنقة أبو الوقت، الطابق السفلي رقم 

10 بوركون
إعالن عن تأسيس شركة 

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم   ،2022 20 ماي  في  بالدارالبيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :
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التس ية : شركة  كلي انيرجي.
أبو  زنقة   ،38  : اإلأت اعي  املقر 
 ،10 رقم  السفلي  الطابق  الوقت، 

بوركون، الدارالبيضاء.
الهدف :

كراء منصة صناعية أج مكتبية.
خدمات متنوعة.

اإلستيراس جالتصدير جالتجارة.
تسويق املنتجات  توزيع الع ولة، 

إلخ..
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤجلية محدجسة.
الرأس ال : 300.000.00 سرهم.

التسيير : السيد مح د تاج الدين 
العسري.

من  تبتدئ   : اإلأت اعية  السنة 
فاح يناير إ 9 31 سيس 4ر.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  لل حك ة  الضبط 
السجل التجاري عدس  بالدارالبيضاء 

.219377
للخالصة جالبيان

امستاذة أهان النتك

287 P

STE. SERVICE ONLINE
SARL

TEL : 0600386538
Email :Sbenhaddi@gmail.com

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
قد   2022 أكتوبر   26 الرباط بتاريخ 
املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة.
الهدف اإلأت اعي : 

جكالة إعالن جتواصل.
 30.000.00  : الشركة  رأس ال 
سرهم مقس ة إ 9 300 حصة من فئة 

100 سرهم للحصة الواحدة.
 290 سجسجش  ابراهيم  السيد 

حصة.
السيد لحسن اهواجي 10 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سبس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة   8 شقة   30 ع ارة   : املقر 

موالي اح د لوكيلي حسان الرباط.

املسير : السيد ابراهيم سجسجش.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.164453

288 P

STE. TRANSA SUISSE
SARL

العنوان : تجزئة سعيد حجي رقم 

197 طريق القنيطرة سال

اإلستثنائي  العام  الج ع  إثر  عل9 

بتاريخ 27 يونيو 2022 لشركاء شركة 

ترانزا سويس تقرر ما يلي :

إبراء املصفي.

إقفال ع ليات التصفية جاملوافقة 

عل9 حسابات التصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 40004 عدس  تحت  بسال  اإلبتدائية 

بتاريخ 22 نوف 4ر 2022.

289 P

STE. OPTIC D & R
تأسيس شركة

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

قد   2022 يوليو   3 بتاريخ  الرباط 

املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة بشريك جحيد.

.OPTIC D & R : التس ية

الهدف اإلأت اعي : 

نظاراتي.
رأس ال الشركة : 100000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 

الوحيدة  للشريكة  كلها  سرهم   100

السيدة سحمي راشيدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 78 رقم  املسيرة   5 أمل   : املقر 

ح.ي.م.
املسيرة : السدية سارة الصالحي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.161864

290 P

شركة مقهى زهرة الربيع
تأسيس شركة

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
قد   2022 أبريل   21 بتاريخ  الرباط 
املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة بشريك جحيد.
التس ية : مقهى زهرة الربيع.

الهدف اإلأت اعي : 
قاعة شاي.

بيع التبغ بالتقسيط.
تجارة عامة.

رأس ال الشركة : 100000 سرهم 
فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 
الوحيدة  للشريكة  كلها  سرهم   100

السيدة سعاس الكنفاجي.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 
31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : محل رقم F08 حي الفضل 

عين عوسة.
 املسيرة : السيدة سعاس الكنفاجي.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.136253
291 P

 STE. HAPPINESS TRAVAUX
SARL AU

 AU CAPITAL DE :100 000,00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT

 AL HADDAD CENTRE BNI

 AMMART TARGUIST

AL-HOCEIMA

املنعقد  العام  الج ع  قرر 

نوف 4ر   23 بتاريخ  العاسة  فوق 

 STE HAPPINESS لشركة    2022

TRAVAUX SARL AUما يلي:

للشركة:  أديد  نشاط  -إضافة 
نقل البضائع للغير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بتارأيست  اإلبتدائية 

نوف 4ر2022  تحت رقم 45.
292 P

STE ANOUD BATIMENTS
ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
ب دينة  جمسجل   2022 نوف 4ر   29
 ،2021 نوف 4ر   29 بتاريخ  تزنيت 
شركة ANOUD BATIMENTS ذات 
شريك الوحيد، قرر زياسة رأس املال 
مج وعة  في  املساه ة  طريق  عن 
 241.578.000 بقي ة  امرا�ضي  من 
سرهم ليصبح من 100.000 سرهم إ 9 
بإنشاء  جذلك  سرهم   241.678.000
2.415.780 سهم أديدة بقي ة 100 

سرهم.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
رقم  تحت  بتيزنيت  اإلبتدائية 
سيس 4ر  فاتح  بتاريخ   371/2022

.2022
رقم السجل التجاري 5341.

293 P

STE PALAIS 
DE LABROCANTE

SARL AU
السجل التجاري : 129977

حل نهائي للشركة
ب وأب الج ع العام غير العاسي 
2022، قرر  3 أغسطس  املنعقد يوم 
 PALAIS لشركة  الوحيد  الشريك 
 ،DE LABROCANTE SARL AU
مقرها  سرهم،   100.000 رأس الها 
االأت اعي امليزانين الدجر امر�ضي حي 

الوفاق 01 رقم 1264 ت ارة.
الحل النهائي للشركة.

التصفية  تقرير  عل9  املصاسقة 
املحرر من السيد س ير بريطل.

ملصفي  جنهائي  تام  إبراء 
 STE PALAIS DE شركة  حسابات 

.LABROCANTE SARL AU
السيد س ير بريطل.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بت ارة  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   ،2022 نوف 4ر   22 بتاريخ 

.D9371

294 P

LA CAPITALE DIV

SARL AU

 SIEGE SOCIAL : TALLA 10,

 LOCAL MAGASIN N°1 HAY AL

ALAOUIYINE TEMARA

RC : TEMARA N°128853

تفويت حصص
استقالة املسير

جتعيين مسير أديد للشركة
انعقد   ،2022 نوف 4ر   15 بتاريخ 

 LA الج ع العام الغير العاسي لشركة

شركة   ،CAPITALE DIV SARL AU

رأس الها  محدجسة،  مسؤجلية  ذات 

االأت اعي  مقرها  سره ا،   100.000

طلعة 10، محل رقم 01 حي العلويين 

ت ارة.

حيت ت ت املصاسقة عل9 :

م لوكة  حصة   1000 تفويت 

للسيد أحرضان عبد الفتاح مغربي 

الوطنية  للبطاقة  حامل  الدنسية 

رقم FK4547 لفائدة السيدة أجحقي 

منى مغربية الجنسية حاملة للبطاقة 

.BJ272833 الوطنية رقم

إستقالة املسير : السيد أحرضان 

عبد الفتاح من مهامه ك سير جتعيين 

السيدة أجحقي منى ك سيرة أديدة 

ملدة غير محدسة.

تغيير البنوس 7، 8، 21 من القانون 

امسا�ضي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بت ارة 22 نوف 4ر 2022.

.D9372 اإليداع القانوني

295 P

BTI BANK
بنك الت ويل جاإلن اء

شركة بنك الت ويل جاإلن اء
شركة مساه ة

رأس الها : 400.000.000 سرهم
الكائن مقرها االأت اعي ب 157، 

محج الحسن الثاني، الدار البيضاء 
املقيدة بالسجل التجاري 

تحت رقم 381087
ب قت�ضى محضر اأت اع الج عية 
لل ساه ين  املختلطة  الع ومية 
بتاريخ  رقم  جاالن اء  الت ويل  لبنك 
اأت اع  جمحضر   ،2022 يونيو   29
مجلس اإلسارة رقم 2022/03 بتاريخ 
بإسارة  جاملسجل   2022 يوليو   18
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  الضرائب 
يوليو 2022، حسب املراأع التالية :

رقم  الضريبي  سجل 
اممر   ،202200565631360
باالستخالص رقم 55821 ج55822، 
املحضر  إيداع  عقد  عل9  املشت ل 

املذكور بتاريخ 17 مارس 2021.
قرر مجلس إسارة البنك املوافقة 
عل9 الزياسة في رأس ال بنك الت ويل 

جاالن اء بقي ة 50.000.000 سرهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت   ،2022 أكتوبر   18  
بنفس  املعدل  جتصريح   ،04297

التاريخ تحت رقم 841731.
للطبع جالنشر

296 P

B&B DIGITAL
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
مؤسسة  تم إنشاء   ،2022 نوف 4ر   2
ذات مسؤجلية محدجسة بالخصائص 

التالية :
.B&B DIGITAL SARL : التس ية

راس مال : 40.000 سرهم، مقس ة 
عل9 400 حصة.

عنوان الشركة : 56 شارع ابراهيم 
املحيط،   2 56 شقة  الرجساني إقامة 

الرباط.

اإلسارة،  تسيير   : املؤسسة  هدف 

عقد جكالة إعالنات، ناشر صحيفة.

املسير : يحيى بلعسري.

الضريبة املهنية : 26305387.

السجل التجاري رقم 164255.

باملحك ة  القانوني  اإليداع 

التجارية بالرباط تحت رقم 130533 

بتاريخ 24 نوف 4ر 2022.

297 P

MISTER ICE & COFFEE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

بشريك جاحد

رأس الها : 10.000 سرهم

 E مقرها االأت اعي رقم 15 ع ارة

إقامة رمانة كارسن 3، سال الجديدة

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 

 ،2022 نوف 4ر   8 بتاريخ  االستثنائي 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة بشريك جاحد.

 MISTER ICE &  : التس ية 

.COFFEE

الهدف االأت اعي : تسيير املقاهي، 

قاعات الشاي جبيع املثلجات.

سرهم   10.000  : رأس ال الشركة 

مقس ة إ 9 100 حصة من فئة 100 

سرهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي اي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

إقامة   E ع ارة   15 رقم   : املقر 

رمانة كاسرن 3 سال الجديدة.

املسير : السيد بناني حسين.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

2022، تحت  28 نوف 4ر  بسال بتاريخ 

رقم 37099.

298 P

STE SECURITE 

 ET PREVENTION DE

RISQUE
SARL

 SIEGE SOCIAL : 28 AVENUE

 MOULAY ISMAIL, APPT N°19

HASSAN-RABAT

رأس الها : 100.000 سرهم

RC N°153723

االستثنائي  العام  الج ع  قرر 

سبت 4ر   5 بتاريخ  جاملنعقد  للشركة 

2022، الحل املسبق للشركة.

عاسل  مح د  السيد  تعيين 

جتحديدا  مصفيا  السعيذات 

موالي  شارع   28 في  التصفية  مقر 

حسان،   ،19 رقم  شقة  إس اعيل، 

الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  جتم 

سبت 4ر   27 التجارية بالرباط بتاريخ 

2022، تحت رقم 129170.

299 P

يوموحاس ايمو
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
املسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

قرر شركاء   ،2022 نوف 4ر   9 بتاريخ 

الشركة »يوموحاس اي و» ما يلي :

التس ية : يوموحاس اي و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤجلية املحدجسة.

النشاط : الترجيج العقاري.

الصناعي  الحي   : االأت اعي  املقر 

 ،1 580 مكتب الطابق  كزينيا تجزئة 

طنجة.

 100.000 في  تبث   : املال  الراس 

سرهم مقس ة إ 9 1000 حصة بقي ة 

100 سرهم للحصة موزعة كالتا ي :

يونس البقا ي 330 حصة.

محسن الجراري : 340 حصة.

الحسين اقزيم 330 حصة.

املدة : 99 سنة.
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السيد  من  الكل  يسير   : التسيير 

محسن  جالسيد  البقا ي  يونس 

الجراري جالسيد الحسين اقزيم ملدة 

غير محدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 260070 التجارية بطنجة تحت رقم 

بتاريخ 30 نوف 4ر 2022.

300 P

STE KHADAMAT CHELLAH
SARL AU

 31 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

الرباط  في  املسجل   ،2022 أكتوبر 

جضع  تم   ،2022 نوف 4ر   3 بتاريخ 

ذات  لشركة  امسا�ضي  القانون 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد بامل يزات التالية :

 STE KHADAMAT  : التس ية 

.CHELLAH SARL AU

املقر التجاري : إقامة رقم 30 شقة 
8 زنقة موالي اح د لوكيلي، حسان، 

الرباط.

املوضوع : أشغال النظافة.

أشغال التهيئة مساحات الخضراء 

جالبستنة.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد عبد الرزاق الطويل.

سرهم   100.000  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 

100 سرهم للحصة الواحدة، موزعة 

ك ا يلي :

السيد عبد الرزاق الطيول 1000 

حصة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت   ،2022 سيس 4ر  فاتح  بتاريخ 
 : رقم السجل التجاري   10287 رقم 

.164479

301 P

STE REGARD ET VUE
SARL AU

رأس ال : 200.000 سرهم

رقم 16 إقامة رمانة أارسن تجزئة 

30، سال الجديدة

ب قت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ 

16 نوف 4ر 2022 جاملسجل ب صلحة 

التسجيل في الرباط بتاريخ 22 نوف 4ر 

2022، تحت رقم 28981.

شركة  في  الوحيد  املساهم  قرر 

.REGARD ET VUE SARL AU

من   : املال  راس  في  الزياسة 

سرهم   200.000 سرهم إ 9   100.000

جذلك بزياسة 100.000 سرهم نقدا.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط في املحك ة اإلبتدائية ملدينة 

تحت   ،2022 نوف 4ر   29 سال بتاريخ 
رقم 40058.

302 P

STE HH SALAM TECH

SARL
ب قت�ضى عقد عرفي قررت شركة 

 ،STE HH SALAM TECH SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجسة، ذات 
رأس ال 100.000 سرهم ما يلي :

حسن  لح يدي  السيد  قرر 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 
أ يع  بيع   ،AD124221 رقم 

حصصيه لسيد حبيب هشام جأصبح 

لالسهم  الوحيد  املالك  االخير  هذا 

الشركة بقي ة 100 %جاملسير الوحيد 

لشركة.

حسن  لح يدي  السيد  قرر 

استقالة من منصبه ك سير لشركة.

لشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

ا 9 شركة  ذات املسؤجلية املحدجسة 

مسؤجلية محدجسة من شريك جحيد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 9446 رقم  تحت  بت ارة  اإلبتدائية 

بتاريخ فاتح سيس 4ر 2022.
للبيان

303 P

STE CABNMARK
SARL

رأس الها : 220.000 سرهم

مقرها االأت اعي : 69  زاجية فرحات 

حشاس جشارع سبو ع ارة 1 إقامة 

الح د القنيطرة

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�ضى 

 21 نون4ر 2022، ثم تقرير ما يلي :

رفع رأس ال الشركة من 220.000 

سرهم ا 9 500.000 سرهم نقدا.

تحديث النظام امسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

رقم  تحت  بالقنيطرة،  اإلبتدائية 

93458 بتاريخ 21 نون4ر 2022.

304 P

STE LADYFASHIONBYH
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة

بشريك جحيد

رأس الها : 10.000 سرهم

مقرها االأت اعي : رقم 48 شقة رقم 

1 شارع فال جلد ع ير أكدال الرباط

تفويت الحصص
تبعا ملا أاء في محضر الج ع العام 

نون4ر   14 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2022، تقرر ما يلي :

 100 بقي ة  حصة   30 تفويت 

طرف  من  الواحدة  للحصة  سرهم 

السيد  ا 9  حكي ة  نطيفي  السيدة 

اسري�ضي ابراهيمي مح د.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  ا 9  جحيد  بشريك 

مسؤجلية محدجسة.

جضع قانون أسا�ضي أديد مرفق 

ب ا سبق من التعديالت.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،2022 بالرباط بتاريخ فاتح سيس 4ر 

تحت رقم 130871.
جهذا ب ثابة مقتطف جبيان

305 P

 STE CHRONO SCHOOL
PRIVE

SARL AU
CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : HAY RAHMA SECTEUR
S N°105 SALE

RC N° : 31785 SALE
حل شركة

للج ع  العرفي  العقد  ب قت�ضى 
ف4راير   28 بتاريخ  االستثنائي  العام 

2022 قرر الشركاء ما يلي :
حل الشركة املس اة كرجنو سكول 

بريفي.
تس ية جتعيين السيد سيني حسن  

ك صفي للشركة.
تعيين العنوان حي الرح ة قطاع 
لتصفية  ك قر  سال   105 رقم  س 

الشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بسال تحت رقم 39181.
306 P

 STE PARVUS SOLAR
ENERGY
SARLAU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة 
بشريك جحيد

رأس الها : 100.000 سرهم
تأسيس شركة

ب قت�ضى  عقد عرفي بسال بتاريخ 
القانون  جضع  تم   ،2022 نون4ر   17
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
ذات  جحيد  بشريك  املحدجسة 

الخصائص التالية :
 PARVUS  : التس ية االأت اعية 

.SOLAR ENERGY
صناعة   : االأت اعي  الهدف 
االأهزة جااللواح للطاقة الش سية، 
االع ال  اج  االشغال  في  مقاجل 
املختلفة  جمقاجل في التركيب الضوئي.
تجزئة   80 رقم   : االأت اعي  املقر  

الفرح 1 حصين سال.
املدة االأت اعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.
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حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 

سرهم موزع عل9 1000 حصة من فئة 

100 سرهم للحصة جزعت ك ا يلي :

السيد اشرف بوكعيبات ... 1000 

حصة.

السنة االأت اعية : تبدأ من فاتح 

يناير ا 9 31 سيس 4ر من كل سنة.

التسيير : تم تعيين السيد اشرف 

غير  ملدة  للشركة  ك سير  بوكعيبات 

الوثائق  عل9  جك وقع  محدجسة، 

البنكية.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحك ة  التجاري 

رقم  تحت   ،2022 نون4ر   29 بتاريخ 

.37107

307 P

  STE JICKET AUTO
 SARL.AU

ب قت�ضى عقد عرفي محرر  بتاريخ 

نظام  تكوين  تم   ،2022 نون4ر   21

املسؤجلية  ذات  لشركة  أسا�ضي 

جحيد   شريك  ذات  املحدجسة 

خصائصها كالتا ي:

. JICKET AUTO  :  التس ية

ت ارس الشركة امهداف  الهدف: 

التالية: 

الجديدة  السيارات  استيراس 

جاملستع لة.

االستيراس ج التصدير.

استيراس معذات اإلسعاف جالعتاس      

اجسلو  زنقة  االأت اعي.  املقر 

الطابق االر�ضي إقامة ضياء رقم  30 

حي املحيط الرباط.

 10.000 االأت اعي  املال  رأس 

حصة   (100( مقسم إ 9 مائة  سرهم  

قي ة كل جاحدة 100 سرهم.

التسيير : تم تعيين  السيد يوسف 

ايت بنحدج لحامال  البطاقة التعريف 

ك سير   BE881750 الوطنية رقم   

جحيد للشركة جملدة غير محدجسة.

جضع  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 164435.
308 P

  TURN ON HOLDING
 SARL.AU

محرر   عرفي  عقد  ب قت�ضى 
17/11/2022 تم تكوين نظام أسا�ضي 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  لشركة 
ذات شريك جحيد  خصائصها كالتا ي:

  .TURN ON HOLDING  : التس ية
ت ارس الشركة امهداف  الهدف: 

التالية: 
الجديدة  السيارات  استيراس 

جاملستع لة.
االستيراس ج التصدير.

استيراس معذات اإلسعاف جالعتاس   
اجسلو  زنقة  االأت اعي.  املقر 
الطابق االر�ضي إقامة ضياء رقم  30  

املحيط الرباط.
رأس املال االأت اعي 10.00 سرهم 
حصة قي ة   (100( مائة  إ 9  مقسم 

كل جاحدة 100 سرهم.
التسيير : تم تعيين  السيد أسامة 
جلد عي�ضى الحامل  البطاقة التعريف 
ك سير   AE263941 رقم   الوطنية 

جحيد للشركة جملدة غير محدجسة.
جضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 164437.
309 P

STE SINA SERVICE
 SARL.AU 

استثنائي  عام  أ ع  ب قت�ضى 
  ،2022 نون4ر   21 الرباط   في  حرر 
 SINA  قرر الشريك الوحيد للشركة

SERVICE SARLAU  ما يلي :
تحويل املقر االأت اعي: من   راس 
أنان انوال ع ارة رقم 6 شقة رقم 5 
الوفاق ت ارة ا 9 الطابق تحت ار�ضي 
الحاج  سانية  عبدان  زنقة   51 رقم 

املعطي املكي سال.

القانون  من    4 املاسة  تعديل 
امسا�ضي للشركة.

تم اإليداع القانون بكتابة الضبط 
باملحك ة اإلبتدائية بت ارة تحت رقم 

9447 بتاريخ فاتح سيس 4ر 2022.
310 P

مكتب التهامي للخ4رة جاملحاسبة
مقر : 11 شارع مح د الخامس سرب أكاسير جزان

الهاتف : 05.37.46.66.23
الفاكس : 05.370.46.66.23

STE  GIRFANA
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة
بشريك جحيد

رأس الها : 10.000 سرهم
ب قت�ضى أ ع عام تأسي�ضي مؤرخ 
بن دينة جزان   ،2022 اكتوبر   31 في 
مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
باملواصفات  جحيد  بشريك  محدجسة 

التالية :
التس ية : شركة أيرفانا.

حي عين عدامة   : املقر االأت اعي 
طريق حراقة مركز زجمي جزان.

مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس ال 
 100 ا 9  مقس ة  سرهم،   10.000
موزعة  سرهم   100 فئة  من  حصة 

كاالتي :
السيد سفيان العي�ضي ساهم ب 

100 حصة اأت اعية.
املج وع .... 100 حصة اأت اعية.

املهام : أشغال االشهار.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير جتنتهي في 31 سيس 4ر.
في  الشركة  مدة  حدست   : املدة 
تأسيسها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

النهائي.
تسيير الشركة : عين السيد سفيان 
التعريف  للبطاقة  الحامل  العي�ضي 
الوطنية رقم GM223907 ، ك سير 
جحيد للشركة ملدة غير محدسة، جتلزم 

الشركة بتوقيعه جحده.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   ،2022 نون4ر   16 بتاريخ 

3800، سجل تجاري رقم 2031.
311 P

مكتب االستاذ زجيري زهير
موثق

زاجية شارع الدرفوفي، جزنقة مح د قري، ع ارة 
بلحسين

) فوق مقهى الشان اليزي)
مقرها : الطابق الثاني مكتب رقم 6 جأدة

الهاتف : 05.36.68.18.10
الفاكس : 05.36.68.18.12

 STE CIVILE IMMOBILIERE
ATTAYEB

S.C.I
العام  الج ع  مداجلة  ب قت�ضى 
بتاريخ استثناء  املنعقد   العاسي 
نسخة  جضعت   ،2022 نون4ر   4  
أصلية من محضره ب كتب االستاذ 
ازجيري زهير، في نفس اليوم الشركاء 
في الشركة العقارية املدنية جاملس اة 
 STE CIVILE IMMOBILIERE
 100.000 رأس الها   ،ATTAYEB
االأت اعي  مقرها  جالكائن  سره ا 
 18 رقم  سعيد  بور  زنقة  بوأدة، 

الطابق االجل.
قررجا ما يلي :

جفاة السيد بالجي عي�ضى شريك في 
 200 الشركة املذكورة أعاله جتوزيع 
سرهم   100 بقي ة  اأت اعية  حصة 
ي لكها  كان  التي  الواحدة،  للحصة 
في الشركة املذكورة أعاله عل9 جرثته 
جالسيذات  مح د  بالجي  السيد   :
الزرجقي فاتحة، بالجي س يرة، بالجي 
صالحة  بالجي  بشرى،  بالجي  زكية، 

جيالجي حنان.
بن  السيد  صالحية  ت ديد  أيضا 
جتعيين  للشركة  ك سير  لطفي  ع ر 
السيد بالجي مح د جالسيدة بالجي 
غير  ملدة  للشركة  ك سيرن  زكية 

محدجسة.
تنقيح النظام امسا�ضي للشركة.

الفصول  تغيير  لذلك  تبعا  تم 
من القوانين التنظي ية   16 ج   7  ،6

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بتاريخ   ،1901 رقم  تحت   بوأدة 

29 نون4ر 2022.
للخالصة جاالشارة

االستاذ ازجيري زهير

312 P
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STE CAFE LOUKOUS
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة
بشريك جحيد
تأسيس شركة

بناءا عل9 عقد عرفي أعلن القانون 
امسا�ضي لشركة محدجسة املسؤجلية 

ذات امل يزات التالية :
 CAFE LOUKKOUS  : االسم 
مسؤجلية  ذات  شركة   ،  SARL AU

محدجسة بشريك جحيد.
املوضوع : استغالل مقهى.

جاملخابز  كريم  االيس  محل 
جالحلويات.

املقر االأت اعي : 48 شارع ابو بكر 
 2 الصديق إقامة اي ان مكتب رقم 

القنيطرة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الرأس ال : 100.000 سرهم مكون 
من 1000 حصة قي ة كل جاحدة منها 

100 سرهم.
تسيير الشركة جاسارتها   : التسيير 
جرقي  يوسف  السيد  تصرف  تحت 
السلطة  للشركة مع  طبقا امسا�ضي 

الكاملة جذلك ملدة غير محدسة.
السنة االأت اعية : من فاتح يناير 

ا 9 31 سيس 4ر.
القانوني  اإليداع  :أنجز  اإليداع 
بالقنيطرة  اإلبتدائية  باملحك ة 
تحت السجل   ،2022 نون4ر   2 بتاريخ 

التجاري رقم 67145.
313 P

STE MENZEH NET
SARL

ب قت�ضى العقد العرفي املؤرخ في 
 ،2022 فاتح أكتوبر  الرباط بتاريخ  
 ،2022 أكتوبر   19 يوم  جاملسجل 
مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة.
.MENZEH NET : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤجلية محدجسة.

خدمات   : االأت اعي  الهدف 
النظافة.

سرهم   10.000  : رأس ال الشركة 
فئة  من  حصة   100 ا 9  مقس ة 
سرهم للحصة الواحدة موزعة   100

كالتا ي:
 40  ... الصولبي  أ يلة  السيدة 

حصة.
 30  ... لعلج  الكريم  عبد  السيد 

حصة.
السيد مح د لعلج .... 30 حصة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
الكريم لعلج مسير للشركة ملدة غير 

محدسة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير ا 9   : السنة املالية 
31 سيس 4ر من كل سنة ماعدا السنة 
التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  االج 9 

جستنتهي يوم 31 سيس 4ر  2022.
رقم  شقة   30  : االأت اعي  املقر 
زنقة موالي اح د لوكيلي حسان   8

الرباط.
باملحك ة   القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 يوم  بالرباط  التجارية 

2022، تحت رقم التا ي : 164267.
314 P

فيطا كوم 
مـكـتـب الـحسـابــات ج الـجـبـايــات

 جاسـتشــارة الــ ـقــاجالت
30 زنقة لبنان الشقة رقم 8 حي املحيط  

-الرباط -
الهاتف : -037 -72 -30 12

 STE FOCUS-URBA 
 SARL AU

Capital:  10 000 Dhs
 Siege Social : 30, Rue        
 Loubnane Appt 8 Ocean

--Rabat
R.C : 101677/RABAT
الحل املسبق للشركة

ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
3  مارس 2022، قرر الشريك الوحيد 

لشركة FOCUS-URBA » » ما يلي :

الحل املسبق للشركة. 

بالعيا�ضي  مولوس  السيد  تعيين 

ك صفي للشركة. 

فسخ عقد توطين الشركة

تحديد مقر التصفية في العنوان 

 ،8 شقة رقم  زنقة لبنان،   30 التا ي: 

حي املحيط -الرباط -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ فاتح سيس 4ر 

2022، تحت رقم 130922.

 101677   : السجل التجاري رقم 

بالرباط.

315 P

 STE CONSULT AFRICA

NOW
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد

مقرها االأت اعي : 48 شقة رقم 1 

شارع فال جلد ع ير أكدال الرباط

تأسيس شركة
 19 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

تأسيس  تم  بالرباط،   2022 أكتوبر 

شركة تح ل الخصائص التالية :

 CONSULT AFRICA  : التس ية 

NOW، ش.م.م.ش.ج.

: نصائح السارة  الهدف االأت اعي 

االحداث، التواصل جأحداث.

رأس ال : 100.000 سرهم مقس ة 

بقي ة  اأت اعية  حصة   1000 ا 9 

100 سرهم للحصة موزعة كالتا ي :

بقي ة  اأت اعية  حصة   1000

السيد  بحوزة  للحصة  سرهم   100

رشاس عبد الحق.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقييد بالسجل التجاري.

املقر االأت اعي :  48 شقة رقم 1 

شارع فال جلد ع ير أكدال الرباط.

التسيير : تعيين السيد رشاس عبد 

الحق مسير ملدة غير محدجسة.

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم  لقد 
تحت  بالرباط،  التجارية  باملحك ة 
نون4ر   22 بتاريخ   130498 الرقم 
بالسجل  التقييد  رقم   ،2022

التجاري 164221.
316 P

STE ABM TRAVEL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

ذات الشريك الوحيد
سجل تجاري رقم : 131673 الرباط

تعديل
العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 
نون4ر   10 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
لشركة  العام  الج ع  قرر   ،2022
ذات  شركة   ،  ABM TRAVEL
مسؤجلية محدجسة، مقرها االأت اعي 
229 شارع الحسن الثاني، شقة رقم 
3 الطابق االجل سيور الجامع الرباط، 

ما يلي :
 100 فئة  من  حصة   45 تفويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  سرهم 
لفائدة  الزتوني  الكريم  عبد  السيد 

السيدة خلوس بوحية.
 100 فئة  من  حصة   15 تفويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  سرهم 
السيدة خلوس بوحية لفائدة السيد 

مح د العلمي.
جنبعا لذلك فقد تم تغيير الفصول 
التنظي ية  القوانين  نت  ج15   7  ،6

للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم   ،2022 سيس 4ر   2 بتاريخ 

.130981
جهذا ب ثابة مقتطف جبيان

317 P

 STE GEOMATIQUE
 TERRESTRE AERIENNE ET

INGENIERIE
SARLAU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم  قد  بالرباط،   2022 نون4ر   11
املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 
املحدجسة بشريك جحيد جالتي تح ل 

الخصائص التالية :
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 STE GEOMATIQUE  : التس ية 

 TERRESTRE AERIENNE ET

.INGENIERIE SARLAU

مهندس   : االأت اعي  الهدف 

جاستشارات  تنظيم  استشاري، 

البيانات  جمعالجة  جتحليل 

الفنية  جالدراسات  الطبوغرافية 

جاالستيراس  الجيولوأية  جالدراسات 

جالتصدير.
رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 

 100 ب  حصة   1000 عل9  موزعة 

سرهم لكل حصة جاحدة جهو كالتا ي :

 .... السعداني  خولة  السيدة  

1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقر االأت اعي : 15 شارع االبطال 

شقة رقم 4 اكدال الرباط.

التسيير : تم تعيين السيدة خولة 

السعداني ك سيرة جملدة غير محدسة.

تم امام كتابة   : اإليداع القانوني 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت   ،2022 سيس 4ر  فاتح  بتاريخ 
رقم 164473.

للخالصة جاالشارة

التسيير

318 P

FIDUCIAIRE CABETRAC

TRAVAUX DE COMPTABILITE

SIEGE : LOT EL MEDOUAZE IMM N° 1

 AV. MOHAMED V 2EME ETAGE APPT

N°3 TEMARA

TEL : 05.37.64.06.62

GSM : 06.67.84.92.47

 STE SOUFIANE METAL
SARL AU

ب قت�ضى  عقد عرفي بت ارة بتاريخ 

تأسيس  تم  قد   ،2022 نون4ر   15

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جاحد.

أشغال   : االأت اعي  الهدف 

ع ومية جالبناء.
رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 

فئة  من  حصة   1000 ا 9  مقس ة 

100 سرهم للحصة الواحدة.

املقر : تجزئة نصر املستقبل شارع 
طارق ابن زياس ع ارة رقم  ب ت ارة.
املسير : السيد سفيان بوازيض.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.137863

319 P

مكتب االستاذ نور الدين املكوري

مقر : إقامة أوهرة موكاسجر، شارع العقبة 

)امام املحافظة العقارية)

موثق بالصويرة

 STE BOUDAD 
 D›EXPLOITATION

TOURISTIQUE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

رأس الها : 500.000 سرهم
مقرها االأت اعي : الصويرة  شارع 

عقبة ابن نافع
تفويت حصص

ب قت�ضى عقد توثيقي تم تحريره 
املكوري  الدين  نور  االستاذ  بديوان 
أغسطس   11 في  بالصويرة  موثق 

.2022
أيوب  مح د  السيد  قام 
الرقبة  حق  بتفويت  بوضاض 
سهم   1250 جعدسها  للحصص 
شركة  رأس ال  في  له  امل لوكة 
 BOUDAD D’EXPLOITATION
ذات  شركة   ،TOURISTIQUE
لفائدة  جذلك  محدجسة،  مسؤجلية 
ايناس  بناته االنسات آية بوضاض، 
جلزجأته  بوضاض  عالية  بوضاض، 
بنسبة  الجوهري،  ابتسام  السيدة 
314 سهم للزجأته ج312 لكل جاحدة 

من بناته.
جقد ت ت املصاسقة عل9 التفويت 
الج ع  قرار  ب قت�ضى  املذكور 
االستثنائي للشركاء الذي تم انعقاسه 

بتاريخ 11 أغسطس 2022.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 ،2022 سيس 4ر   2 بتاريخ  بالصويرة 

تحت رقم 492.
الخالصة الأل النشر

320 P

STE MALAK SPA
SARL AU

رأس الها : 100.000 سرهم

مقرها االأت اعي : إقامة السالم 

580 املسيرة ب 1 الطابق رقم 17 

مراكش

تأسيس شركة
بناءا عل9 عقد عرفي م4رم ب راكش 

تم جضع   ،2012 سبت 4ر   10 بتاريخ 

ذات  لشركة  امسا�ضي  القانون 

جحيد  بشريك  املحدجسة  املسؤجلية 

م يزاتها كالتا ي :

 ،  MALAK SPA  : التس ية 

ش.م.م.ش.ج.

السالم  إقامة   : االأت اعي  املقر 

 17 رقم  الطابق   1 ب  املسيرة   580

مراكش.

املدة : حدست الشركة في 99 عاما 

بالسجل  تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء 

التجاري ما لم يتم ت ديدها اج حلها 

قبل االجان.

بالج ال،  العناية   : الهدف 

تصفيف الشعر للرأال جالسيذات.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

في مبلغ 100.000 سرهم مقسم 1000 

سرهم للحصة،   100 حصة من فئة 

قس ت عل9 الشركاء ك ا يلي :

 ،FATHIHA SADRAOUI السيدة

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحاملة 
رقم WB62181، 1000 حصة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

الحاملة   FATIHA SADRAOUI

رقم  الوطنية  التعريف  للبطاقة 

WB62181، ك تصرفة للشركة ملدة 

غير محدجسة.

من فاتح   : السنة املالية للشركة 

يناير ا 9 غاية 31 سيس 4ر من كل سنة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب راكش بتاريخ 5 أغسطس 

تحت   ،68837 رقم  تحت   ،2014

الرقم الترتيبي 3943، الرقم التحليلي 

.63799

321 P

STE CHALLAOUI CASH
ش.م.م.

مقرها االأت اعي : شارع الزهور 

العرجي الناظور

تأسيس شركة
بالناظور  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

جضع  ت   ،2022 سبت 4ر   26 بتاريخ 

محدجسة  لشركة  امسا�ضي  القانون 

املسؤجلية :

 CHALLAOUI شركة   : التس ية 

CASH، ش.م.م.

تحويل   : االأت اعي  الغرض 

الفواتير  جاالستخالص  االموال 

لحساب الغير.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

التجارية جالعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

الزهور  شارع   : االأت اعي  املقر 

العرجي الناظور.
رأس ال الشركة : 100.000 سرهم 

مقسم ا 9 1000 حصة من فئة 100 

سرهم.

من  الشركة  تسيير   : التسيير 

طرف السيد الشالجي اجسيع جالسيد 

الشالجي نبيل.

 500  ... الشالجي اجسيع   : الشريك 

حصة.

الشالجي نبيل ..... 500 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   5 اإلبتدائية بالناظور بتاريخ 

2022، تحت رقم 4516.

322 P

STE APECMA WEB
SARL AU

CAPITAL : 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOT NAHDA

N°14 APPT 9 3EME ETAGE SALE

حل شركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 

نون4ر   16 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2022، قرر الشريك الوحدي لشركة 

APECMA WEB SARL AU، ما يلي :
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حل الشركة قبل االجان، استقالة 
السيد مح د البوسا ي من مهام تسيير 

الشركة.
البوسا ي  مح د  السيد  تعيين 
القائم عل9 تصفية الشركة جتحديد 

مكان التصفية بالعنوان التا ي :
تجزئة النهظة رقم 14 شقة رقم 9 

الطابق 3 سال.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 
بسال  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت   ،2022 نون4ر   29 رقم  تحت 

الرقم 40057.
323 P

STE ANADIR
SARL AU

CAPITAL : 10.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : LOT  VILLA

 SALA AL JADIDA LOT N°133
SALE

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 
ف4راير   27 في  املنعقد  االستثنائي 
تفويت  تقرر  الشركة  ب قر   ،2017
السيدة ميشيل الريسا  كل حصص 
حصة اأت اعية ا 9 السيد رابح   30

بنطالب.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 
بسال  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
2017ن تحت الرقم  ماي   17 بتاريخ 

.28733
324 P

 
 MOROCCAN E-CO BUSINESS

COMPAGNY
SOCIETE A RESPONSABLITE LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE : 10.000.00 DHS

 SIEGE SOCIAL : 348,LOT SAID HAJJI RTE
 DE KENITRA CHEMAOU BAB MRISSA

SALE

APECMA WEB
SARL AU

حل الشركة 
العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 
اإلستثنائي املنعقد بتاريخ 16 نوف 4ر 
الوحيد لشركة  الشريك  قرر   2022

APECMA WEB SARL AU ما يلي:

 حل الشركة قبل امجان :
البوسا ي  مح د  السيد  استقالة 

من مهام تسيير الشركة.
البوسا ي  مح د  السيد  تعيين 
القائم عل9 تصفية الشركة جتحديد 
مكان التصفية بالعنوان التا ي تجزئة 
سعيد حجي رقم 348 طريق القنيطرة 

سال.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 
بسال  اإلبتدائية  لل حك ة  الضبط 
2022 تحت الرقم  29 نوف 4ر  بتاريخ 

.40056
325 P

STE.TRAVZAZ
 رأس الها : 50.000 سرهم 

مقرها اإلأت اعي : رقم 48 حي املنزه 
يعقوب املنصور الرباط

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 
 10 في  املؤرخ  للشركة  اإلستثنائي 
أكتوبر 2022 ت ت املصاسقة عل9 ما 

يلي :
حل املسبق للشركة.

الغاني  عبد  باتي  السيدة  تعيين 
مصفية للشركة.

 48 تحديد مقر التصفية في رقم 
حي املنزه يعقوب املنصور الرباط.

باملحك ة  القانوني:  اإليداع  تم 
نوف 4ر   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130805.
326 P

 AL OURJOUANA AL
KHADRAA

SARL AU
شركة امرأوانة الخضراء

السجل التجاري : 130791
ش.م.م

رأس الها : 100000.00 سرهم
الشكل القانوني : شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد

املقر اإلأت اعي للشركة : ب 8 إقامة 
امرز ع ارة ب قطاع 10 حي الرياض 

الرباط

بتاريخ العرفي  العقد   ب قت�ضى 
 9 بتاريخ  جاملسجل   2021 مارس   3  
سراسة  خالله  من  تم   2021 مارس 

أدجل امع ال اآلتية :
 : تحويل املقر اإلأت اعي للشركة 
إقامة امرز ع ارة ب قطاع   8 من ب 
إقامة  إ 9  الرياض-الرباط  حي   10
سيد   80 شقة   12 ع ارة  اإلزسهار 

العابد هرهورة ت ارة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إ 9 31 سيس 4ر من كل سنة.
باملحك ة  القانوني:  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح سيس 4ر 
 130791 التجاري  السجل   2022

تحت رقم 130904.
 327 P 

AL KHAYRATE LIL AAKAR
SARL AU

شركة الخيرات للعقار
السجل التجاري : 138259

ش.م.م
رأس الها : 100000.00 سرهم
الشكل القانوني : شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد

املقر اإلأت اعي : ب 8 إقامة امرز 
ع ارة ب قطاع 10 حي الرياض 

الرباط
بتاريخ العرفي  العقد   ب قت�ضى 
بتاريخ جاملسجل   2021 مارس   3   
 9 مارس 2021 تم من خالله سراسة 

أدجل امع ال اآلتية :
 : تحويل املقر اإلأت اعي للشركة 
إقامة امرز ع ارة ب قطاع   8 من ب 
إقامة  إ 9  الرياض-الرباط  حي   10
سيد   80 شقة   12 ع ارة  اإلزسهار 

العابد هرهورة ت ارة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إ 9 31 سيس 4ر من كل سنة.
باملحك ة  القانوني:  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح سيس 4ر 
 138259 التجاري  السجل   2022

تحت رقم 130905.
328 P

 AMG HAIR & BEAUTY
CNTRE
SARL AU

رأس الها : 100.000.00 سرهم
املقر اإلأت اعي : زنقة بني مسكين 

ع ارة ب رقم 6 شرفات سار السالم 
السوي�ضي-الرباط

بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�ضى 
تم تأسيس شركة   ،2022 نوف 4ر   3
 AMG HAIR & BEAUTY تح ل اسم
عل9  تتوفر  ش.ذ.م.م.ش.ج   CENTRE

امل يزات التالية :
:زنقة بني مسكين  املقر اإلأت اعي 
شرفات سار السالم   6 ع ارة ب رقم 

السوي�ضي-الرباط.
الهدف اإلأت اعي :

مركز التج يل.
مدة اإلست رار : 99 سنة.

سرهم   100.000.00  : املال  رأس 
مقسم إ 9 1000 حصة من فئة 100 

سرهم موزع ك ا يلي :
السيدة عائشة بناني كب�ضي 1000 

حصة.
التسيير : تم تعيين السيدة عائشة 
بناني ك سيرة للشركة ملدة زمنية غير 

محدجسة.
من  تبتدئ   : اإلأت اعية  السنة 

فاتح يناير جتنتهي في 31 سيس 4ر.
امرباح : بعد اقتطاع 5 % لتكوين 
يوزع  القانوني،  اإلحتياط  صندجق 
الباقي عل9 الشركاء حسب حصصهم.
باملحك ة  القانوني:  اإليداع  تم 
السجل  تحت  بالرباط  التجارية 

التجاري رقم 164439.
 329 P

LAZIZA AZIZA YASSINE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رأس الها : 10000 سرهم
83، سكيكينة شارع حسن 2 ت ارة

السجل التجاري 137827
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم تأسيس   2022 نوف 4ر   19 بتاريخ 

شركة ذات الخصائص التالية :
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ذات  شركة   : القانونية  الصفة   

املسؤجلية املحدجسة.

 LAZIZA AZIZA  : إسم الشركة 

.YASSINE

النشاط التجاري :

 الوساطة املالية.

سكيكينة   ،83  : التجاري  املقر 

شارع حسن 2 ت ارة.

التسيير : تم تعيين السيدة عزيزة 

بركات جالسيدة الخضير العزيزة مسير 

للشركة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

باملحك ة اإلبتدائية بت ارة  القانوني: 

رقم  تحت   2022 نوف 4ر   25 بتاريخ 

السجل التجاري 137827.
لإليداع جالنشر

التسيير

330 P

OPINIONWAY MAROC
شركةة محدجسة املسؤجلية

رأس الها اإلأت اعي : 1.000.000 

سرهم

مقرها اإلأت اعي : 62، شارع أنفا 

جزاجية شارع موالي يوسف، باب 

عبد العزيز الطابق الخامس، الرقم 

52، الدارالبيضاء املغرب
املسجلة بالسجل التجاري 

بالدارالبيضاء تحت رقم 343939

تفويت حصص
عدم حل الشركة

الزياسة في رأس ال الشركة
تخفيض رأس ال الشركة

تفويت حصص
مداجالت  محضر  ب قت�ضى 

الج عية العامة غير العاسية املنعقدة 

عاين   ،2022 أكتوبر   7 بتاريخ 

 OPINIONWAY بشركة  الشركاء 

إنجاز تفويت السيد عناس   MAROC

إأت اعية  حصة   6.000 ل  بشير 

 OPINION WAY S.A.S لفائدة 

جقررجا تعديل  الفصل 7 من النظام 

 OPINIONWAY لشركة  امسا�ضي 

.MAROC

مداجالت  محضر  ب قت�ضى 
الج عية العامة غير العاسية املنعقدة 
قرر الشركاء   2022 أكتوبر   7 بتاريخ 
 OPINIONWAY MAROC بشركة 

ما يلي :
 OPINIONWAY عدم حل شركة
86 من  MAROC جذلك طبقا لل اسة 
املتعلق ال سي ا   5-96 القانون رقم 
ك ا  املسؤجلية  املحدجسة  بالشركات 

تم تعديله جتت ي ه.
شركة  رأس ال  في  الزياسة 
نقدا   OPINIONWAY MAROC
جذلك  سرهم   6.000.000 ب بلغ 
إ 9   سرهم   3.000.000 من  لرفعه 

9.000.000 سرهم.
شركة  رأس ال  خفض 
معلل   OPINIONWAY MAROC
ب بلغ  جذلك  خسائر  بحصول 
من  إلرأاعه  سرهم   8.000.000
 1.000.000 إ 9  سرهم   9.000.000

سرهم.
النظام  من   7 الفصل  تعديل 

امسا�ضي.
تعديل الفصلين 6 ج7 من النظام 

امسا�ضي.
 6.000 ك ا قاموا ب عاينة تفويت 
 OPINION شركة  طرف  من  حصة 
 HUGUES لفائدة السيد WAY S.A.S

.VINCENT CAZENAVE
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحك ة التجارية بالدارالبيضاء 
رقم  تحت   2022 نوف 4ر   29 بتاريخ 

848316 ج848317.
331 P

 TRIPOLE D’INGENIEURIE
CIVILE

SARL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

للشركة  العام   بعد عقد الج ع 
تحرير  تم   2022 نوف 4ر   7 بتاريخ 
للشركة  جتصفية  حل  حول  محضر 
ذات  محدجسة  مسؤلية  ذات 

الخصائص التالية :

اإلسم :
 TRIPOLE D’INGENIEURIE

.CIVILE SARL
املوضوع : تصفية الشركة لعدم 

جأوس رجاج تجاري.
 : الشركة  حل  عن  املسئولة 

السيدة هباجي نور الهدى.
باملحك ة   : القانوني  اإليداع 
اإلسارية بالرباط رقم 130745 بتاريخ 

25 نوف 4ر 2022.
332 P

SOCIETE SAHARA MED
S.A.R.L

تغيير شركة
سجل تجاري  رقم 43293

التغيير  تم  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
بامل يزات التالية :

بيح حصص الشركة :
200 حصة من السيد مح د  بيع 
هنينا ب 100 سرهم للحصة إ 9 السيد 

سعيد هنينا.
200 حصة من السيد مح د  بيع 
هنينا ب 100 سرهم للحصة إ 9 السيد 

يوسف هنينا.
تغيير الشكل القانوني للشركة من 

.SARL 9 إ SARL. AU
تغيير النشاط اإلأت اعي للشركة.

باملحك ة  تم  القانوني:  اإليداع 
فاتح  بتاريخ  بالعيون  اإلبتدائية 

سيس 4ر 2022 تحت رقم 22/3433.
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

SARL AU

TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE

ETUDE DE PROJETS

CONSTITUTION DE SOCIETES
 CONSEIL FINANCIER, JURIDIQUE ET

FISCAL
AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE

AGREE PAR L’ETAT

STE.FIROZA
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة

سجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
 ،2022 أكتوبر   24 بتاريخ  بسطات، 
تم جضع القوانين امساسية لشركة 

ذات مسؤجلية محدجسة.

 STE.FIROZA  : التس ية 
ش.ذ.م.م.

الهدف :
مشغل مقهى.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 
املنقولة  املالية التجارية الصناعية، 
اإلرتباط  ي كنها  التي  املنقولة  أج غير 
مباشرة أج بصفة غير مباشرة بأهداف 
ازسهار  عل9  تساعد  جالتي  الشركة 

جتن ية الشركة.
بالطابق  متجر   : اإلأت اعي  املقر 
السفلي زاجية شارع الزرقطوني جزنقة 

املحطة سطات.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.
في  حدس   : اإلأت اعي  الرأس ال 

مبلغ 100000.00 سرهم.
إ 9  التسيير  أسند   : التسيير 
جبوشعيب  الرح وني  الكبير  السيد 

الرح وني.
من  تبتدئ   : اإلأت اعية  السنة 
فاتح يناير إ 9 31 سيس 4ر من كل سنة.
امرباح : يخصم من امرباح ما يقدر 
اإلحتياطي  تكوين  أأل  من   % ب5 
عشر  يبلغ  أن  إ 9  للشركة  القانوني 

الرأس ال اإلأت اعي.
لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 
الضبط باملحك ة اإلبتدائية بسطات 
رقم  تحت   2022 نوف 4ر   8 بتاريخ 
الشركة  تسجيل  جتم   1336/22
املحك ة  لدى  التجاري  بالسجل 

اإلبتدائية بسطات تحت رقم 7247.
 من أأل الخالصة جالبيان

ائت انية كونت كلير

334 P

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

SARL AU

TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE

ETUDE DE PROJETS

CONSTITUTION DE SOCIETES

 CONSEIL FINANCIER, JURIDIQUE ET

FISCAL

AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE

AGREE PAR L’ETAT

STE.PROMOGOLD
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة
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سجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

نوف 4ر   17 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

تم جضع القوانين امساسية   ،2022

لشركة ذات مسؤجلية محدجسة.

 STE.PROMOGOLD  : التس ية 

ش.ذ.م.م.

من بين أهداف الشركة   : الهدف 

ما يلي :

منعش عقاري.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

املالية،  التجارية،  الصناعية، 

ي كنها  التي  املنقولة  غير  أج  املنقولة 

اإلرتباط مباشرة أج بصفة غير مباشرة 

عل9  تساعد  جالتي  الشركة  بأهداف 

ازسهار جتن ية الشركة.

26، شارع مرس   : املقر اإلأت اعي 

3، الطابق امجل  السلطان شقة رقم 

الدارالبيضاء.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.

في  حدس   : اإلأت اعي  الرأس ال 

مبلغ 100000.00 سرهم.

للسيد  التسيير  أسند   : التسيير 

بوشعيب ناجح.

من  تبتدئ   : اإلأت اعية  السنة 

فاتح يناير إ 9 غاية 31 سيس 4ر من كل 

سنة.

امرباح : يخصم من امرباح ما يقدر 

اإلحتياطي  تكوين  أأل  من   % ب5 

عشر  يبلغ  أن  إ 9  للشركة  القانوني 

الرأس ال اإلأت اعي.

لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 

الضبط باملحك ة التجارية بالسجل 

بتاريخ بالدرالبيضاء   التجاري 

رقم  تحت   2022 نوف 4ر   29  

الشركة  تسجيل  جتم   848132

بالسجل التجاري لدى نفس املحك ة 

بالدارالبيضاء تحت رقم 563893.
 من أأل الخالصة جالبيان

ائت انية كونت كلير
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

SARL AU

TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE

ETUDE DE PROJETS

CONSTITUTION DE SOCIETES

 CONSEIL FINANCIER, JURIDIQUE ET

FISCAL

AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE

AGREE PAR L’ETAT

CASA BELLISSIMA
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات شريك جحيد

ب قت�ضى عقد عرفي سجل بالدار 

البيضاء، بتاريخ 3 نوف 4ر 2022، تم 

جضع القوانين امساسية لشركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.

 CASA BELLISSIMA  : التس ية 

ش ذ م م ش ج.

من بين أهداف الشركة   : الهدف 

ما يلي :

منعش عقاري.

بيع جشراء العقارات.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

الصناعية، التجارية، املالية املنقولة 

االرتباط  ي كنها  التي  املنقولة  أج غير 

مباشرة أج بصفة غير مباشرة بأهداف 

ازسهار  عل9  تساعد  جالتي  الشركة 

جتن ية الشركة.

26، شارع مرس   : املقر االأت اعي 

السلطان شقة رقم 3، الطابق امجل، 

الدار البيضاء.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.

في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

مبلغ 100.000 سرهم.

للسيد  التسيير  أسند   : التسيير 

يوسف الزاهي.

من  تبتدئ   : االأت اعية  السنة 

فاتح يناير إ 9 غاية 31 سيس 4ر من كل 

سنة.

امرباح : يخصم من امرباح ما يقدر 

االحتياطي  تكوين  أأل  من   %5 ب 

عشر  يبلغ  أن  إ 9  للشركة  القانوني 

الرأس ال االأت اعي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة التجارية بالسجل 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجاري 
رقم  تحت   ،2022 نوف 4ر   29  

.848379
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
بالدار  التجاري لدى نفس املحك ة 

البيضاء تحت رقم 563891.
336 P

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

SARL AU

TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE

ETUDE DE PROJETS

CONSTITUTION DE SOCIETES

 CONSEIL FINANCIER, JURIDIQUE ET

FISCAL

AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE

AGREE PAR L’ETAT

SAZINTIKO
SARL AU

سجل التجاري : 4061
سجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
 ،2021 سبت 4ر   14 بتاريخ  بسطات، 

تم إقرار ما يلي :
لشركة  االأت اعي  املقر  تغيير 
»سزنتيكو» ش ذ م م ش ج من تجزئة 
الخير  مج ع  ج1548   1547 رقم 
مراب  السفلي  الطابق  إ 9  سطات 
 ،19 2 رقم  1 تجزئة بن القاسم  رقم 

سطات.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة اإلبتدائية بالسجل 
سبت 4ر   28 التجاري بسطات بتاريخ 

2021، تحت رقم 1304/21.
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

SARL AU

TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE

ETUDE DE PROJETS

CONSTITUTION DE SOCIETES
 CONSEIL FINANCIER, JURIDIQUE ET

FISCAL
AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE

AGREE PAR L’ETAT

PROMO ANASS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

رأس ال : 100.000 سرهم

رقم السجل التجاري : 493403

ب قت�ضى عقد عرفي سجل بالدار 

تم   ،2022 يونيو   8 بتاريخ  البيضاء، 

اقرار ما يلي :

طرف  من  حصة   500 تفويت 

 EL KASSMI ABDELKARIM السيد

.EL KASSMI JAMAL إ 9 السيد

 EL KASSMI السيد  تعيين 

 EL JAMAL ك سير أديد مع السيد 

.KASSMI ABDELKARIM

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إ 9  جحيد  شريك  ذات 

مسؤجلية محدجسة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

 ،2022 أكتوبر   4 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 840245.

338 P

 AGRI-ROBOTICA

TECHNOLOGIES
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

تم  قد  بالرباط،   2022 10 نوف 4ر 

جضع القانون امسا�ضي لشركة تح ل 

الخصائص التالية :

 AGRI-ROBOTICA  : التس ية 

.TECHNOLOGIES

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤجلية املحدجسة.

تطوير أنظ ة   : الهدف االأت اعي 

الزراعة الذكية.

جمعذات  الزراعية  املعذات  بيع 

الك بيوتر.

االستشارات جالتكوين.
رأس املال : 10.000 سرهم مقس ة 

سرهم   100 حصة من فئة   100 إ 9 

للحصة الواحدة موزعة عل9 الشكل 

التا ي :

السيد يسين اشريقي 75 حصة.

السيد أيوب الزاكي 25 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
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من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رقم  ج  بلوك   : االأت اعي  املقر 

82 الطابق الثالث، سيور الحومر حي 

يعقوب املنصور الرباط.

املسير : السيد يسين اشريقي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.164487

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 130938 

بتاريخ 2 سيس 4ر 2022.

339 P

TRAVOPRESS
شركة محدجسة املسؤجلية

ذات الشريك الواحد

رأس الها : 10.000 سرهم

املقر االأت اعي : 26 شارع مرس 

السلطان الطابق 1 الشقة 3،

الدار البيضاء

RC N°299835

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

بالدار البيضاء،   2022 فاتح نوف 4ر 

لشركة  الواحد  الشريك  قرر 

محدجسة  شركة   TRAVOPRESS

الواحد،  الشريك  ذات  املسؤجلية 

مقرها  سرهم،   10.000 رأس الها 

االأت اعي : 26 شارع مرس السلطان 

الطابق 1 شقة 3 الدار البيضاء التا ي :

للشركة  املسبق  انحالل 

.TRAVOPRESS

تعيين السيد الهراس عزيز مصفيا 

للشركة.

شارع   26  : تحديد مقر التصفية 

 ،3 الشقة   1 مرس السلطان الطابق 

الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 

 00848195 رقم  تحت  البيضاء 

بتاريخ 30 نوف 4ر 2022.

340 P

APEX IMMOBILIER
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

من شريك جحيد

رأس الها : 3.000.000 سرهم

املقر االأت اعي : الرباط، املحيط 

شارع املقاجمة، زنقة أبيدأان، 

ع ارة 21، شقة رقم 8

رقم السجل التجاري : 154251

الترخيص لل سيرين

لشركة  الوحيد  الشريك   اتخذ 

 APEX IMMOBILIER SARL AU

بتاريخ 6 أكتوبر 2022، القرار التا ي :

الترخيص لل سيرين ب ا يلي :

أ يع  استبدال  أج  بيع  شراء، 

العقارات جامصول التجارية.

االقتراض نيابة عن الشركة.

رهن أي عقار.

إضافية  ض انات  أي  تقديم 

لألصول التجارية.

النظام  من   12 املاسة  تعديل 

امسا�ضي.

جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

التجارية بالرباط تحت رقم 130900 

بتاريخ  فاتح سيس 4ر 2022.

341 P

HIBA NEWMED
ش. م. م.

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

شركاء  قرر   ،2022 31 أكتوبر  في 

الشركة ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد عبد هللا بن اح يدة 

مصفي للشركة.

تعيين مقر الشركة مكان للتصفية 

أكدال،   04 شارع امبطال شقة   15(

الرباط).

كاتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الرباط  التجارية،  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   ،2022 نوف 4ر   25 يوم 

.130725

342 P

WEUS
ش. م. م.

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
2022، تم إنشاء القانون  26 أكتوبر 
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة لها امل يزات التالية :
الشركاء : السيد زكرياء املرابط.

السيد مح د مويال.
التس ية : WEUS ش م م.

غرض الشركة :
تنظيم جتسيير الحفالت.

التجارة.
 8 30 شقة  : ع ارة  املقر الرئي�ضي 
شارع موالي اح د الوكيلي حسان، 

الرباط.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تأسيسها.
في  حدس   : الشركة  رأس ال 
 1000 إ 9  مقس ا  سرهم   100.000

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
500 حصة  السيد زكرياء املرابط 

بقي ة 50.000 سرهم.
السيد مح د مويال : 500 حصة 

بقي ة 50.000 سرهم.
إساريا  مسيرة  الشركة   : التسيير 
السيد  طرف  من  محدسة  غير  جملدة 

زكرياء املرابط جالسيد مح د مويال.
السنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 9 31 سيس 4ر من كل سنة.
اإليداع القانوني :

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجاري لل حك ة التجارية بالرباط 
رقم  تحت   ،2022 نوف 4ر   29 يوم 

.164381
343 P

 LA SOCIETE IMMOBILIERE
FARAH AMITIE

SARL
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
بالرباط   2022 نوف 4ر   17 بتاريخ 
املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة.

 STE IMMOBOLIERE : التس ية

.FARAH AMITIE

)بيع  العقاري  الترجيج   : الهدف 

جامشغال  البناء  العقارات)،  جشراء 

العامة جامع ال املختلفة.

موالي  شارع   : التجاري  العنوان 

الحسن امجل إقامة عيبوسي طابق 4 

الشقة 26 ت ارة.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

 450 إ 9  مقس ة  سرهم   45.000 في 

للحصة  سرهم   100 بقي ة  حصة 

)180 حصة للسيد   : مقس ة كالتا ي 

للسيد  حصة  ج120  بوعوس  حسن 

حصة  ج60  امجوض  ايت  حسن 

حصة  ج30  بلحاج  رشيد  للسيد 

ج40  سقراط  فيصل  مح د  للسيد 

ج20  حسبي  سجنية  للسيدة  حصة 

حصة للسيدة فاط ة الزهرة نقوبي).

تم تعيين السيد حسن   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  ك سير  بوعوس 

محدجسة.

من فاتح يناير إ 9   : السنة املالية 

31 سيس 4ر من كل سنة ما عدا السنة 

امج 9 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

فاتح  بتاريخ   9458 رقم  تحت  ت ارة 

سيس 4ر 2022.

344 P

ASTRA PROPRE
SARL

زياسة رأس مال الشركة
توسيع النشاط االأت اعي للشركة 

جتعديل النظام امسا�ضي للشركة
 ASTRA PROPRE  : التس ية 

.SARL

تجزئة   98  : االأت اعي  املقر 

قطاع  الضح9  مشرجع  الحديقة 

القدس لعيايدة سال.

االستثنائي  العام  الج ع  إطار  في 

جاملنعقد   ASTRA PROPRE لشركة 

تقرر   ،2022 يوليو  فاتح  بتاريخ 

ما يلي :
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زياسة رأس مال الشركة :
قرر الج ع العام االستثنائي زياسة 
 90.000 ب بلغ  الشركة  مال  راس 

سرهم.
إ 9  سرهم   10.000 من  ليصبح 

100.000 سرهم.
من  أديد  سهم   900 بإصدار 
سرهم للسهم   100 أسهم الشركة ب 

الواحد.
االأت اعي  النشاط  توسيع 

للشركة.
االستثنائي  العام  الج ع  قرر 
للشركة  االأت اعي  النشاط  توسيع 

بإضافة العناصر التالية :
التنظيف جتجديد مكيفات الهواء 
جالسجاس جامثاث جاملراتب جالستائر 
جالنوافذ  جامرضيات  جالسيارات 
السباحة جاملدافئ جمواقع  جح امات 
املطابخ  من  الشحوم  جإزالة  البناء 
جالشركات  لل نازل  كامل  جتجديد 
البستنة جتهيئة املساحات  جاملكاتب، 

الخضراء.
جالقوارض  الجراثيم  إزالة 
خدمة غسيل املالبس،  جالحشرات، 

تل يع امسطح.
تنظيف امسطح الكبيرة.

أع ال مختلفة.
تعديل النظام امسا�ضي للشركة :

نتيجة العت اس القرارات السابقة، 
قرر الج ع العام استك ال جتعديل 
النحو  عل9  امسا�ضي  النظام  مواس 

التا ي :
املواس : 7-6-3.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  التجاري 

بسال تحت الرقم 34837.
345 P

 ASTORIA CAFE
RESTAURANT

SARL
املقر االأت اعي : 7 شارع الحسين 1، 

حسان، الرباط
في إطار الج ع االستثنائي لشركة 
 ASTORIA CAFE RESTAURANT
جاملنعقد بتاريخ 4 يوليو 2022، تقرر 

ما يلي :

امسهم  ببيع  العام  الج ع  قرر 

عدسها  مج وع  جالتي  االأت اعية 

سرهم   100 فئة  من  سه ا   1000

السيد  لصالح  الواحد  للسهم 

البوعناني االسري�ضي يوسف جالسيد 

الطوك مح د.

جالتي ت ت تفرقتها ك ا يلي :

السيد حمي سالم، بيع 500 حصة 

للسيد البوعناني االسري�ضي يوسف.

 500 بيع  سالم،  حمي  السيد 

حصة للسيد الطوك مح د.

البوعناني  للسيد  جسيعهد 

الطوك  جالسيد  يوسف  االسري�ضي 

غير  ملدة  الشركة  تسيير  مح د 

محدجسة.

بعد هذا النقل :

البوعناني  السيد  سي تلك 

االسري�ضي يوسف 500 سهم.

مح د  الطوك  السيد  سي تلك 

500 سهم.

هذا ما مج وعه 1000 سهم.

ما يعاسل 100.000 سرهم.

يلي  ما  إضافة  العام  الج ع  قرر 

للهدف االأت اعي :

تنظيم املناسبات.

م ون جتنظيم جتنشيط الحفالت.

التجارة.

التحويل  العام  الج ع  قرر 

 ASTORIA CAFE لشركة  القانوني 

ذات  شركة  من   RESTAURANT

مسؤجلية محدجسة بشريك جحيد إ 9 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة.

قرر الج ع العام قبول استقالة 

السيد حمي سالم من مهامه ك سير 

للشركة.

العام  قرر الج ع  بعد املناقشة، 

االسري�ضي  البوعناني  السيد  تعيين 

مح د  الطوك  جالسيد  يوسف 

محدجسة،  غير  لفترة  للشركة  مدراء 

أ يع  عل9  التوقيع  له ا  يخول  م ا 

عل9  قيوس  سجن  اإلسارية  الع ليات 

القرجض العقارية.

املسير : السيد البوعناني االسري�ضي 

يوسف جالسيد الطوك مح د.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 

بتاريخ   ،47983 بالرباط تحت الرقم 

9 نوف 4ر 2022.

346 P

 AGRI TA SUD

SARL

إنشاء شركة
املقر اإلأت اعي : سار الخير بالكشاش 

تارجسانت

 15 بتاريخ   عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  جضع  ثم  نوف 4ر2022 

امسا�ضي لشركة محدجسة املسؤجلية 

ذات امل يزات التالية:

. AGRI TA SUD   SARL: اإلسم

- هدف الشركة  :

جأسجات  مواس  جتوزيع  -استيراس 

تربية املوا�ضي.

املدة  :محدسة في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدس   : -الرأس ال 

ا 9  مقسم  سرهم   100.000

سرهم   100 فئة  من  1000حصة 

للحصة الواحدة قد تم اكتتاب 500 

ج500  حسن  زيناتي  للسيد  حصة 

حصة للسيد العبوبي خالد.

السيد  تعيين  :تم   -التسير 

ملدة  للشركة  ك سير  خالد  العبوبي 

صالحية  إعطائه  مع  محدجسة  غير 

اإلمضاء اإلساري جالبنكي منفرسا.

مع إعطاء اإلمضاء البنكي منفرسا 

كذلك للسيد زيناتي حسن.

لتكوين   5% -امرباح يتم اقتطاع 

عليه  املنصوص  اإلحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم  القانوني  -اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحك ة اإلبتدائية بتارجسانت تحت 

رقم 778بتاريخ 28 نوف 4ر2022.

347 P

   STE AFRATI MEDIAS
العنوان :رقم 10 بلوك س شارع أكلو 

حي النهضة ايت ملول
تأسيــــــــــــــس شركــــــــــــــــة

تحت  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
بتاريخ   مؤرخ  الشخ�ضي  اإلمضاء 
املصاسقة  ت ت   ،2022 نوف 4ر   17
ذات  لشركة  امسا�ضي  القانون  عل9 

الخصائص التالية :
 STE AFRATI التس ية القانونية: 

   . MEDIAS
شركة ذات  الشكل القانوني:     -

مسؤجلية محدجسة.  
بلوك   10 رقم   : املقر االأت اعي   -

س شارع أكلو حي النهضة ايت ملول.
- الغرض اإلأت اعي:

 املقاجلة اإلعالمية.
الصحافة الورقية جاإللكترجنية.   

اإلشهار جالتواصل الس عي البصري.
الصحافة  مواقع  احتضان 

االلكترجنية.
استغالل جاأهات البنايات لتثبيت 

اللوحات اإلشهارية جاإلعالنات.
 اإلستيراس جالتصدير.

جبصفة عامة أ يع املعامالت ج 
املباسالت التجارية التي من شأنها أن 

تنمي الشركة جتوسع من نشاطها.  
حدس   : اإلأت اعي  الرأس ال   -
بالكامل  محررة  سرهم  ألف  مائة  في 
اأت اعية  حصة  ألف  إ 9  جمقس ة 
الواحدة  للحصة  سرهم  مائة  بقي ة 
حسب  الشركاء  بين  جموزعة 

املساه ة ك ا يلي:
السيد مح د أمنون : 500 حصة 
اأت اعية، ب ساه ة قدرها 50 ألف 

سرهم. 
 500  : أمزيل  الحسين  السيد 
قدرها  ب ساه ة  اأت اعية،  حصة 

50 ألف سرهم. 
السيد  تعيين  تم  -التسيير: 
الحسين أمزيل مسيرا جحيدا للشركة 

ملدة غير محدجسة.
– املـــدة  : 99 سنة ابتداء من تاريخ 
تسجيل الشركة في السجل التجاري 

باملحك ة.  
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تبتدئ من   : السنة اإلأت اعية   -

سيس 4ر من   31 فاتح يناير جتنتهي في 

كل سنة.

تخصم خ سة باملائة    : امرباح   -

اإلحتياطي  لتأسيس  امرباح  من 

القانوني جالباقي يوضع تحت تصرف 

الج عية الع ومية للشركة.

تم اإليداع    : القانوني  اإليداع   -

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ بانزكان  اإلبتدائية   املحك ة 

 25 نوف 4ر 2022، تحت الرقم 2359 

حيث تم في يومه تسجيل الشركة في 

السجل التجاري التحليلي تحت عدس 

         .27459

348 P

 STE  AVENIDA

ALIMENTATION
SARL AU

تأسيس شركة
 STE  AVENIDA  : التس ية 

. ALIMENTATION SARL AU

سطات  شارع   : اإلأت اعي  املقر 

رقم 06 سيدي افني.

الهدف: تهدف الشركة إ 9 م ارسة 

النشاط اآلتي :

-التغدية العامة.

-التجارة.

مبلغ  في  حدس   : الشركة  رأس ال 

مائة ألف سرهم )100000) سرهم.

الشركة مسيرة من طرف  املسير: 

ناصري فاط ة جذلك ملدة   : السيدة 

غير محدجسة.

: الشركة تأسست  مدة التأسيس 

ملدة 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  بكتابة  للشركة  القانوني 

بكل يم  اإلبتدائية  باملحك ة 

تحت رقم   2022 نوف 4ر   24 بتاريخ  

.2022/444

349 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

  STE AUTO-ELFILALI
بتاريخ  العرفي  العقد   ب قت�ضى 

27 أكتوبر2022 ، تم تأسيس شركة 

باملواصفات  املسؤجلية   محدجسة 

التالية :

 التس ية :

.STE AUTO-ELFILALI    

الهدف : 

استيراس معذات السيارات.

الكائن  املحل   : اإلأت اعي  املقر 

حي  هللا  عل9  توكلت  تجزئة   E/19 بـ 

ت رسيط ايت ملول. 

سنة ابتدءا من تاريخ   99 املدة:  

التأسيس.
رأس الها:  100.000.00 سرهم.

التسيير:   للسيد مرجان الفيال ي.

اإلمضاء:  للسيد مرجان الفيال ي.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

 24 بتاريخ  إلنزكان  اإلبتدائية 

نوف 4ر2022 تحت رقم 2346.

350 P

 STE ART GRADE
SARL AU

ب قت�ضى  عقد  عرفي  مؤرخ  يوم 

شركة   إنشاء  تم   2022 نوف 4ر   22

ذات الخصائص التالية :

 STE ART GRADE  : التس ية 

 . SARL AU

الهدف : 

- التص يم جأع ال الطباعة.

بلفاع  الرغاي  تجزئة   : املقر 

اشتوكة ايت باها. 

سرهم   100.000.00 الرأس ال:  

مقس ة كاآلتي. 

  1000 الغوري  بوأ عة   : السيد 

حصة )100 سرهم للحصة).

التسيير: السيد بوأ عة الغوري.

في  جضع  القانوني  اإليداع 

يوم  بانزكان  اإلبتدائية  املحك ة 

 2383 رقم  تحت  نوف 4ر2022   29

السجل التجاري:  27479.

351 P

STE BPS SIGNATURE
  S.A.R.L  

قرر ب وأب أ ع منعقد بتاريخ  

تأسيس شركة ذات  نوف 4ر2022   8

الخصائص التالية.

التس ية : لقد تم تس ية الشركة:

.  BPS SIGNATURE.1

2.شركة ذات املسؤجلية املحدجسة.

2. مقر: مقر الشركة  محل تجاري 

رقم 58 شارع حسن  الثاني حي  أمان 

الدشيرة الجهاسية .

3. رأس املال : حدس في 100.000.00 

حصة من  سرهم مقسومة إ 10009  

100 سرهم للواحد جموزعة كالتا ي.  

مرجان                                              كزيزر  السيد 

334  حصة  . 

سعاس    مناسي  السيدة 

333حصة.                      

السيد ابوكاس الحسن 333 حصة.

املج وع : 1000   حصة .

4. املوضوع : املخ4رة جالحلويات. 

كزيزر  السيد   يعت4ر  التسيير:   .5

غير  ملدة  لشركة  املسير   مرجان   

محدجسة.    

جاملسؤجالن عن النشاط الشركة 

جاإلمضاء للع ليات البنكية لشركة .   

من  ابتداء  سنة   99 املدة:   .6

تأسيسها حسب املحضر التأسي�ضي. 

7. اإليداع القانوني: لقد تم اإليداع 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  القانوني 

بانزكان بتاريخ 29 نوف 4ر2022 تحت 

التجاري رقم  السجل   ,   2381 رقم 

. 27475

352 P

 STE BOULANGERIE

 PATISSERIE TROIS

CEREALES
SARL

ب قت�ضى  عقد  عرفي  مؤرخ  يوم 

شركة   إنشاء  تم   2022 أكتوبر   17

ذات الخصائص التالية :

 STE BOULANGERIE : التس ية 

  PATISSERIE TROIS CEREALES

. SARL

الهدف : 

- مخ4زة.

تجزئة تالعينت   252 رقم    : املقر 

القليعة ايت ملول. 

سرهم   100.000.00 الرأس ال:  

مقس ة كاآلتي: 

  500 عبدالرحيم أكزجم   : السيد 

حصة )100 سرهم للحصة).

السيدة : اسية أكزجم 500  حصة 

)100 سرهم للحصة).

عبدالرحيم  السيد  التسيير: 

أكزجم.

في  جضع  القانوني  اإليداع 

يوم  بانزكان  اإلبتدائية  املحك ة 

.2343 رقم  تحت  نوف 4ر2022   23

السجل التجاري:  27447.

353 P

BABARAK TRANS EXPRESS
تأسيس شركة

 ذات مسؤجلية محدجسة
حرر  عرفي  عقد  ب قت�ضى   1-

نوف 4ر2022   8 بتاريخ  أكاسير  في 

مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة لها امل يزات التالية:

   BABARAK TRANS  : التس ية 

EXPRESS ش.م.م.

الهدف :

– نقل البضائع للغير.  

 5 رقم  -شقة   : اإلأت اعي  املقر   

إقامة ت نارت اا بنسركاج   24 ع ارة 

أكاسير. 
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التسيير: – السيد- عركان زكرياء- 

ملدة غير محدجسة.
100.000 سرهم  رأس ال الشركة: 

م لوكة كلها للسيد ابدار أامع.   

لدى  القانوني  اإليداع  تم   2-

بتاريخ باكاسير   التجارية   املحك ة 

 28 نوف 4ر2022 تحت رقم 119466 

سجل تجاري رقم 53715.

354 P

  COD PARTNER 
 SARL AU

ICE : 003148330000070
رأس الها : 100.000,00 سرهم 

تأسيس شركة
جب وأب   2022 نوف 4ر   9 بتاريخ 

ذات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 

 COD املسؤجلية املحدجسة تحت إسم

   .PARTNER  SARL AU

- هدفها:  

البضائع  أنواع  ملختلف  مصدر 

)تاأر).

استشارات في مجال التسيير.

أج  )تاأر  جالتصدير  اإلستيراس 

جسيط).

فونتي العاليا   : -العنوان التجاري 
الطابق   105 رقم  مكتب   237 رقم 

امجل بأكاسير.   
سرهم    100.000,00 رأس الها:   -

كل  قي ة  حصة   1000 إ 9  موزعة 

موزعة ك ا  سراهم،    100.00 حصة 

يلي:

الدراك     مح د-أمين  السيد 

1000 حصة.

تسيير الشركة تم تعيين السيد   -

جحيدا  مسيرا  الدراك  مح د-أمين 

للشركة ملدة غير محدجسة مع تخويله 
القانون  حسب  الصالحيات  كامل 

امسا�ضي للشركة.

-املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

ب كتب  تم  القانوني  اإليداع   -

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بتاريخ   119475 رقم  تحت   بأكاسير 

28 نوف 4ر2022.

 COD الشركة  -سجلت 

بالسجل     PARTNER « SARL AU

  53723 رقم  تحت  بأكاسير  التجاري 

بتاريخ 28 نوف 4ر2022.

355 P

حسابات اطلنتيس
زنقة موالي إسريس  بلوك 10 رقم 28  الطابق 

امجل

الحي الصناعي أكاسير

TEL/FAX :05 28 82 29 72

 STE BROTHER-OPTIC
sarl

إعالن عن تأسيس شركة محدجسة 
املسؤجلية 

رأس الها : 100.000.00 سرهم           

  17 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

إحداث  تم  بانزكان    2021 يونيو 

محدجسة   لشركة  امسا�ضي  القانون 

جحيد  شريك  ذات  املسؤجلية 

باملواصفات التالية:  

 STE BROTHER-OPTIC: اإلسم 

. sarl

املقر اإلأت اعي     :  حي تكركورت 
زنقة 2906 رقم 277 الدشيرة انزكان.

الهدف :

نظراتي جخبير بالبصريات.

بائع امسجات البصرية.

نظارات.
زأاج طبي،  عدسات.

البصري.   التصحيح  أنظ ة  جبيع 

البصريات.  جتجارة  صناعة  جعامة 

استيراس جتصدير. 

جعامة أ يع الع ليات جاملعامالت 

مباشرة  غير  أج  مباشرة  املتعلقة 

في  تساعد  جالتي  اإلأت اعي  بالهدف 

تن ية الشركة.
الشركة   رأس ال    : الرأس ال 

سرهم     100.000,00 في    محدجس  

موزعة عل9  1000 حصة ب بلغ  100  

الشريك   حوزة  في   للحصة  سرهم  
الوحيد السيد   رضوان كريم. 

تبتدئ من فاتح    : السنة املالية 

كل   سيس 4ر من     31 يناير إ 9 غاية  

سنة.

املسير الوحيد للشركة   : التسيير 
غير  لفترة  كريم  رضوان  السيد  هو 
الوطنية  للبطاقة  جالحامل  محدجسة 

.JB343070 رقم
ع ر الشركة: محدجس في  99  سنة.
تم   لقد     : القانوني    اإليداع  
اإليداع  القانوني  لدى  كتابة  الضبط   
يوم  بانزكان  اإلبتدائية  باملحك ة 
 2350 2022 تحت   رقم  24 نوف 4ر 

جالسجل التجاري  رقم 27451 .
356  P

DIAG AUTO BELGADIR
SARL AU

إنشاء شركة ذات مسؤجلية محدجسة  
 STE DIAG  : التجاري  اإلسم 

 .AUTO BELGADIR SARL AU
01 زنقة رقم  :       بلوك  العنوان 

66 الوفاق بنسركاج اكاسير.
 املهام        :

  -  إصالح السيارات.
رأس مال الشركة :  100.000.00 

سرهم.
التسيير :   

-  السيد عبد العزيز موح9 مشارك  
جحيد  جمسير  للشركة.

تم اإليداع القانون امسا�ضي لدى 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
اكاسير بتاريخ   23 نوف 4ر2022 تحت 
التجاري  جالسجل    119431 رقم  

تحت رقم  53687 .
357 P

شركة  كريستال إوكازيونس  
STE   CRYSTAL OCCASIONS

  A.AU 
ش.م . م  ذات شريك جحيد

مؤرخ  عرفي  محضر  -1ب قت�ضى 
بتاريخ 17 نوف 4ر 2022، تم تأسيس 

الشركة أعاله باملواصفات التالية :
-الهـد ف   :

جامحداث  الحفالت  تنظيم 
املختلفة .

: مركب قصبات  -املقر اإلأت اعي 
سوس رقم 96 بنسركـــــاج   أكــاسيــــر.  

مبلغ  في  حدس   : مالها  -رأس 

 500 مقسم إ 9  سرهم    50.000،00

سرهم   100 حصة إأت اعية بقي ة  

للواحدة : 

السيدة نعي ة أكحيل500 حصة 

اأت اعية.

الشركة  بتسيير  عهد  -التسيير: 

ك سيرة  النحلي،  إ 9 اآلنسة فدجى، 

اإلمضاء  لها  خول  ك ا  جحيدة 

اإلأت اعي   جالوثائق اإلسارية املختلفة 

ذات  جكذا التوقيع البنكي جالوثائق  

الصلة  جذلك  ملدة  غير  محدجسة .

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   2-

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

                          119461 رقم  تحت  بأكاسير 

ت  س–   ، نوف 4ر2022    28 بتاريخ 

.53707

358 P

STE. ENCEM
SARL

إعالن عن تأسيس شركة 
 14 ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 

نوف 4ر2022 تم تأسيس ش٠م٠م .

.ENCEM SARL  :التس ية-

محدجسة  شركة   : -الشكل 

املسؤجلية .

 07 ع ارة   28 شقة رقم  املقر:   -

مفتاح سوس 2 الدراركة اكاسير.

- الغرض: امشغال العامة جالبناء.    

مبلغ  في  حدس  الرأس ال: 

 1000 أي  سرهم  الف   100000.00

سرهم للحصة   100.00 ب  حصة    

موزعة عل9 الشكل التا ي :

بل الكي  عزالدين  السيد 

حصة   1000 سرهم أي   100000.00

أي 100.00 سرهم  للحصة.

- املسير: السيد عزالدين بل الكي.

عزالدين  السيد  -اإلمضاء: 

بل الكي.

القانوني  اإليداع  تم  جقد 

 29 باملحك ة التجارية باكاسير بتاريخ 

نوف 4ر2022 تحت رقم 119489 .

359 P
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STE. EAST ADVENTURE
  SARL 

إعالن عن تأسيس شركة
ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 

نوف 4ر2022 تم تأسيس ش٠م٠م. 

 EAST ADVENTURE  :التس ية-

              . SARL

محدجسة  شركة   : -الشكل 

املسؤجلية.

أ اعة  راحو  جالس  سجار  املقر: 

سيدي بورأة بتارجسانت.

- الغرض : كراء الدراأات النارية.

مبلغ  في  حدس   : الرأس ال 

أي  سرهم  ألف  مئة   100000.00

سرهم   100.00 ب  حصة      1000

للحصة موزعة عل9 الشكل التا ي :

قيوح  الباسط  عبد  السيد 

حصة ب   500 سرهم أي   50000.00

100.00 سرهم  للحصة.

البيض  مصطفى  السيد 

حصة ب   500 سرهم أي   50000.00

100.00 سرهم  للحصة.

- املسير: السيد مصطفى البيض.

البيض. مصطفى  السيد   : اإلمضاء 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

 24 بتاريخ  بتارجسانت  اإلبتدائية 

نوف 4ر2022 تحت رقم 774.

360 P

حسابات اسميم ش.م.م

معت د من طرف الدجلة
336 شارع املقاجمة آيت ملول

الهاتف : 05.28.240004

الفاكس: 05.28.249216

  STE. G3 TRANS
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة 
ب وأب عقد عرفي محرر بتاريخ  
تم جضع القانون   2022 نوف 4ر   21

محدجسة  شركة  لتأسيس  امسا�ضي 

املسؤجلية بامل يزات التالية:

.    G3 TRANS التس ية: شركة

املسؤجلية  ذات  شركة  الشكل: 

املحدجسة. 

رأس ال  حدس  الشركة:  رأس ال 
الشركة في 100.000 سرهم مقسم إ 9 
 100 حصة إأت اعية بقي ة   1000

سرهم للواحدة جموزعة ك ا يلي:
 السيد يوسف بلكنا 500 حصة.
جالسيد مح د كريم 500 حصة .

مقر الشركة:  الطابق السفلي رقم 
16 بلوك 3 تجزئة الهدى ايت ملول.

نشاط الشركة: 
للبضائع  جالدج ي  الوطني  النقل 

لحساب الغير.
جاالستيراس  جالفواكه  الخضر  بيع 

جالتصدير.          
التسيير: عين السيد يوسف بلكنا  

ك سير للشركة ملدة غير محدجسة.
ملزمة  الشركة   : التوقيعات 
للسيدين  املنفصلة  بالتوقيعات 

يوسف بلكنا أج مح د كريم.
إ 9  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 سيس 4ر .
املدة:  مدة الشركة محدسة في 99 

سنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت  نوف 4ر2022   29 يوم  إلنزكان 
التجاري   السجل  جرقم   2376 رقم  

.27471
361 P   

HKDOR
SARL AU

س ت  53693، أكاسير
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة بشريك جحيد
في   املؤرخ  العرفي  العقد  ب وأب 
تأسست  بأكاسير   ،2022 نوف 4ر   8
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد خصائصها كاآلتي : 
.SARL AU HKDOR : التس ية 

بدجن  السيارات  كراء   : الغرض 
سائق.

 54 رقم  املحل   : االأت اعي  املقر 
ع ارة E2B  أسرار أكاسير.

 100.000  : الشركة  رأس ال 
سرهــم.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التسجيل بالسجل التجاري.

السيد  الشركة،  يسير   : التسيير 
هوان أنس ملدة ثالث سنوات.

فاتح  من  تبتدئ  املالية:  السنة 
يناير جتنتهي في 31 سأن4ر من كل سنة.
رأس ال  جزع   : الحصص  توزيع 
فئة   من  حصة  عل10009  الشركة 

100 سرهم، كلها للسيد بنعباس أمين.
رقم التسجيل بالسجل التجاري : 

53693، أكاسير.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بأكاسير بتاريخ 24 نوف 4ر 2022  تحت 

رقم 119438.
362 P

HAJJI AGRI
SARL

املقر االأت اعي :1278 شقة 01
حي السالم أكاسير

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  جضع  تم   2022 11 أكتوبر 
امسا�ضي لشركة محدجسة املسؤجلية 

ذات امل يزات التالية :
.HAJJI AGRI SARL : االسم

االستغالل   : الشركة  هدف 
الفالحي، تصدير املواس الفالحية.

املدة : محدسة في 99 سنة.
الرأس ال محدس في مبلغ 100.000 
سرهم مقسم ا 9 1000حصة من فئة 
الواحدة قد تم  سرهم للحصة   100
مح د  للسيد  حصة   500 اكتتاب 
يوسف  حصةللسيد  ج250  حجي 
حجي ج250 حصة للسيد ر�ضى حجي.
تم تعيين السيد مح د   : التسير 
حجي ك سير للشركة ملدة غير محدجسة 
مع إعطائه صالحية اإلمضاء اإلساري 

جالبنكي منفرسا.
لتكوين   5% يتم اقتطاع   : امرباح 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحك ة التجارية باكاسير تحت رقم 

119399 بتاريخ 22 نوف 4ر 2022.
363 P

H.T DENT
تأسيس شركة

ب قت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
القانون  جضع  تم   ،2022 سبت 4ر 
امسا�ضي لشركة محدجسة املسؤجلية 

ذات امل يزات التالية :
املقر االأت اعي : بلوك ف16 رقم 

09 حي الداخلة أكاسير.
الهدف االأت اعي :  كراء السيارات 

بدجن سائق.
الرأس ال  حدس   : الرأس ال 
مقسم  100.000سرهم  في  الشركة 
100سرهم  بقي ة  حصة   1.000 إ 9 

للحصةالواحدة.
املسير : طارق هراسي.

باملحك ة  التجاري  السجل  رقم 
التجارية بأكاسير 53681.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بتاريخ   119427 عدس  تحت  بأكاسير 

23 نوف 4ر 2022.
364 P

STE GREENBAZAAR
 SARL

تأسيس شركة
ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
21 أكتوبر 2022، تم تأسيس شركة 

ذات امل يزات التالية:
التس ية : شركة كرين4زار ش.م.م

استيراس   : االأت اعي  الهدف 
جتصدير الخضر ج الفواكه.

اكاسير  شركة  عند   : العنوان 
 01 زنقة   02 برقم  سجميسيلياسيون 
ايت  الثاني  الحسن  شارع  ب  يلوك 

ملول.
املدة : 99 سنة

سرهم   100.000  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 

100 سرهم.
فاتح  من   : االأت اعية  السنة 
السنة  من  غشت   31 إ 9  سبت 4ر 

املوالية.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

عراض عزالدين ملدة غير محدجسة. 
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اإليداع  تم   : التجاري  السجل 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 
نوف 4ر   23 اإلبتدائية بانزكان بتاريخ 

2022، تحت عدس 2341.
365 P

IDAOUDEN SERVICES
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي   عقد  ب قت�ضى 
تم جضع القانون   .2022 14 نوف 4ر 
التأسي�ضي لشركة محدجسة املسؤجلية 

تح ل الخصائص التالية :
 IDAOUDEN  : الـتـسـ يـــــــــــــــة 

.SERVICES
مسؤجلية  ذات  شركة  الشكل : 

محدجسة بشريك جاحد.
أ يع  جكي  تنظيف   : الـ ـوضـــــوع 

املالبس، تنظيف امثاث جاملباني.
االستيراس ج التصدير.

الـ ـقر االأـتـ اعــي : مشرجع مدينة 
الوفاق بلوك D رقم 1693، العيون.

مـدة الشركــة : 99  سنة ابتداء من 
يوم تأسيسها. 

 100.000  : الشركـــة  رأس ـــال 
حصة من   1000 سرهم مقسم عل9 

فئة 100 سرهم للحصة.
 %5 نسبة  اقتطاع  يتم   : امربـــاح 
من امرباح  لالحتياط القانوني جالباقي 

حسب تقرير الشركاء.
الـتسـيـيــــر : تسير الشركة من طرف 
كامل  مع  فاط ة  إسيحي  السيدة  

صالحيات االمضاء.
السنـــة االأت ـاعيـة : من فاتح يناير 

إ 9 31 سأن4ر. 
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم  للعيون:  اإلبتدائية  املحك ة 
رقم   تحت   ،2022 نوف 4ر   25

.3385/2022
366 P

MOOD RESORTS
 SARL
تأسيس

بتاريخ   عرفي  عقد  ب قت�ضى 
2022، تم تأسيس شركة  25 أكتوبر 
ذات  املحدجسة  املسؤجلية  ذات 

امل يزات التالية :

 MOOD  : الشركة  تس ية 

.RESORTS

مبلغ راس املال : 100.000 سرهم. 

حاتم،  سعاس  : السيدة  الشركاء 

بأكاسير،   1982 20 يونيو  من مواليد 
مقي ة بقطاع ر، رقم 140 حي فونتي 

أكاسير.

من  الفقيه،  إس  حسناء  السيدة 

بأكاسير،   1983 أكتوبر   05 مواليد 

 12 رقم  فيال  إليغ  ب نتزه  مقي ة 

أكاسير.  

الطابق امر�ضي   : املقر االأت اعي 

املحل رقم 01 العقار رقم 584 تجزئة 

القرجية  الج اعة  إمسوان  أماسيل 

إمسوان ع الة أكاسير إسا جتنان.

غرض الشركة :

املفرجشة  العقارات  استئجار 

جاستغالل املآجي السياحية.

99 سنة من تاريخ   : مدة الشركة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

التسيير: تسير الشركة من طرف:

من  اجشن،  املجيد  عبد  السيد 

مواليد 7 ف4راير 1983 بأكاسير، مقيم 

بحي ام ملحار زنقة لكالت بوأدجر.

السنة االأت اعية : من فاتح يناير 

ا 9 31 سأن4ر.

ذات  الشركة  تسجيل  تم 

املسؤجلية املحدجسة بأكاسير تحت رقم 

.53727

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 2022 نون4ر   29 في  بأكاسير  التجارية 

تحت رقم 119483.

367 P

STE PRIMEUM FARMER
 SARL

تأسيس شركة
ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

12 نوف 4ر 2022، تم تأسيس شركة 

ذات امل يزات التالية:

فرمار  بري وم  شركة   : التس ية 

ش.م.م.

استيراس   : االأت اعي  الهدف 

جتصدير الخضر جالفواكه.

اكاسير  شركة  عند   : العنوان 
 01 زنقة   02 برقم  سجميسيلياسيون 
آيت  الثاني  الحسن  شارع  ب  يلوك 

ملول.
املدة : 99 سنة.

سرهم   100.000  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1000 إ 9  مقس ة 

100 سرهم.
فاتح  من   : االأت اعية  السنة 
السنة  من  سبت 4ر   30 إ 9  اكتوبر 

املوالية.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

لوطفي تجاني ملدة غير محدجسة. 
اإليداع  تم   : التجاري  السجل 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 
نوف 4ر   24 اإلبتدائية بانزكان بتاريخ 

2022، تحت عدس 2352.
368 P

 Société  PHARMACIE
TARRAST

S.A.R.L.  A.U 
Au capital de 2.021.000 DH

 Siège Social :  ROUTE
 PRINCIPALE TARRAST

INZEGANE
تـأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة ذات شريك جحيد
امصل  تقديم  عقد  ب قت�ضى 
نوف 4ر   24 التجاري في شركة بتاريخ 
ذات  شركة  تأسست   ،2022
شريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

جحيد.
جعناصرها كالتا ي :

اسم   تح ل  الشركة   : التس ية 
صيدلية تراست،  ش.م.م. ش.ج.
الغرض االأت اعي : صيدلية.

املقر االأت اعي : الطريق الرئيسية 
تراست انزكان.

 الرأس ال االأت اعي : 2.021.000  
سرهم.

تخويل  تم   : جاإلمضاء  التسيير 
التسيير جاإلمضاء إ 9 السيد : افرغال 

مح د بصفة منفرسة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 
املحك ة  هيئة  لدى  الضبط 
  2334 رقم  تحت  بانزكان  اإلبتدائية 

بتاريخ 23 نوف 4ر 2022.
369 P

NAWARA CARS شركة
ش.م.م  

رأس الها : 100.000 سرهم
مقرها االأت اعي : شقة رقم 5 
بالطابق العلوي الثالث شارع 

تانجيت بلوك 20 رقم 80
الحي املح دي اكاسير

تأسيس شركة
ب وأب عقد عرفي محرر بتاريخ 
17 نوف 4ر 2022، تم تأسيس شركة 
امل يزات  ذات  املسؤجلية  محدجسة 

التالية :
التس ية : شركة   نوارا كار  ش.م.م  

  .NAWARA CARS
بدجن  السيارات  تأأير  الهدف : 

سائق.
 5 رقم  شقة   : االأت اعي  املقر 
بالطابق الثالث شارع تانجيت بلوك 

20 رقم 80 الحي املح دي اكاسير.
  100.000  : رأس املال االأت اعي 
1000 حصة من فئة  سرهم مجزأ إ 9 
عل9  الواحدة،  للحصة  سرهم   100

الشكل التا ي :
السيد أح د بوك وم500 حصة.
السيدة فاض ة نافع 500 حصة.

ايوب  السيد  تعيين   : التسيير 
ص4ري مسير للشركة ملدة عام جاحد 

قابلة للتجديد.
جالبنكي  املا ي  املشترك  التوقيع 
بين الشريكين السيدة فاض ة نافع 

جالسيد أح د بوك وم. 
تبتدأ السنة   : السنة االأت اعية 
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

آخر سأن4ر من كل سنة.
جتم اإليداع القانوني لهذا العقد 
املحك ة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
التجارية بأكاسير تحت رقم 119446.
جالسجل التجاري رقم 53695  بتاريخ 

25 نوف 4ر 2022.
370 P
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MUSTIMA CARS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

 ذات الشريك الوحيد
مقرها اإلأت اعي : رقم 393 
بويزمارن تافالكت، 83000، 

 تارجسانت املغرب
رقم التقييد في  السجل التجاري 

9203
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
إعداس  تم   2022 نون4ر   2 في 
ذات  لشركة  امسا�ضي  القانون 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 
التالية: بامل يزات   الوحيد 
شكل الشركة : شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  االقتضاء 

.MUSTIMA CARS
غرض الشركة بإيجاز :

تأأير السيارات بدجن سائق.
عنوان املقر االأت اعي : رقم 393 
بويزمارن تافالكت- 83000 تارجسانت 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة  

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : املسكي    مح د  السيد 
سرهم   100 بقي ة  1000حصة 

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء  :
 : عنوانه  املسكي   مح د  السيد 
أكفاي   154 رقم  غشت   20 شارع 

تارجسانت.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مسيري الشركة :
مرجن  الزهراء  فاط ة  السيدة 
حي   32 رقم   14 ف  بلوك   : عنوانها 

الداخلة ـأكاسير. 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بتارجسانت بتاريخ 28 نون4ر 

2022 تحت رقم 779.
371 P

 Sté MOUJA SILVER

CONSTRUCTION
  SARL 

ب وأب عقد عرفي محرر بتاريخ 

14 نوف 4ر 2022، تم تأسيس شركة 

امل يزات  ذات  املسؤجلية  محدجسة 

التالية :

 MOUJA شركة   : التس ية   

     SILVER CONSTRUCTION

ش.م.م.

جالبناء-  اع ال مختلفة    : الهدف 

منعش عقاري.

املقر االأت اعي : ع ارة الخوجي 2 

01 بلوك ب  شارع  4 زنقة  شقة رقم 

الحسن الثاني حي العرب آيت ملول. 

املدة :   99 سنة.

 100.000   : رأس املال االأت اعي 

1000حصة من فئة  سرهم مجزأ إ 9 

100 سرهم للحصة الواحدة.

التسيير : اح د املساجي ج ابراهيم 

أ و.

السنة االأت اعية : تبتدئ السنة 

االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

آخر سأن4ر من كل سنة.

جتم اإليداع القانوني لهذا املحضر 

املحك ة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 2382 رقم  تحت  بإنزكان  اإلبتدائية 

جالسجل التجاري رقم27477  بتاريخ 

29 نوف 4ر 2022.

372 P

رمو ترافو
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

مقرها اإلأت اعي  سجار ايت مح د 

اجسعيد اساجمومن تارجسانت - 

83000 تارجسانت املغرب

 رقم التقييد في السجل التجاري :  

9193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   ،2022 14يونيو 

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

محدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤجلية محدجسة.

عند  متبوعة   : الشركة  تس ية 

االقتضاء ب ختصر تس يتها رمو ترافو 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة.

غرض الشركة بإيجاز : 

امشغال العامة جالبناء.

مقاجل.

نقل البضائع لحساب الغير.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 مبلغ رأس ال الشركة :  500000 

سرهم، مقسم كالتا ي :

 2500  : امزغال  بوأ عة  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 2500   : اجعال  لحسن  السيد  

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

مسير الشركة:

بوأ عة امزغال عنوانه  السيد    

اساجمومن  اجسعيد  ايت مح د  سجار 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بتارجسانت  اإلبتدائية 
23 نوف 4ر 2022 رقم 773.

373 P

STE : STYLE DISTRIBUTION
SARL D’A.U

تأسيس الشركة
ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   ،2022 نوف 4ر   7

ستيل سيستريبيسيون.

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

تح ل  جالتي  الوحيد  للشريك 

الخصائص التالية :

 STE : STYLE  : التس ية 

  .DISTRIBUTION SARL D’A.U

التجارة   : االأت اعي  الهدف 

العامة٠
إ 9  مقس ة   100  000  : رأس ال 

100.00 سرهم  1000 حصة من فئة 

للحصة مجزأة ك ايلي :

 1000 رضوان  بوأعدة  السيد 

حصة.

99 سنة ابتداءا من تاريخ   : املــدة 
التأسيس.

:  من فاتح يناير إ 9  السنة املاليــة 
31 سأن4ر من كل سنة.

:  شارع إساجتانان  املقر االأت اعي 
رقم 72 مكرر إنزكان.

بوأعدة  للسيد   : التسييـــــر 
رضوان.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
نوف 4ر   29 يومه  بانزكان  اإلبتدائية 
2022، تحت عدس 2380/ 2022  رقم 

السجل التجارى 27473.
374 P

 STE  UNIVERS HIGHTECH
DOT NET

SARL
إنشاء شركة محدجسة املسؤجلية

ب قت�ضى عــقد عرفـــي بأكـاسير
 بتاريخ 16 نون4ر 2022 تم تأسيس 

شركة محدجسة املسؤجلية 
أجنــــيــفــر هـــــاي تــــيــك سجت    : االسم 

نـــيت:
هدف الشركة : بيع جتركيب برامج 

الك بيوتر.
مقر الشركة : رقم 405،  بلوك أ، 

حي السالم - سراركة  -  أكـــاسير.
املدة : محدجسة في 99 سنة.                                                         
مبلغ     في  محدس   : الرأس ال 
 1000 ا 9  مقس ة  سرهم   100.000
سرهم   100.00 فئة  من  حصة 

للواحدة مقس ة كالتا ي :
خديجة عابد 1000 حصة.

السيدة خديجة عابد   : التسيير    
املسيرة الوحيدة للشركة ج ملدة غير 

محدجسة.
الصافية  االرباح  توزع   : االرباح 
عل9  القانونية  االقتطاعات  بعد 

الشركاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   2022 نون4ر   23 باكاسير بتاريخ 

رقم 119428 .
375 P
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شركة توتا فروتا
ش.م.م

املقر االأت اعي : سجار ايت رياض 
سيدي مو�ضى الح ري أجالس تاي ة 

تارجسانت
تأسيس شركة

ب وأب عقد عرفي محرر بتاريخ 
فاتح نوف 4ر 2022 تم تأسيس شركة 
امل يزات  ذات  املسؤجلية  محدجسة 

التالية :
فرجتا  توتا  شركة   : التس ية 

ش.م.م.
الهد ف : منعش عقاري.

سجار ايت رياض   : املقر االأت اعي 
تاي ة  أجالس  الح ري  مو�ضى  سيدي 

تارجسانت.
 100.000   : رأس املال االأت اعي 
سرهم مجزأ إ 9 1.000 حصة من فئة 

100 سرهم للحصة.
كريم  للسيد  حصة   1.000

توتنكرت.
التسيير : تعيين السيد عبد العا ي 
كرسجم  فاط ة  جالسيدة  الجوطي 

مسيرا للشركة ملدة غير محدجسة. 
السيد  جاملا ي  اإلساري  التوقيع 
عبد العا ي الجوطي جالسيدة فاط ة 

كرسجم. 
تبتدأ السنة   : السنة االأت اعية 
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

آخر سأن4ر من كل سنة.
جتم اإليداع القانوني لهذا العقد 
املحك ة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
 776 االبتدائية بتارجسانت تحت رقم 
بتاريخ   9199 جالسجل التجاري رقم 

28 نوف 4ر 2022.
376 P

 
STE TOURISTIQUE

 شـركة ذات املـسؤجلية املحـدجسة  
ذات شريك جحيد

رأس الها: 15.000.000  سرهم.
مقرها االأت اعـي :24 زاجية شارع 
موالي علي ج شارع يوغزالفيا كليز 

مراكش 
 ب قت�ضى عقد موثق املؤرخ بتاريخ 
2022، قرر الشريك الوحيد  9 نون4ر 

بالتوقيع  الشركة  ستلتزم  لشركة، 
إما   ، املشاركين  لل ديرين  املنفصل 
السيد كريم ع وش أج السيدة ناسية 
الجارية  الع ليات  إلسارة  ع وش 

جإبرامها في ظل الظرجف العاسية.
كريم  للسيد  جاحد  بتوقيع 
املعذات  بيع  بخصوص  ع وش 
طلبات ترخيص  جامثاث املستع ل، 
طلبات  الكحولية،  املشرجبات 
يتعلق  ما  جكل  التشغيل  ترخيص 
فتح  غيرها.  أج  اإلسارية  بالع ليات 

نقطة بيع أج أكثر.
كريم  للسيد  املشترك  بالتوقيع 
ع وش  ناسية  جالسيدة  ع وش 
القرجض  جمنح  القرجض  بخصوص 

املصرفية.
جحده  ع وش  مح د  السيد  من 
التجارية  الك بياالت  بخصوص 

جسنذات التصرف
بناءا عل9 هذا القرار ، السيد كريم 
ع وش جالسيدة ناسية ع وش أعلنا 
قبوله ا لهذه امله ة ك ا استبعدا كل 

ما ي نعه ا من مزاجلة ذلك .  
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحك ة  الضبط 
2022، تحت رقم  نون4ر   22 ب راكش 

     . 40711122028788
377 P

STE ZINHA TRAIDING
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة
تأسيس شركة

نون4ر   14 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
تم تأسيس شركة املسؤجلية   ،2022
جاحد  شريك  ذات  محدجسة  

بالخصائص التالية :  
  STE ZINHA TRAIDING   : االسم

    . SARL
جالتصدير  االستراس   : الهدف 

جأشغال البناء جالتجارة.
رأس ال : 100.000 سرهم.
التسيير:    الحسن بدري.

املقر االأت اعي :  الرقم 2 الشارع 
الثاني  الحسن  شارع   B البلوك   01

ايت ملول.

املدة :  99 سنة.
لل ج وعة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحك ة  التجاري  بالسجل 
      2377 رقم  انزكان تحت   اإلبتدائية 

بتاريخ  28 نون4ر 2022.
 378 P

 STE WAVES
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤجلية محدجسة
تأسيس شركة

نون4ر   07 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
محدجسة  شركة  تأسيس  تم   2022

املسؤجلية بالخصائص التالية : 
 WAVES  : االسم 

.DEVELOPPEMENT
السياحية  اإلقامة    : الهدف 

جغيرها من اإلقامات قصيرة املدى.
رأس املال :   100.000 سرهم .
التسيير : السيد شكيب لحلو.

الرقم  أ،  ع ارة  االأت اعي:  املقر 
12، املكتب 11، إقامة برج الدالالت، 

شارع الحسن الثاني، اكاسير.
املدة  99 سنة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بأكاسير  التجارية  باملحك ة  التجاري 
تحت الرقم 119459 بتاريخ 28 نون4ر 

.2022
379 P

STE VALA OFFSHORING
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

 ذات الشريك الوحيد
مقرها االأت اعي: شقة رقم 05 

بالطابق الثالث للدار الكائنة برقم 
395 تجزئة النجاح لسطاح  83000 

تارجسانت املغرب
السجل التجاري رقم  :9207

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   16
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 VALA: تس يتها  ب ختصر  االقتضاء 

 OFFSHORING
غرض الشركة بإيجاز:
مركز االتصال الهاتفي.

التدريب املنهي.
املعلومات  خدمات  مقاجل 

التجارية.
عنوان املقر االأت اعي: شقة رقم 
05 بالطابق الثالث للدار الكائنة برقم 
 83000 تجزئة النجاح لسطاح   395

تارجسانت املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة  

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيدة اي ان ماهر  : 1000حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء:
السيدة اي ان ماهر عنوانها: إقامة 
أركانة ع ارة 32 شقة 02 أيت سكن 

بنسركاج ـ 80000 أكاسير .
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مسيري الشركة:
 : عنوانها  ماهر   اي ان  السيدة 
إقامة أركانة ع ارة 32 شقة 02 أيت 

سكن بنسركاج ـ 80000 أكاسير
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بتارجسانت بتاريخ  29 نون4ر 

2022 تحت رقم 786.
380 P

 STE AGADIR FISHING
  PLAISANCE

 ش.م.م 
 اعالن عن ختم التصفية 

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضي 
 2022 نون4ر   09 بتاريخ  االستثنائي 
 AGADIR FISHING  « لشركة 
اطار  في  ش.م.م   «PLAISANCE
 300000.00 رأس الها  التصفية  
سرهم جمقر تصفيتها بزنقة مو�ضى بن 
نوصير الحي الصناعي اكاسير . ما يلي  : 
النهائي  الحساب  عل9  املصاسقة 

للتصفية.
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املصفي  ا 9  االبراء  جصل  منح 
السيد أح د بن جسان

معاينة ختم التصفية.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
أكاسير  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   ،2022 نون4ر   28 بتاريخ 

.119474/2022
381 P

شركة 3 دي نويزيبل ماروك
شركة محدجسة املسؤجلية

بشريك جاحد
عام  أ ع  محضر  ب وأب 
  ،2022 نون4ر   17 بتاريخ  استثنائي 
لشركة 3 سي نويزيبل مارجك )شركة 
محدجسية املسؤجلية بشريك جاحد)، 

تقرر ما يلي:
حل الشركة؛

ن وس  السيدة  املسيرة  استقالة 
نورة؛

نورة  ن وس  السيدة  تعيين 
ك صفية للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
مكاسير تحت رقم 119471 بتاريخ 28 

نون4ر 2022.
للخالصة جالبيان       

382 P

STE AZIKI FOOD
SARL 

ب قت�ضى  الج ع العام االستثنائي 
STE AZIKI FOOD SARL لشركة 
2022، شركة  املنعقد بتاريخ 8 نون4ر 
الشريك  ذات  املسؤجلية  محدجسة 
سرهم،    20.000 رأس الها  الوحيد 
مقرها االأت اعي:رقم 171بلوك 1 حي 

موالي ع ر أيت ملول إنزكان. 
قرر ما يلي:

املوافقة عل9 الحسابات لتصفية 
الشركة جإبراء الذمة لل صفى.

باملحك ة  جضع  القانوني  اإليداع 
 2362 رقم  تحت  بإنزكان  اإلبتدائية 

بتاريخ 25 نون4ر 2022.
383 P

STE CLINIQUE ASSAFAR
SARL AU 

تصفية الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 

 2022 نون4ر   14 بتاريخ  االستثنائي 

 CLINIQUE ASSAFAR  « للشركة 

SARL AU » ذات مسؤجلية محدجسة 

شارع   2 بلوك   262 رقم  هو  مقرها 

مح د VI ايت ملول تقرر ما يلي:  

ع ليات  غلق  عل9  املوافقة 

التصفية.

 إبراء ذمة املصفي.

 التصفية النهائية للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بإنزكان 

رقم  تحت   2022 نون4ر   24 بتاريخ 

.2351/2022

384 P

 STE CENTRE D’AFFAIRE

 TAGHZOUT
 SARL

 مقر االأت اعي: شقة 1 طابق ثاني 

حي بوزكار انزكان رقم 612 مسدجرة 

تراست انزكان

20 نون4ر  عل9 إثر مداجالتها بتاريخ 

العامة غير  الج عية  قررت   ،2022

 CENTRE شركة  لشركاء  العاسية 

   ،D’AFFAIRE TAGHZOUT  SARL

1ثاني  مقرها االأت اعي: شقة طابق  

612 مسدجرة  حي بوزكار انزكان رقم 

تراست انزكان.

التجاري  بالسجل  جاملسجلة 

باملحك ة اإلبتدائية انزكان تحت رقم 

24619 مايلي : 

  حل الشركة  بصفة مبكرة ابتداء 

من 19 نون4ر 2022.

تعيين مصفي الشركة في شخص 

عبد هللا الع ري  .                                        

ثاني  طابق   1 شقة  شارع  أعل 

612 مسدجرة  حي بوزكار انزكان رقم 

تراست انزكان

مقر لل راسلة.                                                                 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بانزكان 

رقم  تحت     ،2022 نون4ر   29 بتاريخ 

.2385

385 P

مكتب حسابات شحوسي

زنقة 7 بلوك 1 رقم 98 شارع املقاجمة ايت 

ملول، 86150، ايت ملول املغرب

 STE DE TRAVAUX PUBLICS

DU NORD

SARL 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة

 )في طور التصفية)

مقرها االأت اعي: بلوك 4 رقم 144 

حي قصبة الطاهر بايت ملول املغرب

حل شركة

السجل التجاري رقم : 24647

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

تقرر حل    ،2022 نون4ر   4 املؤرخ في 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 

 STE DE TRAVAUX الشريك 

PUBLICS DU NORD SARLمبلغ 

جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

 144 رقم   4 مقرها االأت اعي بلوك 

حي قصبة الطاهربايت ملول نتيجة 

مقر  جحدس  كافية.  غير  مرسجسية  ل: 

التصفية بلوك 4 رقم 144 حي قصبة 

الطاهر بايت ملول املغرب 

بوسالم  جعين:السيد)ة)حنان 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند االقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

املخابرة جمحل تبليغ العقوس جالوثائق 

 144 4 رقم  املتعلقة بالتصفية:بلوك 

حي قصبة الطاهر بايت ملول

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بانزكان   اإلبتدائية 

نون4ر2022 تحت رقم 2358.

386 P

STE EXPRICOM

شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد

الكائن مقرها االأت اعي بالشقة 1، 

ع ارة 23 ، حدائق سوس ، الحي 

املح دي اكاسير

السجل التجاري رقم  : 20425

اقفال ع لية التصفية
العام  الج ع  محضر  بقت�ضى 

 2022 اكتوبر   23 بتاريخ  املؤرخ 

لشركة EXPRICOM تقرر ما يلي :

املصاسقة عل9 حسابات التصفية 

اقفال ع لية التصفية.

التصفية  عن  املسؤجل  ت4رئة 

لوسيان  سجمينك  أينارس  السيدة 

سي ون.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

بتاريخ  باكاسير  التجارية  املحك ة 

 1814 رقم  تحت   ،2010 نون4ر   24

ج تحت رقم  من السجل االيضاحي، 

20425 من السجل التحليلي  .

387 P

STE EPINAY SERVICES

  SARL AU 

   IF N° :  15183191

RC  N° : 2541

تصفية الشركة
ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بكل يم   

تم جضع محضر    2022 شتن4ر    13

الج ع العام  االستثنائي لشركة جالتي 

تح ل الخصائص التالية:

تصفية الشركة.

حي اس   حسن  السيد  تعيين  

مصفي للشركة. 

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بكل يم   

تحت رقم 408 في فاتح  نون4ر 2022.

388 P
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املركز الجهـــوي للخدمـــات

تيزنيت الهاتف: 05.28.60.24.10

 EL JAMEAA EL AARABI DE  
 LA SANTE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة
حل مسبق للشركة

العام  الج ع  عل9  بناء          
نون4ر   17 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2022، تقرر ما يلي :   
حل مسبق للشركة ج تعيين بوهدا 

س ية ك صفية لها.
باملقر  التصفية  مقر  تحديد 
تجزئة   60 رقم   : االأت اعي للشركة 

كرسجس طريق تافراجت تيزنيت.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
بتيزنيت بتاريخ 25 نون4ر 2022،  تحت 

رقم: 364.
389 P

  STE EL GHAROUBI
التشطيب النهائي للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى   
  EL GHAROUBI  االستثنائي لشركة
تقرر  ،2022 نون4ر   21 يوم   املنعقد 

 ما يلي : 
 EL لشركة  النهائي  التشطيب 
مقر  تحديد  جتم   GHAROUBI
سجار  االأت اعي  املقر  هو  التصفية 
 بن عنفر أ اعة القليعة ايت املول
 ج عين السيد القا�ضي مح د مصف 

للشركة.
    ثم اإليداع القانوني لدى كتابة 
الضبط باملحك ة اإلبتدائية النزكان 
بتاريخ      2337/2022 رقم   تحت 

23 نون4ر 2022.
390 P

 GLOBAL NEXUS
SA

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 

االستثنائي املؤرخ في 12مارس 2021 

 GLOBAL NEXUS قررت شركة     
التجاري   السجل  في  التقييد  SAرقم 

االأت اعي  مقرها  عنوان   303829

الزرقطوني  شارع    59 متواأدب 

الدار   20 السابع شقة رقم  الطابق 

البيضاء ما يلي :  

 تصفية مسبقة للشركة.

تقرير ابراء ذمة السيدة بوهيا هند 

بصفة نهائية جبدجن تحفظ من 

مهام التسيير منذ تعيينها.

عبد  الحني�ضي  السيد  تعيين 

اللطيف ك أمور تصفية الشركة.

 59 رقم  التصفية  مقر  تحديد 

شارع الزرقطوني الطابق الثاني شقة 
رقم 20 الدار البيضاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم    

 30 البيضاءبتاريخ   بالدار  التجارية 

مارس 2021، تحت رقم 772391.

391 P

GANATRANS شركة
حــــــل مسبق للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 

 GANATRANS لشركة  االستثنائي 
تقرر  21/11/2022 يوم   املنعقد 

ما يلي : 

لشركة  املسبق  الحل 

مقر  تحديد  جتم   GANATRANS

التصفية هو املقر االأت اعي : تجزئة 

ايت   27 ت زارت ع ارة س4 شقة رقم 

بلكنا  يوسف  السيد  جعين  ملول 

ك صف للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  ثم 

اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

يوم   2349/2022 النزكان تحت رقم 

.24/11/2022

392 P

C.A CONSEIL

  Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

Tél/ 05 28 237 626

Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

DISSOLUTION
  FILASSE ALMAGHREB 

SARL

الج ع  محضر  ب قت�ضى 

في  املنعقد  العاسي  الغير  العام 

24/10/2022 ثم ب وأبه :

في  ججضعها  للشركة  مسبق  حل 

تصفية

 EL MANSSOURI تعيين السيد 

MOHAMED مصفي للشركة.

تثبيت مقر التصفية في إقامة سار 

االمان شقة 112 حي الهدى اكاسير.

باملحك ة  القانوني  أاليداع  ثم 

  24/11/2022 في  باكاسير  التجارية 

تحث رقم 119443.

393 P

HLIMOU PRINT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد )في طور التصفية)

جعنوان مقرها االأت اعي رقم 154 

البالليع - 83000 تارجسانت املغرب

السجل التجاري 5755 بتار جسانت

ملحضر  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

الج عية العامة غير العاسية لشركة 

ذات  شركة   HLIMOU PRINT

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤلية 

 2022 24 من اكتوبر  الوحيد بتاريخ 

نون4ر   08 بتاريخ  بتارجسانت  مسجل 

 ،2326 كناش املداخيل عدس   2022

تم   10885 عدس  باستخالص  أمر 

االتفاق جالترا�ضي عل9 مايلي :

- إ نهـاء ع ليات التصفية 

- إ براء ذمة املصفي.

في  الشركة  علـــى  التشطيب   -

السجل التجاري ج الضريبة املهنية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

 2022 نون4ر  بتاريخ:10  لتارجسانت 

تحت رقم: 743.

394 P

STE JESSYLOISIRS
SARL A.U

DISSOLUTION
الج ع  محضر  ب قت�ضى 

في  املنعقد  العاسي  الغير  العام 

24/10/2022 ثم ب وأبه :

في  ججضعها  للشركة  مسبق  حل 

تصفية.

 MOHAMED السيد  تعيين 
AMINE RMOU مصفي للشركة.

 01 في رقم  التصفية  تثبيت مقر 
حي فونتي شارع لحسن اشنكلي.

باملحك ة  القانوني  أاليداع  ثم 
  16/11/2022 في  باكاسير  التجارية 

تحث رقم 119338.
395 P

STE HYDROPTIM
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

)في طور التصفية)

حل شركة
العام  الج ع  ملحضر  طبقا 
في10/11/2022  املؤرخ  االستثنائي 
ذات  شركة  حل  تقرر  باكاسير 
  HYDROPTIM املسؤجلية املحدجسة 
سرهم   100000 رأس الها  مبلغ 
بلوك  االأت اعي  مقرها  جعنوان 
116 حي ت ديد الداخلة  بجدجر رقم 

اكاسير.
جحدس مقر الشركة ك قر للتصفية
امينة  عراي�ضي  السيدة  جعينت 

ك صفية للشركة.
لل ج وعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحك ة التجارية 
بتاريخ   119436 رقم  تحت  باكاسير 

.24/11/2022
396 P

شركة موروكان ألجي سوصيال 
أنسبيكسيو

شركة محدجسة املسؤجلية بشريك 
جاحد

عام  أ ع  محضر  ب وأب 
 14/11/2022 بتاريخ  استثنائي 
سوصيال  ألجي  مورجكان  لشركة 
محدجسية  )شركة  أنسبيكسيو 
تقرر  جاحد)،  بشريك  املسؤجلية 

ما يلي :
حل الشركة ؛

الحسني  السيد  املسير  استقالة 
السعيد ؛

السعيد  الحسني  السيد  تعيين 
ك صفي للشركة.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بتاريخ   119472 رقم  تحت  مكاسير 

.28/11/2022
للخالصة جالبيان

397 P

 SOCIETE MOHIB شركة
TRANS
ش.م.م

ب قت�ضي محضر عقد عرفي   -  1
الج ع العام   2022 نون4ر   21 بتاريخ 

الغير عاسي للشركة تقرر ما يلي : 
- الحل املسبق لشركة .

سكينة   قاسمي  السيدة  تعيين   -
مصفي لشركة.

مكان  الشركة  مقر  -تعيين 
 N 836 APPT 01 ZONE التصفية 

 INDUSTRIEL AIT MELLOUL
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2
اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
تحت   2022 نون4ر  بتاريخ24  إنزكان 

2022/2345
398 P

SOCIETE MANSLINE
SARL

ب قت�ضى محضر اأت اع املنعقـد 
بتاريخ17/11/2022 تقرر مايلي :

حل مسبق للشركة ؛
تعييـن مصفي للشركة ؛

أعل مقر التصفية مقر الشركة.
باملحك ة  القانوني  إليداع  تم 
 2373 رقم  تحت  بانزكان  اإلبتدائية 

بتاريخ 28/11/2022.
399 P

 STE PROGOCONSULT
SARL

ICE : 00008757800006
إنهاء تصفية الشركة

الج اعي  القرار  ب قت�ضى محضر 
 09/11/2021 يوم  املؤرخ  للشركاء 
 PROGOCONSULT SARL لشركة 
سرهم مقرها   100.000,00 رأس الها 
 163 رقم   11 بلوك  مراكش  شارع 

الحي الصناعي أكاسير تقرر ما يلي :

املصاسقة عل9 ع ليات التصفية.
املصاسقة عل9 أدجل الحسابات 

املندرأة في ا بعد تصفية الشركة.
للسيدة  النهائية  الت4رئة  تخويل 

املسؤجلة عن التصفية.
إنهاء تصفية الشركة.

ب كتب  تم  القانوني  اإليداع   -
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
رقم   25/11/2022 في  بإكاسير، 

. 119453
400 P

شركة سيڭما لوجيسيل
شركة محدجسة املسؤجلية بشريك 

جاحد
عام  أ ع  محضر  ب وأب 
لشركة   11/11/2022 بتاريخ  عاسي 
)شركة محدجسية  سيڭ ا لوأيسيل 
تقرر  جاحد)،  بشريك  املسؤجلية 

ما يلي :
التصفية النهائية للشركة ؛

غلق ع لية التصفية ؛
ت4رئة ذمة املصفي السيد بيرجك 

مصطفى.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بتاريخ   119369 رقم  تحت  بأكاسير 

.21/11/2022
للخالصة جالبيان

401 P

 STE TIBSKAD
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

مقرها االأت اعي :  حد اموالس 
ت لوكت83000- تارجسانت.

السجل التجاري 6437 بتار جسانت
في طور التصفية

ملحضر  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
الج عية العامة غير العاسية لشركة  
مسؤجلية  ذات  شركة   TIBSKAD
 2022 أغسطس   11 محدجسة بتاريخ 
31غشت  بتاريخ  بتارجسانت  مسجل 
 ،9311 كناش املداخيل عدس   2022
تم   8264 عدس  باستخالص  أمر 

االتفاق جالترا�ضي عل9 ما يلي:

 إ نهـاء ع ليات التصفية. 

 إ براء ذمة املصفي.

التشطيب علـــى الشركة في السجل 

التجاري جالضريبة املهنية.                         

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بتارجسانت  االبتدائية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 572.

402 P

 STE   TALMSTE IMPEX
SARL AU

مقرها االأت اعي : حي القليعة 

القدي ة ، القليعة

 22 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

الوحيد  الشريك  قرر   ،2022 نون4ر 

مايلي :

   التصفية املسبقة للشركة.

تعيين السيد اسعد مح د مصفيا 

للشركة.

القدي ة،  القليعة  حي  تحديد 

القليعة, مقر التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 25 بتاريخ   2364 بانزكان تحت رقم 

نون4ر 2022.

403 P

 STE DREAMS 

ANIMATIONS
املؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضي 

بتاريخ 3 مارس 2022،  انزكان قررت  

الج عية العامة االستثنائية لشركة

ما    DREAMS ANIMATION SNC

يلي : 

من  اأت اعية   حصة   330 بيع 

جطنيته  نجاح  هشام  السيد  طرف 

مح د  لفائدة السيد      JB388321

 JA134441 الحبيب أجأاعا جطنيته 

ما  حصة  لكل  سرهم   100 بث ن 

مج وعه 33.000 رهم.

تعيين املسير : السيد عبد الص د 

بيشوارين ملدة غير محدجسة.

:  مشغل  التشطيب عل9 النشاط 

املخيم، عقد ملعب لألطفال.

اضافة النشاط : امع ال املختلفة 

جالتجارة.

السيد عبد   : التوقيع االأت اعي   

أيوب  السيد  ج  بيشوارين  الص د 

ه و أج السيد عبد الص د بيشوارين 

ج السيد مح د الحبيب أجأاعا.

تحيين القانون امسا�ضي للشركة .

   تم اإليداع القانوني لدي املحك ة 

االبتدائية بانزكان في 28 نون4ر 2022،  

تحت رقم 2369.

404 P

 STE NOUVELLE

 CONSTRUCTION VERAGA

IMMOBILIERE

SARL  

العام  محضرالج ع  بـ قت�ضى 

بـتـاريـخ  املنعقد  للشركاء  االستثنائي 

11 أغسطس 2022، تم االتفاق عل9 

ما يلي :

حصة   500 بيع   عل9  املصاسقة 

 P I E D I S C A L Z I للسيد عية أت ا ا

السيد  لفائدة   MARIO PIETRO

جشن عبدهللا.

السيد  املسير  استقالة 

PIEDISCALZI MARIO PIETRO

مسيرا  عبدهللا  جشن  السيد  جتعيين 

جحيدا للشركة جتخويله اإلمضاء.

امساسية  القوانين  اعت اس 

الجديدة لشركة محدجسة املسؤجلية 

ذات شريك جحيد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  قد 

املحك ة  هيئة  لدى  الضبط 

 2372 رقم  تحت  بإنزكان  االبتدائية 

جذلك بتاريخ 28 نون4ر 2022.

405 P
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  STE   BELA SERVICES

 ش.م.م.ش.ج.

الطابق الثاني الشقة رقم 04 ع ارة 

بن ش �ضي محايطة   بتارجسانت

السجل التجاري رقم 5059 

تارجسانت

 تفويت حصص
استقالة مسير الشركة

 تعيين مسير أديد للشركة
  التوقيع االأت اعي 

حذف نشاط من أهداف الشركة
  زياسة نشاط من أهداف الشركة

تحيين النظام االسا�ضي.
ملحضر  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

الج عية العامة غير العاسية لشركة  

ش.م.م.ش.ج     BELA SERVICES

2022  تم االتفاق  31 اكتوبر  بتاريخ 

جالترا�ضي عل9 ما يلي :

بال  �ضي  العربي  السيد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   1000

حسن  السيد  لفائدة  حصة   1000

كنوني بتاريخ 31 من اكتوبر 2022.

السيد  الشركة  مسير  استقالة 

العربي �ضي بال.

تعيين السيد حسن كنوني ك سير 

أديد للشركة تبعا لقبول استقالة 

املسير.

التوقيع االأت اعي للسيد حسن 

كنوني.

تنظيم  الحفالت،  تنظيم  حدف 

السفر من اهداف الشركة.

مقاجل في البناء  زياسة مفاجض،    

اهداف  من  املختلفة   جاالشغال 

الشركة.  

تحيين  النظام االسا�ضي للشركة.                                                                                                                                  

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحك ة  الضبط 

 ،2022 نون4ر   28 بتاريخ  لتارجسانت  

تحت رقم: 780.

406

شركة شتوكة بريم 
شركة ذات املسوجلية املحدجسة

البالغ رأس الها : 1.033.300,00 
سرهم

املقر  الرئي�ضي للشركة :الشقة رقم 
40 ، الطابق 1 ، شارع تامري ، بلوك 

»B» حي اكدال ، ايت ملول
ICE : 001527255000076
السجل التجاري رقم : 2885

التصديق عل9 تفويت حصص 
الشركة

العام  الج ع  مداجالت  I-ب وأب 
نوف 4ر   7 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 
الشركة  شركاء  قرر  نوف 4ر   2022
شركة  املحدجسة  املسوجلية  ذات 
 CHTOUKA PRIM  « شتوكة بريم  
رأس الها1.033.300,00  »البالغ 
ب  الرئي�ضي  مقرها  جالكائن   ، سرهم 
، شارع   1 الطابق   ،  40 الشقة رقم   :
ايت   ، »B» حي اكدال  بلوك   ، تامري 

ملول ، ما يلي :
حصص  تفويت  عل9  املصاسقة 
الشركة امل لوكة لورثة السيد أمنوز 

بلعيد امل ثلة في :
الحامل  أمنوز  مح د   السيد   -

 .JB90505 للبطاقة الوطنية رقم
الحامل  أمنوز  أح د  جالسيد   -

.JB193271 للبطاقة الوطنية رقم
امخرين جتحديد  الشركاء  لفائدة 
القائ ة الجديدة للشركاء عل9 النحو 

التا ي :
الحامل  بنصالح  مح د  السيد 
 JB7175 رقم   الوطنية  للبطاقة 

519حصة.
الحامل  النية  سعيد  السيد 
 J211443 رقم  الوطنية  للبطاقة 

518حصة.
الحامل  بوكيوض  لحسن  السيد 
 J54206 رقم  الوطنية  للبطاقة 

518حصة.
لورثة  النهائي  اإلنسحاب  قبول 

السيد بلعيد أمنوز من الشركة.
إنشاء قائ ة الشركاء الجديدة.

تعديل جتحيين القانون امسا�ضي 
للشركة.

II- تم اإليداع القانوني  لدى كتابة 
بانزكان  اإلبتدائية  املحك ة  ضبط 
2022 تحت رقم  نوف 4ر   25 بتاريخ   

 .2365
III-  سيتم تعديل السجل التجاري 
لدى نفس كتابة ضبط   2885 رقم 

املحك ة اإلبتدائية املذكورة.
407 P

  STE CHAMSAAD TANTAN
SARL AU

رأس ال الشركة : 100.000.00 
سرهم

مقرها :  387 بلوك ب حي الجديد - 
طانطان

تفويت الحصص   
العام   الج ع  محضر  ب قت�ضى 
الغير عاسي املنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 

2022 . تقرر ما يلي :
امل لوكة  الحصص  كل  تفويت 
السيد ع ر مزين عدسها  من طرف 
1000 حصة إ 9 السيدة منينة مزين .
تعيين السيد : منينة مزين مسيرة 

للشركة .
امسا�ضي  النظام  تعيين  تحيين 

للشركة. 
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى كتابة ضبط املحك ة 
بتاريخ  لطانطان  اإلبتدائية 

23نوف ن4ر2022  تحت رقم  210 .
408 P

STE SAMIFISC 

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE. FAD ILOCA
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�ضى 

 14 نوف ن4ر2022، تم إقرار ما يلي:
السيد  حصة  من   300 تفويت   
عاسل  السيد  إ 9  بوأدي  فيصل 

الزهدي.

الزهدي  عاسل  السيد  استقالة 

فيصل  السيد  جتعيين  التسيير  من 

بوأدي ك سير أديد للشركة.

التوقيع للسيد فيصل بوأدي.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

نوف 4ر   17 بتاريخ  بأكاسير  التجارية 

السجل  رقم119362  تحت   2022

التجاري رقم41325.      

409 P

STE.ISSAM ET NADIR CARS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة» 

مقرهااإلأت اعي :  س 67 ع ارة 
رقم 11 اقامة 1 مج ع ابن خلدجن 

بنسركاج أكاسير 

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 

بتاريخ املنعقد  العاسي   الغير 

 21 نوف 4ر 2022 تقرر ما يلي:

500حصة إأت اعية  تفويت   -  1

عصام   ساؤجسة  السيد  طرف  من 

لفائدة السيد املولوس عصام.

2 - استقالة السيد ساؤجسة عصام 

ك سير للشركة  .

3 - تعيين السيدة  فاط ة احدأا 

مسيرة للشركة  .

4 - التوقيع اإلأت اعي.

امسا�ضي  النظام  تحيين   -  5

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بتاريخ   119476 عدس  تحت  بأكاسير 

28 نوف ن4ر2022.

410 P

  MEDINA AUTO
SARL AU

ICE : 000087509000080

الغير  العام  الج ع  ب قتضـى 

نوف ن4ر2022،   8 في  املؤرخ  العاسي 

 MEDINA AUTO   SARL لشركة  

AU تقرر مايلي :

 24000( -تفويت أ يع حصص  

السيد امكون حسن لفائدة  حصة) 

السيد امكون علي.
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شركة  تحويل  عل9  -التصديق 
SARL إ SARL / AU(  9)  بعد تفويت 
 MEDINA AUTO أ يع أسهم شركة

لصالح السيد امكون علي.
-تحيين القانون امسا�ضي للشركة.
القانوني  اإليداع  تم   -
 15 في  بأكاسير،  التجارية  باملحك ــة 

نوف ن4ر2022  تحت رقم 119313.
411 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0640109989

 STE O’BAALI CAFE SARL
املنعقد  العام  الج ع  اطار  في 
2022، االستثنائي   21 نوف 4ر  بتاريخ 
 ،STE O’BAALI CAFE SARL  لشركة
التغييرات  جباإلأ اع  امعضاء  قرر 

التالية :
قرر السيد القاسري رشيد  تفويت 
أسه ه  مج وع  من    %100 جبيع  

بالشركة للسيد جسو مح د.
بعلي   الرحيم  عبد  السيد  قرر 
مج وع  من   %100 جبيع  تفويت 

أسه ه بالشركة للسيد جسو مح د
تعيين السيد جسو مح د ك سير 

جحيد للشركة.
كل الع ليات املالية جاالسارية تتم 

بإمضاء  السيد جسو مح د.
تحيين القانون االسا�ضي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
باكاسير  التجارية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ  25 نوف 4ر 2022، تحت عدس 

.119458
412 P

مكتب حسابات ابن عامر

TAMAZIRT L’KHAYR
 ش.م.م. 

السجل التجاري : 3791
التعريف املوحد لل قاجالت :
  002131550000093

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 
اكتوبر   31 في  املؤرخ  االستثنائي 
بتاريخ  بتزنيت  جاملسجل   ،2022
رقم  تحت   ،2022 نوف 4ر   9
RE:00094781 ت ت املصاسقة عل9 :

 100 تفويت  عقد  عل9  املوافقة 
للحصة  سرهم   100 بث ن  حصة، 

الواحدة.
املسير  استقالة  عل9  املوافقة 

جتعيين مسير اخر.
ا 9  املوافقة عل9 تحويل الشركة 

شركة  ذات املسؤجلية املحدجسة.
تعديل غرض الشركة.

تحويل املقر االأت اعي للشركة.
النظام  تعديل  عل9  املوافقة 

االسا�ضي للشركة.
إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف القانوني ب كتب الضبط لدى 
بتاريخ   بتزنيت  االبتدائية  املحك ة 

24 نوف 4ر 2022، تحت عدس 361.
413 P

TRANS ATLANTIC CANNED
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
مقرها االأت اعي: شارع حابوها
ابن السوساني رقم 82 الداخلة

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املتخذ بتاريخ 18 أكتوبر 2022، تقرر 

ما يلي :
40.000 حصة اأت اعية  تفويت 
 DERHEM« شركة  طرف  من 
شركة  لفائدة   «TRANSACTION

»ATLADER HOLDING»؛
من  ج7   6  ،2  ،1 تعديل الفصول 

النظام امسا�ضي للشركة؛
تحيين النظام امسا�ضي للشركة؛

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
بتاريخ   1935 عدس  تحت  بالداخلة 

15 نوف 4ر 2022.
414 P

 SABIO PROD
 SARL

برأس ال 100.000 سرهم
مقرها الطابق امجل رقم 23 تجزئة 

ايت عزيزج محايطة تارجسانت
رقم السجل التجاري 5129 

تارجسانت
بـ قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املنعقد بـتـاريـخ 31 أكتوبر 2022،  تم 

االتفاق عل9 ما يلي :

السيد  الجديد  الشريك  قبول 
مو�ضى  أزكري؛

جيقبل  الوحيد  الشريك  يقر   
املحدس  املال  لرأس  النقدية  الزياسة 
ب بلغ  سرهم   100.000 ب بلغ  حالًيا 
املج وع  ليصبح  100.000 سرهم 
200.000 سرهم. تتم زياسة رأس املال 

نقًدا جعل9 النحو التا ي :  
السحيلي  حبيبة  السيدة 

50.000 سرهم.
 50.000 أزكري  مو�ضى  السيد 

سرهم ؛
النهائي  باالنجاز  الشركاء  يقر 
للزياسة في رأس املال جيقرر جفًقا لذلك 
النظام  من  ج7   6 املاستين  تعديل 

امسا�ضي ؛
الرئي�ضي  املقر  نقل  الشركاء  قرر 
تجزئة   14 »رقم  إ 9 العنوان الجديد 
 - محايطة  نديم  الذهبي  منصور 

تارجسانت» 
غرض  ت ديد  الشركاء  يقرر 
تسويق مستحضرات  الشركة جهو:  

التج يل.
تحيين القانون امسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 
املحك ة  هيئة  لدى  الضبط 
 781 االبتدائية بتارجسانت تحت رقم 

جذلك بتاريخ 28 نوف 4ر 2022.
415 P

ADREL CALL
العام  محضرالج ع  ب قت�ضى 
 ،2022 يونيو   3 بتاريخ  استتتنائي 
جبعداالست اع جقراءة املحضر، تقرر 

ما يلي :
تم تغيير املقر االأت اعي للشركة 
 10 بلوك  جهو  القديم  العنوان  من 

رقم 83 بنسركاج اكاسير. 
 3 رقم  جهو  الجديد  العنوان  إ 9 
ع ارة افويز   204 بزنقة    2 الطابق 

الحي الصناعي اكاسير.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية   املحك ة  لدى  الضبط 
باكاسير بتاريخ 27 يونيو 2022، تحت 

رقم 112618.
416 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

STE REG RENT SARL
TEL : 0640109989

االستثنائي  العام  الج ع  اطار  في 

 STE REG RENT SARL لشركة 
قرر   2022 أكتوبر   11 املنعقد بتاريخ 

امعضاء جباإلأ اع التغييرات التالية :

شارع  من  الشركة  مقر  تحويل 

املسيرة  حي   41 رقم  املختار  ع ر 

اكاسير ا 9 حي اساكا بلوك س رقم 353 

تيكوين اكاسير.

تحيين القانون االسا�ضي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

باكاسير  التجارية  باملحك ة  الضبط 

عدس  تحت   2022 نوف 4ر   9 بتاريخ 

.119227
للخالصة جالبيان

املسير

417 P

شركـة سا في بتيم
ش .م. م ش ج

SAFI BATIM SARL A.U

مستوطنة لدى بلوك ف 1 رقم 147 

حي الداخلة أكاسير

السجل التجاري رقم 33993 أكاسير

العام الج ع  محضر   ب قت�ضى 

مارس   16 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

قرر الشريك الوحيد لشركة   ،2018

سافي بتيم ش.م .م ش جمايلي :

العنوان  ا 9  الشركة  مقر  تغيير 

التا ي :
55 حي سيدي  5، رقم  يناير بلوك 

يوسف أكاسير.

تسير الشركة من طرف  التسيير : 

بنس ينة  السيد  الوحيد  الشريك 

عبد هللا ملدة غير محدجسة ك ا تعت د 

الشركة توقيعه.
تعديل الفصل رقم 4 من القانون 

االسا�ضي للشركة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تـم 

 884 عدس  تحت  مكاسير  التجارية 

بتاريخ 30 مارس 2018.

418 P
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 SOUSS REST SARL AU
شركة محدجسة املسؤجلية 

الشريك الوحيد
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
قرر   2022 نوف 4ر   8 في  املؤرخ 

مساه وا الشركة ما يلي :
1 - تحويل املقر االأت اعي للشركة 
3 مكرر شارع ابن عباس حي  إ 9 : رقم 

النهضة اكاسير.
االسا�ضي  القانون  تحيين   -  2

للشركة.
 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط
لدى املحك ة التاأارية باكاسير بتاريخ 
24 نوف 4ر 2022 تحت رقم 119440.
419 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

»SOCIETE SOLAROC SARL «
MODIFICATION

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 
ثم  جالدي   2022 نوف 4ر   8 املنعقد 
بشركة               تغييرات  احذات  ب وأبه 
ذات  شركة   SOLAROC SARL
 مسؤجلية محدجسة رأس الها 100.000

حيت اتفق عل9 مايا ي :
تحويل املقر االأت اعي إ 9 املحل 
 29 رقم   2 الطابق   03 التجاري رقم 

شارع توبقال  حي املسيرة اكاسير
تحبين القانون امسا�ضي.  

باملحك ة   القانوني  االيذاع   تم  
التجارية باكاسير في 21 نوف 4ر  2022 

تحت رقم 119370.
420 P

ULTRA PRINT  SARL AU
برأس ال 425000 سرهم مقرها 

برقم 350 سار مبارك أجسالم خارج 
باب تارغونت تارجسانت

رقم السجل التجاري 2911 
تارجسانت

بـ قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
تم   2022 نوف 4ر   3 بـتـاريـخ  املنعقد 

االتفاق عل9 ما يلي :

للشركة  االأت اعي  املقر  نقل 

املحل   : التا ي  العنوان  إ 9  املسجل 

امجل بالطابق السفلي الكائن بدجار 

النوايل مزارع الحومر أ اعة اح ر 

لكاللشة ع الة إقليم تارجسانت.

تحيين القانون امسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

 الضبط لدى هيئة املحك ة االبتدائية

جذلك   769 رقم  تحت  بتارجسانت 

بتاريخ 22 نوف 4ر 2022.

421 P

ULTRA LASER SARL AU
برأس ال 100000 سرهم مقرها 

بشارع منصور الذهبي باب الزركان 

تارجسانت
رقم السجل التجاري 5047 

تارجسانت

بـ قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

تم   2022 نوف 4ر   3 بـتـاريـخ  املنعقد 

االتفاق عل9 ما يلي :

للشركة  االأت اعي  املقر  نقل 

املحل   : التا ي  العنوان  إ 9  املسجل 

الثاني بالطابق السفلي الكائن بدجار 

النوايل مزارع الحومر أ اعة اح ر 

لكاللشة ع الة إقليم تارجسانت.

تحيين القانون امسا�ضي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

 الضبط لدى هيئة املحك ة االبتدائية

جذلك   771 رقم  تحت  بتارجسانت 

بتاريخ 22 نوف 4ر 2022.

422 P

شركة ميلتي كونيكت ش.ذ.م.م 
SOCIETE MULTI CONNECT-

SARL

 LOT 601/A TADDART ANZA AL

OULYA AGADIR

ب قت�ضى محضر قرار الشريك الو 

حيد لشركة ميلتي كونيكت ش.ذ.م.م 

ت ت   2022 سبت 4ر   26 بتاريخ 

املصاسقة عل9 ما يلي : 

تغيير املقر االأت اعي للشركة من 

العنوان التا ي :

الحبيب  الحاج  شارع   18 رقم 

الدشيرة الجيهاسية انزكان.

العليا  أنزا  تدارت   A/601   : ا 9 

اكاسير.

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

لدى املحك ة التجارية الكاسير بتاريخ 

28 نوف 4ر 2022 تحت رقم 119473 

جالسجل التجاري تحت رقم 53721.

423 P

ريدس
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

ذات الشرك الواحد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املركز 

تالوين- 83000 تارجسانت املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري : 

8427

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

ت ت   2022 نوف 4ر   16 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

املواس  بيع  نشاط  :  اضافة 

الغدائية.

اللوازم  بيع   : نشاط  ازاالت 

املكتبية.

نقل عنوان الشركة من العنوان 

إ 9  تارجسانت  تالون  سوق   : القديم 

العنوان الجديد التا ي: سجار القصبة 

أ اعة زاجية سيدي طاهر تارجسانت.

تحيين النظام االسا�ضي للشركة.

است رارية النشاط .

 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط

 29 لتارجسانت  االبتدائية  باملحك ة 

نوف 4ر 2022 تحت رقم 785.

424 P

املكتب العام للحسابات جاالستشارات

شارع 29 ف4راير الرقم 16 تال4رأت أكاسير 

الهاتف : 05 25 13 98 09            

شركة تا كي سود
 STE TACHI SUD

S.A.R.L  

 1 - إن  الج ع  العام  املنعقد  بتاريخ

3 نوف 4ر  2022 قرر  ما يلي :     

تقليص مهام الشركة.

صالحية القيام باإلأراءات القانونية.

لدى   القانوني   اإليداع   تم    -  2

الضبط باملحك ة اإلبتدائية  كتابة  

 2022 نوف 4ر   24 بتاريخ  بإنزكان  

تحت عدس 2356. 
مقتطف للنشر ج البيان

425 P

 Sté AMJA STORE
 MAGHREB SARL

ICE : 003123030000096

 ب قتضـى الج ع العام الغير العاسي

 ،2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

 Sté AMJA STORE  لشركة

MAGHREB SARL  تقرر مايلي : 

 Ste ليصبح  الشركة  إسم  تغير 

.AMJA STORE MAGHREB Sarl
القانون  من   2 الفقرات  تغيير 

امسا�ضي للشركة.

تحيين القانون امسا�ضي للشركة.

باملحك ــة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 4ر   23 في  بأكاسير،  التجارية 

2022 تحت رقم 119434.

426 P

 STE HMAIDOUT شركة
 TOURS SARL

تعديل
بتاريخ  محرر  محضر  ب قت�ضى 

قرر الج ع العام   2022 أكتوبر   20

 STE  : يلي  ما  لشركة  االستثنائي 

.HMAIDOUT TOURS SARL

 STE شركة  فرع  إنشاء 

 HMAIDOUT TOURS SARL

 NR 41 املتواأد في العنوان التا ي : 

.PLACE SOUSS QI AGADIR

الحسن  ح يدجت  السيد  تعيين 

مدير الفرع.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أكاسير  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   2022 نوف 4ر   28 بتاريخ: 

 .119465

427 P
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 SOCIETE ABRIDA IMMO
SARL  AU

العام  الج ع  مداجلة  ب قت�ضى 
26 سبت 4ر  االستثنائي املؤرخ بتاريخ 
رأس الها  جالتي  لشركة   2022
 2 الرقم  الكائنة  سرهم   100.000
الطابق 3 تجزئة الحرية حي اليوسفية 

تزنيت.
تغيير املقر االأت اعي للشركة :

تيزنيت  النافع  تجزئة   37 الرقم 
ليصبح  ابتداء من هذا اليوم )الرقم 
حي  الحرية  تجزئة   3 الطابق   2

اليوسفية تزنيت).
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
تيزنيت بتاريخ 23 نوف 4ر 2022 تحت 

رقم 357.
428 P

 VEGETARIAN DIETS
AGRICOLE SARL AU

الوحيد  الشريك  قرر  حسب   -
 VEGETARIAN DIETS لشركة 
 15 بتاريخ   AGRICOLE SARL AU
 100.000 رأس الها   2022 نوف 4ر 

سرهم ما يلي :
اسحنان  سجار   : الشركة  مقر   -

بلفاع اشتوكة ايت باها. 
 100.000 حدس في   : رأس املال   -
حصة من   1000 سرهم مقسومة إ 9 
جموزعة  الواحدة  سرهم   100 فئة 
  ASSEFAR BRAHIM  :  كتا ي 

1000 حصة.
- املوضوع : من أهداف الشركة :

1 - بيع مواس الفالحية.
الشريك  قرر  حسب   : التسيير   -
 VEGETARIAN لشركة  الوحيد 
 DIETS AGRICOLE SARL AU
 ASSEFAR السيد  سيسيرها  أنها 

BRAHIM ملدة غير محدسة.
اإليداع : تم اإليداع القانوني لدى 
بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية  املحك ة 
 2392 تحت رقم   2022 نوف 4ر   30

السجل التجاري رقم 27485.
429 P

كافي موكادور السالم
1 - ب قت�ضى قرار الشريك الوحيد 
االستثنائي  العام  للج ع  املعاسل 
لشركة كافي موكاسجر السالم ش.م.م 
تقرر   2022 أكتوبر   5 جاملؤرخ بتاريخ 

ما يلي :
مائة  من  الشركة  رأس ال  رفع 
إ 9 تسع ائة   (100.000( ألف سرهم 
ألف سرهم )900.000) جذلك بخصم 
مبلغ ث ان ائة ألف سرهم )800.000) 
من الحساب الجاري للشركاء ج بخلق 
حصة أديدة   (8000( ث انية آالف 
الحبيب  للسيد  بالكامل  م نوحة 

احبلة.
تخفيض رأس مال الشركة ب بلغ 
 2200 إ 9  مقسم  سرهم   220.000
سرهم   680.000 إ 9  ليصل  حصة 
 220.000 جذلك للس اح باستيعاب 
عن  املتراك ة  الخسائر  من  سرهم 

السنوات السابقة.
تعديل الفصلين 6 ج 7 من القانون 

امسا�ضي للشركة.
الجديد  امسا�ضي  القانون  تبني 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  للشركة 
موكاسجر  كافي  الوحيد   بالشريك 

السالم.
2 - ب قت�ضى قرار الشريك الوحيد 
االستثنائي  العام  للج ع  املعاسل 
لشركة كافي موكاسجر السالم ش.م.م 
 ،2022 أكتوبر   10 بتاريخ  جاملؤرخ 

تقرر ما يلي :
الحصص  تفويت  عل9  املصاسقة 
احبلة  الحبيب  السيد  ي لكها  التي 
أجحلوس  ياسين  السيد  لصالح 

جتحيين الئحة الشركاء كالتا ي :
 6800 أجحلوس  ياسين  السيد 

حصة.
السيد  السابق  املسير  استقالة 
تعيين  ج  التسيير  من  احبلة  نضال 
الحامل  أجحلوس،  ياسين  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
UA114209، مسيرا أديدا ج جحيدا 

للشركة لفترة غير محدجسة.
 التوقيع اإلأت اعي جالبنكي الوحيد
باسم الشركة للسيد ياسين اجحلوس.

تعديل الفصلين 6 ج 7 من القانون 
امسا�ضي للشركة.

الجديد  امسا�ضي  القانون  تبني 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  للشركة 
موكاسجر  كافي  الوحيد   بالشريك 

السالم.
- لقد تم اإليداع القانوني لدى   3
املحك ة التجارية بأڭاسير عل9 التوا ي 
 : تحت رقم   2022 أكتوبر   6 بتاريخ 
 2022 22 نوف 4ر   118727 ج بتاريخ 

تحت رقم 119421.
430 P

ARMITERE شركة
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

بشريك جاحد 
تأســـيــس

ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ ب   (I
بأيت ملول أسست   2022 نوف 4ر   2
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جاحد. 
.ARMITERE التس ية : شركة

: أشغال البناء ج امشغال  الهدف 
املختلفة.

لدى  توطين   : االأت اعي  املقر 
2 شقة  شركة توطين ع ارة الخوجي 
رقم 4 زنقة 1 بلوك ب شارع الحسن 

الثاني حي العرب أيت ملول. 
99 سنة من تاريخ التقييد   : املدة 

في السجل التجاري.
سرهم   100.000.00 الرأس ال: 
موزع عل9 1.000 حصة ب قدار 100 

سرهم للحصة موزعة كالتا ي :
الوحيدة  للشريكة  حصة   1.000

السيدة يح يدن أس اء. 
السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
يح يدن أس اء مسيرة للشركة ج التي 

قبلت امله ة ملدة غير محدسة.
بالسجل  مسجلة  الشركة   -  II
التجاري باملحك ة اإلبتدائية بإنزكان 
رقم  تحت   2022 نوف 4ر   16 بتاريخ 
27383، ج تم اإليداع القانوني بذات 
رقم  تحت  التاريخ  بنفس  املحك ة 

.2291
431 P

STE LAWDIYI NEGTRA

SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة

بشريك جحيد

راس الها : 100.000 سرهم

مقرها االأت اعي : حي الرازي رقم 

318 أراسة

العام  الج ع  محضر  ب وأب 

نون4ر   21 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2022، تقرر ما يلي :

املصاسقة عل9 حسابات التصفية 

جالتشطيب الكلي للشركة.

تم االيداع القانوني لدى املحك ة 

نون4ر   28 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022، تحت رقم 1886.

432 P

LAST HOUR

العام  الج ع  محضر  ب قت�ضى 

الحصص  تفويت  جعقد  االستثنائي 

بتاريخ املحين  امسا�ضي   جالنظام 

 08 يناير 2022 تم ما يلي :

من  لكل  سهم   650 تحويل 

السيدة مريم العسري لصالح السيد 

جالسيد مح د   (250( ال4رهلي  خالد 

حك ون )200) جالسيدة أمل املتوكل 

القرجسي  اس اعيل  جالسيد   (100(

مبلغ  أي  سرهم،   100 بقي ة   (100(

65.000.00 سرهم.

التوقيع  عل9  العام  الج ع  جافق 

العسري  مريم  للسيدة  املشترك 

ك ديرة الشريك جخالد ال4ر ي كشريك 

للشركة ي نحهم الصالحيات الكاملة.

القانوني لدى كتابة  جتم اإليداع 

الضبط باملحك ة التجارية في الرباط 

رقم  تحت   2022 نوف 4ر   22 بتاريخ 

.130493

433 P
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غرايت تونا

Great tuna
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Great tuna

الشطر الثاني حرف ن رقم 19 

تامنصورت مراكش ، 40300، 

مراكش املغرب

غرايت تونا شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الشطر 

الثاني حرف ن رقم 19 تامنصورت - 

40300 مراك املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   03

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

: غرايت  اإلقتضاء ب ختصر تس يتها 

تونا.

تسويق   -  : غرض الشركة بإيجاز 

)في  )االس اك  الغذائية  املنتجات 

تجارة التجزئة جالج لة.

)خدمات  الخدمات  تقديم   -

التوصيل)

- مشغل مطعم الس ك.

الشطر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الثاني حرف ن رقم 19 تامنصورت - 

40300 مراك املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

بالك اح  عبدالرح ان  السيد 
عنوانه)ا) الشطر 2 حرف ن رقم 19 

تامنصورت 40300 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مسيري الشركة:
بالك اح  عبدالرح ان  السيد 
عنوانه)ا) الشطر 2 حرف ن رقم 19 

تامنصورت 40300 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   26 التجارية ب راكش بتاريخ 

2022 تحت رقم 140749.
1I

comptable - lafrikh said 

bridax sarl au
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

comptable - lafrikh said
 N° 60 rue 01 assaka Khénifra ،

25063، bejaad maroc
bridax sarl au شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 124 
حي الداخلة - 25060 أبي الجعد 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.347

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 30 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد bridax sarl au مبلغ 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
 - 124 حي الداخلة  مقرها اإلأت اعي 
25060 أبي الجعد املغرب نتيجة ل : 

تلقائية لعدم تحقيق امهداف.
124 حي  ج حدس مقر التصفية ب 
الداخلة - 25060 أبي الجعد املغرب. 

ج عين:
ج  الصاسقي  أح د  السيد)ة) 
 25060 سرب خريبكة   85 عنوانه)ا) 
)ة)  ك صفي  املغرب  الجعد  أبي 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابي الجعد بتاريخ 24 نون4ر 

2022 تحت رقم 56.
2I

CABINET ESSADKIA

RIMSHA TRANS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
40 شارع بئر أنزران تاجريرت املغرب.

RIMSHA TRANS شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 
02 مسجد العطف أ اعة العطف 

- 65450 سبدج املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 مارس   01
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RIMSHA TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر االأت اعي : محل رقم 
02 مسجد العطف أ اعة العطف - 

65450 سبدج املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد الحوسين الصوتي : 1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الصوتي  الحوسين  السيد 
تجزئة العوسي طريق تازة  عنوانه)ا) 

رقم 260 60000 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مسيري الشركة:
 السيد الحوسين الصوتي عنوانه)ا)

 260 تجزئة العوسي طريق تازة رقم 
60000 جأدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاجريرت بتاريخ 14 شتن4ر 

2022 تحت رقم 427.
3I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

 BUREAU D›ETUDES
TECHNIQUES MIMOUNI
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شارع مح د عبده اقامة ح زة رقم 
18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

60000، جأدة املغرب
 BUREAU D›ETUDES

TECHNIQUES MIMOUNI شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 18 مكرر 
زنقة مح د عبدج اقامة ح زة 

الطابق االجل رقم 5 جأدة - 60000 
جأدة املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19591
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
اقامة  مكرر زنقة مح د عبدج   18«
 - جأدة   5 الطابق االجل رقم  ح زة 
»كراج  إ 9  املغرب»  جأدة   60000
رقم 02 شارع فيصل ابن عبد العزيز 
تجزئة بنح و رقم 75 جأدة - 60000 

جأدة املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
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شتن4ر   14 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1396.

4I

مكتب الحسابات العباس

BEECKWITH NATURE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات العباس

23 بلوك 3 بئرانزران بنصفار، 

31000، صفرج املغرب

BEECKWITH NATURE شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 23 

بلوك 3 بئر النزران بنصفار صفرج - 

31000 صفرج املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   18

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BEECKWITH NATURE

الحق في   : غرض الشركة بإيجاز 
استغالل املجال الغابوي

مقاجل تشجير جصيانة املنتزهات ج 

الحدائق جشوارع 

االع ال املتنوعة اج البناء.

 23 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

 - بئر النزران بنصفار صفرج   3 بلوك 

31000 صفرج املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 3.250  : بنرا�ضي  بس ة  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 1.750  : فتاح  جسي ة  السيدة 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة بس ة بنرا�ضي عنوانه)ا) 
اكدال   4 الشقة  االبطال  شارع   7

الرباط 10200 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  فتاح  جسي ة  السيدة 
كاف  املرابطين  حي   4 زنقة   54 رقم 

املال صفرج 31000 صفرج املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيدة بس ة بنرا�ضي عنوانه)ا) 
اكدال   4 الشقة  االبطال  شارع   7

الرباط 10200 الرباط املغرب
عنوانه)ا)  فتاح  جسي ة  السيدة 
كاف  املرابطين  حي   4 زنقة   54 رقم 

املال صفرج 31000 صفرج املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بصفرج  االبتدائية 

2022 تحت رقم 378.
5I

غرايت تونا

غرايت تونا
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

غرايت تونا
 19 رقم  ن  حرف  الثاني  الشطر 
 ،40300  ، مراكش  تامنصورت 

مراكش املغرب
غرايت تونا شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الشطر 
الثاني حرف ن رقم 19 تامنصورت - 

40300 مراكش املغرب 
مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130093
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   03
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

: غرايت  اإلقتضاء ب ختصر تس يتها 

تونا.

تسويق   -  : غرض الشركة بإيجاز 

املنتجات الغذائية في تجارة التجزئة 

جالج لة.

)خدمات  الخدمات  تقديم   -

التوصيل)

- مشغل مطعم الس ك..

الشطر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الثاني حرف ن رقم 19 تامنصورت - 

40300 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

بالك اح  عبدالرح ان  السيد 

عنوانه)ا) الشطر 2 حرف ن رقم 19 

تامنصورت 40300 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

بالك اح  عبدالرح ان  السيد 

عنوانه)ا) الشطر 2 حرف ن رقم 19 

تامنصورت 40300 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   26 التجارية ب راكش بتاريخ 

2022 تحت رقم 140749.

6I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ITACAHOMES MAROC
إعالن متعدس القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندجق ال4ريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

ITACAHOMES MAROC »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 57 شارع 

موريتانيا صندجق ال4ريد 2609 - 

40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.126171

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

من  حسني  رشيد  السيد  استقالة 

مهامه ك سير جحيد ج تعيين السيد 

ك سير   GIOVANNI CAGNOLI

جحيد

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 

قيوس  أي  جبدجن  جمنفصل  فرسي 

Giovanni CAGNOLI للسيد

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

ج   13 املاسة  تعديل  عل9  املوافقة 

تحديث النظام االسا�ضي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   23 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141719.

7I

CDH AUDIT ET CONSEILS

GLASSMETAL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

GLASSMETAL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 96 زنقة 

بيير بارانت - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.187013

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   09 املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   GLASSMETAL

مقرها  جعنوان  سرهم   500.000
 - بارانت  بيير  زنقة   96 اإلأت اعي 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20100

ل : فقدان راس املال.
زنقة   96 ج حدس مقر التصفية ب 

الدار البيضاء   20100  - بارانت  بيير 

املغرب. 

ج عين:

ج  الغرابلي  ع رام  السيد)ة) 
زنقة طه حسين شقة   23 عنوانه)ا) 
رقم 11 20000 الدار البيضاء املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 96 زنقة 

بيير بارانت - الدار البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847750.

8I

STE FIDU-LIDOU SARL

PAPETRIE AMINE FATIMA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 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

 PAPETRIE AMINE FATIMA

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 183 ل 

شارع سوسة تجزئة هاأر مونفلوري 

- 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.48215

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

2022 تقرر حل  28 شتن4ر  املؤرخ في 

PAPETRIE AMINE FATIMA شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأس الها 15.000 سرهم 

ل   183 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

شارع سوسة تجزئة هاأر مونفلوري 

- 30000 فاس املغرب نتيجة ل- تأثير 

أزمة كورجنا.

ج عين:

السيد)ة) فاط ة أمين ج عنوانه)ا) 
رقم 1195 بلوك أ 5 عوينات الحجاج 

)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

ل   183 جفي   2022 شتن4ر   28 بتاريخ 

شارع سوسة تجزئة هاأر مونفلوري 

- 30000 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4876.

9I

ALLEGEANCE CONSULTING

BOUAKI GROUPE SARL
إعالن متعدس القرارات

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرجسني تقاطع شارع طانطان 

ج شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب

BOUAKI GROUPE SARL »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

طنطان اقامة لينا رقم 51 - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.116985

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي  حصص:  تفويت  رقم  قرار 
تفويت السيد اسم  ينص عل9 مايلي: 
العراقي 50 حصة من أصل 50 حصة 

لفائدة السيد مح د بوزيد
الذي   : مسير  استقالة  رقم  قرار 
ينص عل9 مايلي: استقالة السيد اسم 

العراقي من مهامه في الشركة 
قرار رقم تعيين مسير : الذي ينص 
عل9 مايلي: تعيين السيد مح د بوزيد 

ك سير جحيد للشركة 
الذي   : قرار رقم تحويل الشركة 
ينص عل9 مايلي: تحويل الشركة من 
ا 9  شركة سات املسؤجلية املحدجسة 
املحدجسة  املسؤجلية  سات  ىشركة 

سات الشريك الوحيد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
عل9  ينص  الذي  6ج7:  رقم  بند 
 50 تفويت السيد اسم العراقي  مايلي: 
لفائدة  حصة   50 أصل  من  حصة 

السيد مح د بوزيد
عل9  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
مايلي: استقالة السيد اسم العراقي من 

مهامه في الشركة 
عل9  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
بوزيد  مح د  السيد  تعيين  مايلي: 

ك سير جحيد للشركة 
عل9  ينص  الذي   :23 رقم  بند 
مايلي: تحويل الشركة من شركة سات 
سات  الىشركة  املحدجسة  املسؤجلية 
الشريك  سات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259844.
10I

FLASH ECONOMIE

SPECIFERTIL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
SPECIFERTIL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطريق 
الثانوي 109 اجالس مالك بوسكورة - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.75917

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   27 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
رأس الها  مبلغ   SPECIFERTIL
مقرها  جعنوان  سرهم   100.000
 109 الثانوي  الطريق  اإلأت اعي 
اجالس مالك بوسكورة - 20000 الدار 
البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم جأوس 

اي نشاط تجاري.
ج حدس مقر التصفية ب الطريق 
 - اجالس مالك بوسكورة   109 الثانوي 

20000 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

الشباني  معقل  مح د  السيد)ة) 
 109 ج عنوانه)ا) كلم 300-14 طريق 
البيضاء  الدار   20000 بوسكورة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846464.
11I

FIDUMAHBOUB

ULTRA FER
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUMAHBOUB
 N 05 BD ABDELLAH BEN
 YASSINE IMM BELDOUN

 ETAGE 05 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

ULTRA FER شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
425947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2019 ف4راير   19
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 ULTRA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.FER
ج  البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشراء ج آع ال مختلفة.
46 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 -  6 الشقة   2 الطابق  الزرقطوني 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : بوتعال  الحسين  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد الحسين بوتعال عنوانه)ا) 
 31 الرقم  القديم  السوق  تجزئة 
السوالم   26400 برشيد  السوالم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين بوتعال عنوانه)ا) 
 31 الرقم  القديم  السوق  تجزئة 
السوالم   26400 برشيد  السوالم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ف4راير 2019 تحت رقم 00694207.

12I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

FIVE FINGERS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب
FIVE FINGERS شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي يوسف 
ابن تاشفين ج رشيد رضا إقامة 
الشاجية الطابق الثاني رقم 12 

بطنجة TANGER 90000 طنجة 
املغرب. - 90000 طنجة طنجة.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66349
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2019 شتن4ر   06 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
القاسري  نزهة  )ة)  تفويت السيد 
330 حصة اأت اعية من أصل 330 
بناني  كنزة  )ة)  حصة لفائدة السيد 

القاسري بتاريخ 06 شتن4ر 2019.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2020 تحت رقم 458.
13I

AGAFISCO

WALTER CALL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AGAFISCO
رقم 350 شارع موالي اس اعيل 

حي النهظة اكاسير ، 80030، اكاسير 
املغرب

WALTER CALL شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 

بتجزئة تنالت 1 الطابق الثاني رقم 

213 حي الهدى أكاسير أكاسير 80070 

أكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   14

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WALTER CALL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.

شقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الثاني رقم  الطابق   1 تنالت  بتجزئة 

213 حي الهدى أكاسير أكاسير 80070 

أكاسير املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   500  : السيد بوشدا جليد 

بقي ة 50.000,00 سرهم للحصة.

السيد املؤسن سفيان : 500 حصة 

بقي ة 50.000,00 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جليد  بوشدا  السيد 

فرنسا 78018 باريس فرنسا.

عنوانه)ا)  سفيان  املؤسن  السيد 

أيت سكن ع ارة 19 رقم 3 امرشيش 

مراكش 40080 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حسن  مشرجح  السيد 

 21 ع ارة  افولكين  تيكوما  مشرجع 

تاسيال انزكان 86360 انزكان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2022 تحت رقم 119450.

14I

Agence Fiduciaire BASMA COM

DAZZLIN
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Agence Fiduciaire BASMA COM
شارع مح د الخامس،40 

إقامة سنيا،الجناح ب،الطابق 
الخامس،الرقم 22 ، 90020، طنجة 

املغرب
DAZZLIN شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي بني 

مكاسة، زنقة أبي الدرساء، الرقم 20 - 
90070 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   14
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DAZZLIN
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جكل  أساسية،  بصفة  اإلشهار 
امنشطة املرتبطة بع ليات التسويق 
م ا  جالتزيين،  جاإلعالن  جالتوضيب 
الشركة  غرض  إنجاز  في  يساهم 

جتطويره.
بني  حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مكاسة، زنقة أبي الدرساء، الرقم 20 - 

90070 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
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حصة   50  : السيد سفيان عزجز 
بقي ة 1.000 سرهم للحصة.

السيد زكرياء امحرش : 50 حصة 
بقي ة 1.000 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عزجز  سفيان  السيد 
 ،52 95،الرقم  امندلس،الزنقة  حي 

90040 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  امحرش  زكرياء  السيد 
 ،30 98،الرقم  امندلس،الزنقة  حي 

90040 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عزجز  سفيان  السيد 
 ،52 95،الرقم  امندلس،الزنقة  حي 

90040 طنجة املغرب
عنوانه)ا)  امحرش  زكرياء  السيد 
 ،30 98،الرقم  امندلس،الزنقة  حي 

90040 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259621.

15I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE FAW MINES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداس ، 52600، 

تنجداس املغرب
STE FAW MINES شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

توساعت اغبالو نكرسجس - 52600 
تنجداس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   14
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FAW MINES

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة جاستغالل املعاسن.

قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 52600  - نكرسجس  اغبالو  توساعت 

تنجداس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   400  : السيد اسهري فريد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   300  : السيد اسهري جليد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 300  : السيد اسهري عبد املنعم 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

املنعم  عبد  اسهري  السيد 

اغبالو  توساعت  قصر  عنوانه)ا) 

نكرسجس 52600 تنجداس املغرب.

عنوانه)ا)  جليد  اسهري  السيد 

زنقة تنكرفة رقم 64 52600 تنجداس 

املغرب.

عنوانه)ا)  فريد  اسهري  السيد 

 52600  17 رقم  الدهب  جاس  شارع 

تنجداس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فريد  اسهري  السيد 

 52600  17 رقم  الدهب  جاس  شارع 

تنجداس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 24 نون4ر 

2022 تحت رقم 1515.

16I

خلدجني فريد

 GLOBAL MONETAIRE
CHANGE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

خلدجني فريد

26 زنقة عباس ملسعدي شارع 

مح د الخامس ، 30000، فاس 

املغرب

 GLOBAL MONETAIRE CHANGE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

أمسيون رقم 4 زاجية الشيخ إقليم 

بني مالل 23700 زاجية الشيخ 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL MONETAIRE CHANGE

نشاط   -  : غرض الشركة بإيجاز 

 - ؛  امموال  لتحويل  الوساطة 

التنظيف جالخدمات املنزلية. - أع ال 

املنهي  جالتشطيب  التطوير  التجهيز، 

جالسكني..

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
أمسيون رقم 4 زاجية الشيخ إقليم بني 

مالل 23700 زاجية الشيخ املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : اعالم  حفيظ  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اعالم  حفيظ  السيد 
حي اقور زنقة ج رفم 43 زاجية الشيخ 

23700 زاجية الشيخ املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اعالم  حفيظ  السيد 
حي اقور زنقة ج رفم 43 زاجية الشيخ 

23700 زاجية الشيخ املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  تاسلة  بقصبة  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 171.

17I

MEH EXPERTISE

 CENTRE PROGRESSION
SCOLAIRE PRIVE

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
حل شركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 
املغرب

 CENTRE PROGRESSION
SCOLAIRE PRIVE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 17 تجزئة 
ابن خلدجن شارع الوئام - 25000 

خريبكة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5565

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   07 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
 CENTRE PROGRESSION
رأس الها  مبلغ   SCOLAIRE PRIVE
مقرها  جعنوان  سرهم   20.000
خلدجن  ابن  تجزئة   17 اإلأت اعي 
شارع الوئام - 25000 خريبكة املغرب 

نتيجة ل : أزمة القطاع.
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ج حدس مقر التصفية ب 17 تجزئة 
 25000  - الوئام  شارع  خلدجن  ابن 

خريبكة املغرب. 
ج عين:

ج  كصاب  منصف  السيد)ة) 
حي  التفاح  زنقة   82 عنوانه)ا) 
املغرب  خريبكة   25000  1 الداخلة 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 591.

18I

SAIB IMMO

SAIB IMMO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAIB IMMO
2 يعقوب املنصور طابق التاني رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
SAIB IMMO شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي املنظر 
الج يل شارع 71 رقم 9 الطابق 

االجل - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 SAIB  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.IMMO

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 
العقاري.

املنظر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الج يل شارع 71 رقم 9 الطابق االجل 

- 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   100  : السيد جعلي س ير 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  س ير  جعلي  السيد 

هولندا 99135 هولندا هولندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  س ير  جعلي  السيد 

هولندا 99135 هولندا هولندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259830.
19I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE STZA TRAVAUX SARL
AU

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تحويل الشكل القانوني للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 الس ارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE STZA TRAVAUX SARL AU

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
ج عنوان مقرها االأت اعي مخيم 

الوحدة الربيب 01 رقم 966 
الســ ــارة - 72000 الس ارة.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.847
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون4ر   14 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة» إ 9 »شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 االبتدائية بالس ارة بتاريخ 

2022 تحت رقم 203/2022.
20I

SUD EST CONSEIL

 LUXURY MOROCCO
INVEST

إعالن متعدس القرارات

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd

 Hassan II, Hay Hassani ، 40130،
Marrakech maroc

 LUXURY MOROCCO INVEST
»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: الطابق 
امر�ضي موقع رقم 35 شارع أح د 

اجقال الحارة - - مراكش املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.80665

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 03 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
 100 ب  تقدر  حصة   20000 بيع 
نور  مصطفى  للسيد  تعوس  للحصة 
مع  العسري  رضوان  السيد  لفائدة 
كافة املزايا ج االلتزامات املتعلقة بهذه 

الحصص 
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
للشركة  الجاري  الحساب  سين  بيع 
ب بلغ  مصطفى  نور  للسيد  التابعة 
سرهم  ماليين  خ سة  قدره  إأ ا ي 
مغربي)  سرهم   5،000،000.00(
جااللتزامات  املزايا  أ يع  إرفاق  مع 
الوارسة فيه جالت تع بالديون املذكورة 

للسيد رضوان العسري.
عل9  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
استقالة السيد نور مصطفى  مايلي: 
من منصبه ك سير للشركة ج تعيين 
السيد رضوان العسري مسيرا أديدا 

للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

عل9  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
تم تحديد   : مايلي: راس مال الشركة 
سرهم  مليوني  ب بلغ  املال  رأس 
 ، مغربي)  سرهم   2،000،000.00(
 (20000( ألف  عشرين  إ 9  مقس ة 
 100.00( سرهم  مائة  بقي ة  حصة 
إ 9   1 من  مرق ة   ، للحصة  سرهم) 
20000 ، مكتتبة بالكامل ، مدفوعة 
بالكامل. ، جتخصص بالكامل للشريك 

الوحيد السيد رضوان العسري 
بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
حصص  تعوس   : الشركة  حصص 
رضوان  لسيد  باالأ ال  الشركة 
العسري ب ا مج وعه 20000 حصة 

تقدر ب 100 سرهم للحصة
عل9  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
تعيين  تم   : الشركة  تسير  مايلي: 
السيد رضوان العسري ك سير جحيد 

للشركة لفترة غير محدجسة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141732.
21I

FLASH ECONOMIE

 TRAITEMENT«
 DISTRIBUTION DES

 PRODUITS ALIMENTAIRES
«TRADIPAL

إعالن متعدس القرارات

 TRAITEMENT « شركة
 DISTRIBUTION DES

 PRODUITS ALIMENTAIRES PAR
 « ABREVIATION « TRADIPAL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

رأس الها 6.200.000 سرهم 
مقرها االأت اعي بالدار 

البيضاء,العاليا ع ارة 01 الطابق 
السفلي سيدي مومن

55915 السجل التجاري
1/-ب قت�ضى محضر للج ع العام 

بتاريخ 29.08.2022 تقرر مايلي :
*تحويل املقر االأت اعي لشركة » 
TRADIPAL » شركة ذات املسؤجلية 
تجزئة  البيضاء-  الدار  املحدجسة من 
الدار  إ 9  مومن  سيدي  الح د 
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الطابق   01 ع ارة  البيضاء,العاليا 
السفلي سيدي مومن. 

*إقالة السيد مصطفى زيتون من 
 » TRADIPAL « مهامه ك سير لشركة
جتعيين السيد مح د توفيق السو�ضي 
ج  نجاح  مح د  جالسيد  االح دي 
االح دي  السو�ضي  جئام  السيدة 
ك سيرين للشركة إ 9 أأل غير مسمى 

مع إمضاء اتنين منهم.
تلقاه  توثيقي  عقد  2/-ب قت�ضى 
موثق  الزنايدي  يوسف  امستاذ 
 ,25.08.2022 بتاريخ  بالدار البيضاء 
تصدق السيد مح د توفيق السو�ضي 
لفائدة  حصة   10850 بي  االح دي 
السو�ضي  رضا  مح د  الساسة  أبناءه 
, عبد  6.200 حصة  االح دي بنسبة 
هللا السو�ضي االح دي بنسبة 3.100 
السو�ضي  جئام  جالسيدة   , حصة 

االح دي بنسبة 1.550.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  لل حك ة  التجارية 
بتاريخ   845835 تحت عدس  البيضاء 

16.11.2022
من أأل الخالصة ج البيان.

22I

FLASH ECONOMIE

 CABINET DU
 RECOUVREMENT DE

CREANCES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تس ية الشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CABINET DU RECOUVREMENT
DE CREANCES شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي إقامة أم 
هاني 5 ع ارة 13 الشقة 9 طريق 

القنيطرة - 11000 سال املغرب.
تغيير تس ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

31391

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

2022 تم تغيير  27 أكتوبر  املؤرخ في 

 CABINET« من  الشركة  تس ية 

 DU RECOUVREMENT

إ 9   «DE CREANCES

.»RECOUVREMENT FACILE«

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   17 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 39980.

23I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

SAZANES IMMOBILIER
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد ج عبد 

الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 

أليز، الطابق الثالث، مكتب رقم 21 

، 40000، مراكش املغرب

SAZANES IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية زنقة 

طارق ابن زياس ج ابن عائشة ،ٳقامة 

ٳكسل سيور،ع ارة رقم 18 ، شقة 

رقم 6، مكتب رقم 2 - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

130833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   31

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAZANES IMMOBILIER

مـنــعــش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عـــقـــاري.

زاجية   : االأت اعي  املقر  عنوان 
عائشة  ابن  ج  زياس  ابن  طارق  زنقة 
،ٳقامة ٳكسل سيور،ع ارة رقم 18 ، 
 40000  - 2 6، مكتب رقم  شقة رقم 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
: شريكي  أوزيف  سجف   السيد 
500 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيدة فرح بن ح و : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
شريكي  أوزيف  سجف  السيد 
عنوانه)ا) 7 زنقة ع ر املختار 30000 

فاس املغرب.
عنوانه)ا)  ح و  بن  فرح  السيدة 
اي وزار  طريق  شالة  شارع   11 رقم 

30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
شريكي  أوزيف  سجف  السيد 
عنوانه)ا) 7 زنقة ع ر املختار 30000 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   21 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141614.

24I

zagora consulting sarl

CAFE RESTAURANT YAFA
شركة التضامن

حل شركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع مح د الخامس ، 

47900، زاكورة املغرب
CAFE RESTAURANT YAFA شركة 

التضامن)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 
تنزجلين زاكورة - 47924 زاكورة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2115
 ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي
تقرر   2022 مارس   08 في  املؤرخ 
 CAFE التضامن  شركة  حل 
RESTAURANT YAFA مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم   10.000
 - زاكورة  تنزجلين  مركز  اإلأت اعي 
 : ل  نتيجة  املغرب  زاكورة   47924

الحل املبكر للشركة.
مركز  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
زاكورة   47924  - زاكورة  تنزجلين 

املغرب. 
ج عين:

ج  مح د  صالح  السيد)ة) 
لحسن  الحاج  ايت  سجار  عنوانه)ا) 
)ة)  زاكورة املغرب ك صفي   47924

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : صالحية 
السيد صالح مح د في حدجس تصفية 

الشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   14 بتاريخ  بزاكورة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 06.
25I

CSN MAROC

SMAIN
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

SMAIN شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة رقم 
525 الحي الصناعي سيدي غانم - 

40110 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7959
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ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
راجي  خديجة  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   232
232 حصة لفائدة السيد )ة) مح د 

العالكي بتاريخ 14 يونيو 2021.
 85 )ة) سرية راجي  تفويت السيد 
حصة اأت اعية من أصل 85 حصة 
نزهة راجي بتاريخ  )ة)  لفائدة السيد 

26 يوليوز 2018.
)ة) فاط ة بلكوش  تفويت السيد 
110 حصة اأت اعية من أصل 110 
نزهة راجي  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 18 أبريل 2018.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141786.
26I

BURO INVEST

 COMPTOIR
 CASABLANCAIS
 DE PRODUITS

METALLURGIQUES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

BURO INVEST
 bd oukba ibnou nafii hay 23
 mohammadi 23 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،
20570، casablanca MAROC

 COMPTOIR CASABLANCAIS DE
 PRODUITS METALLURGIQUES

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 110 
طريق املدينة الصناعية - عين سبع - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57093

العام  الج ع  ب قت�ضى 
يونيو   30 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأس ال  رفع  تم   2007
سرهم»   10.000.000« قدره  ب بلغ 
إ 9  سرهم»   25.000.000« من  أي 

 : طريق  عن  سرهم»   35.000.000«

أرباح أج عالجات  أج  إسماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2007 تحت رقم 297704.

27I

BURO INVEST

 COMPTOIR

 CASABLANCAIS

 DE PRODUITS

METALLURGIQUES

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

BURO INVEST

 bd oukba ibnou nafii hay 23

 mohammadi 23 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،

20570، casablanca MAROC

 COMPTOIR CASABLANCAIS DE

 PRODUITS METALLURGIQUES

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 110 

طريق املدينة الصناعية - عين سبع - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.57093

العام  الج ع  ب قت�ضى 

نون4ر   23 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   2018

سرهم»   24.000.000« قدره  ب بلغ 

إ 9  سرهم»   66.000.000« من  أي 

 : طريق  عن  سرهم»   90.000.000«

تقديم حصص نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2018 تحت رقم 684107.

28I

BURO INVEST

 COMPTOIR
 CASABLANCAIS
 DE PRODUITS

METALLURGIQUES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تغيير نشاط الشركة

BURO INVEST
 bd oukba ibnou nafii hay 23
 mohammadi 23 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،
20570، casablanca MAROC

 COMPTOIR CASABLANCAIS DE
 PRODUITS METALLURGIQUES

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي طريق 110 
طريق املدينة الصناعية - عين سبع - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57093

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2014 يناير   06 في  املؤرخ 
نشاط الشركة من »- مطور عقارات» 
إ 9 »- حيازة امرا�ضي أج إعاسة بيعها أج 
املساه ة بها أج تأأيرها أج استبدالها 

أج تطويرها
الحقوق العقارية بهدف إنشاء أي 

مج ع عقاري من أي نوع كان
الالزمة  التسهيالت  أ يع  مع  أج 

الستخدامها املباشر أج غير املباشر.
التي  العقارية  املعامالت  أ يع 
تهدف إ 9 التقسيم جالتطوير العقاري 

،
، بشكل مباشر أج  تطوير جتشييد 

غير مباشر ، لإلنشاءات جاملباني
جاملساكن  الفيالت  من  نوع  أي 
جتحقيق  جإسارة  السكنية  جاملناطق 

الج يع
مشرجع عقاري من أي نوع.

نانوغرام هيراران
أ يع أع ال البناء جأ يع الحرف 

 للج يع
ً
مه ا كانت طبيعتها ججفقا

الع ليات.

السلع  أ يع  جاستيراس  شراء 

الالزمة  جاملواس  جاملنتجات  جاملواس 

إلع الها

من امنشطة املذكورة أعاله.».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2014 تحت رقم 540212.

29I

BURO INVEST

 COMPTOIR

 CASABLANCAIS

 DE PRODUITS

METALLURGIQUES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

BURO INVEST

 bd oukba ibnou nafii hay 23

 mohammadi 23 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،

20570، casablanca MAROC

 COMPTOIR CASABLANCAIS DE

 PRODUITS METALLURGIQUES

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 110 

طريق املدينة الصناعية - عين سبع - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.57093

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2010 شتن4ر   16 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

بشرى مشراح  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   1.881

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   460.000

علي مشراح بتاريخ 16 شتن4ر 2010.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2010 تحت رقم 365430.

30I
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BURO INVEST

 COMPTOIR
 CASABLANCAIS
 DE PRODUITS

METALLURGIQUES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

خفض رأس ال الشركة

BURO INVEST
 bd oukba ibnou nafii hay 23
 mohammadi 23 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،
20570، casablanca MAROC

 COMPTOIR CASABLANCAIS DE
 PRODUITS METALLURGIQUES

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 110 
طريق املدينة الصناعية - عين سبع - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
خفض رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57093

 ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي
تم   2010 يونيو   02 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 
أي  سرهم»   14.000.000« قدره 
إ 9  سرهم»   45.000.000« من 
 : طريق  عن  سرهم»   31.000.000«

تخفيض عدس امسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2010 تحت رقم 357270.
31I

BURO INVEST

 COMPTOIR
 CASABLANCAIS
 DE PRODUITS

METALLURGIQUES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

BURO INVEST
 bd oukba ibnou nafii hay 23
 mohammadi 23 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،
20570، casablanca MAROC

 COMPTOIR CASABLANCAIS DE
 PRODUITS METALLURGIQUES

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 110 
طريق املدينة الصناعية - عين سبع - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57093

 ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي
تم   2010 يونيو   02 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  سرهم»   15.000.000« قدره 
إ 9  سرهم»   31.000.000« من 
 : طريق  عن  سرهم»   46.000.000«
أرباح أج عالجات  أج  إسماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2010 تحت رقم 357270.
32I

CABINET CAGECمكتب كاأيك

XCEL ENERGY A.B
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CABINET CAGECمكتب كاأيك
108, زنقة رحال بن اح د 20320 

الدار البيضاء، 20320، الدار 
البيضاء املغرب

XCEL ENERGY A.B شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي بانوراما 4 
بلوك 6 ع ارة ج 1 سيدي برنو�ضي - 

20600 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.377021

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم   2022 نون4ر   02 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»500.000 سرهم» أي من »500.000 
عن  سرهم»   1.000.000« إ 9  سرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846834.
33I

CABINET CAGECمكتب كاأيك

PALMICHT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CAGECمكتب كاأيك
108, زنقة رحال بن اح د 20320 

الدار البيضاء، 20320، الدار 
البيضاء املغرب

PALMICHT شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 شارع 
عبد هللا ابن ياسين ع ارة بيلدجن 

ط.5 رقم 5 - 20250 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   27
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PALMICHT
غرض الشركة بإيجاز : 

االستغالل   - تقييم   – شراء   -
املباشر أج غير املباشر – كراء أج رهن 
الخاصة  امللكيات  ج  امرا�ضي  أ يع 

للفالحة ج كل العقار القرجي. 
غرس ج استغالل نخيل الت ر.   

الحبوب  ج  الحوامض  إنتاج   -
الخاصة للفواكه ج الخضر ج بصفة 

عامة كل املنتجات الفالحية.
- تربية املوا�ضي ج الدجاب ج الطيور 

بكل أنواعها.

- بيع أ يع املنتوأات املستخرأة 
من هده الضيعات سواءا في السوق 

املحلي أج للتصدير.
- إنشاء ج استغالل أماكن الت4ريد 

من األ حفظ املنتوأات.
- في ايطار أنشطتها الرئيسية ي كنها 
الضرجرية  الع ليات  بكل  القيام 

لتطوير الهدف من :
السوق  ساخل  سواء  شراء   -
الوطني أج الدج ي أ يع املواس امجلية 
عالقة  لها  أج  الالزمة  املنتوأات  ج 

بأنشطتها ج كل الع ليات املنقولة.
- بناء – كراء أج شراء كل املباني ج 
الضيعات ج الورشات ج املخت4رات مع 

تأسيسها ج تجهيزها.
الع ليات  كل  عامة  بصفة  ج   -
ج  املالية  ج  جالصناعية  التجارية 
العقارية التي ي كن أن تتعلق بصفة 
بالهدف  مباشرة  غير  أج  مباشرة 
السالف الذكر أج تساعد عل9 تن ية 

نشاطها. 
شارع   5  : عنوان املقر االأت اعي 
بيلدجن  ع ارة  ياسين  ابن  هللا  عبد 
الدار البيضاء   20250  -  5 رقم  ط.5 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد لحو املربوح : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد لحو املربوح عنوانه)ا) قصر 
الراشدية   52600 تنجداس  ملعب 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد لحو املربوح عنوانه)ا) قصر 
الراشدية   52600 تنجداس  ملعب 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847089.

34I
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CABINET CAGECمكتب كاأيك

MARAISUD
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CAGECمكتب كاأيك
108, زنقة رحال بن اح د 20320 

الدار البيضاء، 20320، الدار 
البيضاء املغرب

MARAISUD شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 شارع 
عبد هللا ابن ياسين ع ارة بيلدجن 

ط.5 رقم 5 - 20250 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   28
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MARAISUD
غرض الشركة بإيجاز : 

االستغالل   - تقييم   – شراء   -
املباشر أج غير املباشر – كراء أج رهن 
الخاصة  امللكيات  ج  امرا�ضي  أ يع 

للفالحة ج كل العقار القرجي.   
ج  الحبوب  ج  الحوامض  إنتاج   -
البواكر ج الخضر ج بصفة عامة كل 

املنتجات الفالحية.
- تربية املوا�ضي ج الدجاب ج الطيور 

بكل أنواعها.
- بيع أ يع املنتوأات املستخرأة 
من هده الضيعات سواءا في السوق 

املحلي أج للتصدير.
- إنشاء ج استغالل أماكن الت4ريد 

من األ حفظ املنتوأات.

- في ايطار أنشطتها الرئيسية ي كنها 

الضرجرية  الع ليات  بكل  القيام 

لتطوير الهدف من :

السوق  ساخل  سواء  شراء   -

الوطني أج الدج ي أ يع املواس امجلية 

عالقة  لها  أج  الالزمة  املنتوأات  ج 

بأنشطتها ج كل الع ليات املنقولة.

- بناء – كراء أج شراء كل املباني ج 

الضيعات ج الورشات ج املخت4رات مع 

تأسيسها ج تجهيزها.  

الع ليات  كل  عامة  بصفة  ج   -  

ج  املالية  ج  جالصناعية  التجارية 

العقارية التي ي كن أن تتعلق بصفة 

بالهدف  مباشرة  غير  أج  مباشرة 

السالف الذكر أج تساعد عل9 تن ية 

نشاطها.    

شارع   5  : عنوان املقر االأت اعي 

بيلدجن  ع ارة  ياسين  ابن  هللا  عبد 

الدار البيضاء   20250  -  5 رقم  ط.5 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد لحو املربوح : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد لحو املربوح عنوانه)ا) قصر 

الراشدية   52600 تنجداس  ملعب 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد لحو املربوح عنوانه)ا) قصر 

الراشدية   52600 تنجداس  ملعب 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847086.

35I

LE PREMIER CONSEIL

BIKES 2 RENT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
BIKES 2 RENT شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 
االع ال منارة زنقة عبد هللا بن 

ياسين رقم 5 الطابق 1 املكتب رقم 
4 - 40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.103145
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 26 شتن4ر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»مركز االع ال منارة زنقة عبد هللا بن 
ياسين رقم 5 الطابق 1 املكتب رقم 4 
»زنقة  إ 9  مراكش املغرب»   40000  -
خالد ابن الوليد اقامة امينة 5 املتجر 

رقم 5 - 40000 مراكش املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   03 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141066.
36I

LE PREMIER CONSEIL

SOCIETE FINANCIERE HRM
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 SOCIETE FINANCIERE HRM

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 
55 سرب قبالة القصبة - 40000 

مراكش بلجيكا.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.57167

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر   2022 أكتوبر   03 في  املؤرخ 
 SOCIETE FINANCIERE حل 
مسؤجلية  ذات  شركة   HRM
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   10.000 رأس الها 
55 سرب قبالة  مقرها اإلأت اعي رقم 
بلجيكا  مراكش   40000  - القصبة 
جحدة  العائدات  لتراأع  نتيجة 

املنافسة.
ج عين:

 MICHEL مشيل  السيد)ة) 
 MEURISSE HUGES هوغ  موريس 
بلجيكا ك صفي  بلجيكا..  ج عنوانه)ا) 

)ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 55 2022 جفي رقم  03 أكتوبر  بتاريخ 
سرب قبالة القصبة - 40000 مراكش 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   03 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141063.

37I

 Société des grands travaux et multiservice du

sud SARL AU

 Société des grands travaux
et multiservice du sud

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Société des grands travaux et
multiservice du sud SARL AU
صندجق ال4ريد 264 ، 70000، 

العيون املغرب
 Société des grands travaux et
multiservice du sud شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد



23137 الجريدة الرسميةعدس 5746 - 19 أ اسى امج 9 1444 )14 سيس 4ر 2022) 

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الوكالة 
1 بلوك E بقعة رقم 588 - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42783

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 غشت   18
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 Société des grands travaux et

.multiservice du sud
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء جالترصيص جالكهرباء - اشغال 

الصباغة جالنجارة.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 -  588 بقعة رقم   E بلوك   1 الوكالة 

70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : اعراب  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اعراب  مح د  السيد 
 83000 تسراس  اسخسن  سجار 

تارجسانت املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اعراب  مح د  السيد 
 83000 تسراس  اسخسن  سجار 

تارجسانت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2022 تحت رقم 2601/22.

38I

CDH AUDIT ET CONSEILS

Ö VERDURE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

Ö VERDURE شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 46 شارع 

الزرقطوني الطالق الثاني شقة رقم 

6 - 20450 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.415005

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

املؤرخ في 26 يوليوز 2022 تقرر حل 

Ö VERDURE شركة ذات مسؤجلية 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

سرهم   100.000 رأس الها  مبلغ 

شارع   46 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

الزرقطوني الطالق الثاني شقة رقم 

املغرب  البيضاء  الدار   20450  -  6

نتيجة لعدم امكانية تحقيق الهدف 

مند تاسيس الشركة.

ج عين:

سعد موفي ج عنوانه)ا)  السيد)ة) 

 4 الشقة   18 ع ارة  سيتي  كولف 

الدار   27182 الخضراء  املدينة 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

46 شارع  جفي   2022 نون4ر   02 بتاريخ 

الزرقطوني الطالق الثاني شقة رقم 

6 - 20450 الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847749.

39I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 DR.PASTERNAK ET

DERRAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندجق ال4ريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

 DR.PASTERNAK ET DERRAR

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 57 شارع 

موريتانيا صندجق ال4ريد 2609 - 

40000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.126641

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

 DR.PASTERNAK ET DERRAR

سرهم   100.000 رأس الها  مبلغ 

شارع   57 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

 -  2609 ال4ريد  صندجق  موريتانيا 

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   40000

عدم است رار نشاط الشركة.

ج حدس مقر التصفية ب 57 شارع 

 -  2609 ال4ريد  صندجق  موريتانيا 

40000 مراكش املغرب. 

ج عين:

ج  سرار  الرح ان  عبدس  السيد)ة) 

اقامة   60 بيرجت  شارع  عنوانه)ا) 

2 30000 فاس  رجض االزهار الزهور 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   23 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141720.

40I

ELITE FLAW FIRM

ELITE FLAW FIRM
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELITE FLAW FIRM
ELITE FLAW FIRM شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 265 شارع 
الزرقطوني الطابق التاسع رقم 92 - 

20250 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   12
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 ELITE  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.FLAW FIRM
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلسارية املهنية.
 265  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق التاسع رقم 

92 - 20250 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 100  : الدغوغي  لطيفة  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الدغوغي  لطيفة  السيدة 
عنوانه)ا) 8 زنقة سألة طابق 4 شقة 

7 20450 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
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 السيدة لطيفة الدغوغي عنوانه)ا)
8 زنقة سألة طابق 4 شقة 7 20450 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
41I

ائت انية لرفيد

AFRI SWEET BERRY SARL-
AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائت انية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل‘ زنقة طنجة, 
ع ارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92000، العرائش املغرب
 AFRI SWEET BERRY SARL-AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
االسريسية رقم 99‘ العرائش 

العرائش 92000 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   25
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 AFRI  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.SWEET BERRY SARL-AU
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فواكه جخضرجات
اعاسة  الزراعي,  االستغالل 

تدجيراملخلفات الزراعية
املعدات  مشاريع  جتنفيذ  سراسة 
جاالع ال  املحلية  الري  معدات  في 

الزراعية..

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
االسريسية رقم 99‘ العرائش العرائش 

92000 العرائش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : الراكب  سالم  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الراكب  سالم  السيد 
العرائش   ‘99 االسريسية رقم  تجزئة 

92000 العرائش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الراكب  سالم  السيد 
العرائش   ‘99 االسريسية رقم  تجزئة 

92000 العرائش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2022 تحت رقم 1207.

42I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE STZA TRAVAUX SARL
AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 الس ارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE STZA TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مخيم 
الوحدة الربيب 01 رقم 966 

الســ ــارة - 72000 الس ارة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.847

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   14 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

اس اعيل  )ة)  السيد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   500 املعاجسة 
)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 
سعيد الق ري بتاريخ 14 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   25 االبتدائية بالس ارة بتاريخ 

2022 تحت رقم 203/2022.

43I

EXAUDICO

IVP JBEIL SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

EXAUDICO
 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC
IVP JBEIL SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

شهرزاس 3, الطابق الخامس، رقم 22 
النخيل الدار البيضاء إقامة شهرزاس 
3, الطابق الخامس، رقم 22 النخيل 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.546647

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
 IMMO ة) شركة( تفويت السيد 
حصة   VALUE PARTNERS 300
حصة   1.000 أصل  من  اأت اعية 
لفائدة السيد )ة) شركة YCA بتاريخ 

21 أكتوبر 2022.
 IMMO ة) شركة( تفويت السيد 
حصة   VALUE PARTNERS 300
حصة   1.000 أصل  من  اأت اعية 
 AMANE شركة  )ة)  السيد  لفائدة 

CAPITAL بتاريخ 21 أكتوبر 2022.
 IMMO ة) شركة( تفويت السيد 
حصة   VALUE PARTNERS 200
حصة   1.000 أصل  من  اأت اعية 
 OAK شركة  )ة)  السيد  لفائدة 

INVEST بتاريخ 21 أكتوبر 2022.

 IMMO ة) شركة( تفويت السيد 
حصة   VALUE PARTNERS 100
حصة   1.000 أصل  من  اأت اعية 
 SAH شركة  )ة)  السيد  لفائدة 

CAPITAL بتاريخ 21 أكتوبر 2022.
 IMMO ة) شركة( تفويت السيد 
حصة   VALUE PARTNERS 100
حصة   1.000 أصل  من  اأت اعية 
 L L CAPITAL لفائدة السيد )ة) شركة

بتاريخ 21 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847721.
44I

Agence Fiduciaire BASMA COM

BASATIN COM
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

Agence Fiduciaire BASMA COM
شارع مح د الخامس،40 

إقامة سنيا،الجناح ب،الطابق 
الخامس،الرقم 22 ، 90020، طنجة 

املغرب
BASATIN COM شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 29، زنقة 
ع رج بن العاص، الطابق الثالث، 
الرقم 26 - 90020 طنجة املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86453
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم تحويل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»29، زنقة ع رج بن العاص، الطابق 
طنجة   90020  -  26 الرقم  الثالث، 
النحل،  حجر  »أ اعة  إ 9  املغرب» 
 ،9175 القطعة  سكدلة،  مدشر 
طنجة   90000  - السفلي  املحل 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259744.
45I
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SAFIGEC

STE BENOR EURO FES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

إنشاء فرع تابع للشركة

SAFIGEC
 RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES MAROC
STE BENOR EURO FES شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 32 شارع 
االمام مالك 1 الدجر االجل - 32000 

فاس املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57739

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 نون4ر 2022 تقرر إنشاء 
التس ية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
الكائن  ج   BENOR EURO FES
 41000  - تونس   9 شارع  بالعنوان 
طرف  من  املسير  ج  املغرب  مكناس 

السيد)ة) الشاجي ميلوس.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4379.
46I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

TAMUDA SKY
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

خفض رأس ال الشركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
سياموند، الطابق امجل ، مكتب رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
TAMUDA SKY شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

فاس ركن ابن طفيل إقامة سياموند 
الطابق امجل مكتب رقم 3 بلوك ب 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
خفض رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.122093

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2022 أكتوبر   27 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 
من  أي  سرهم»   2.000.000« قدره 
»6.572.800 سرهم» إ 9 »4.572.800 
عدس  تخفيض   : طريق  عن  سرهم» 

امسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   10 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259395.

47I

FIDAY SARL

SOMORBA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDAY SARL
53 شارع مح د الخامس القصبة 
ابن اح د ، 26050، ابن اح د 

املغرب
SOMORBA شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 212 زنقة 
الدشيرة تجزءة االصالح - 26050 

ابن اح د املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.999

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   10 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
SOMORBA مبلغ رأس الها 20.000 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
االصالح  تجزءة  الدشيرة  زنقة   212
نتيجة  املغرب  اح د  ابن   26050  -
الهدف االأت اعي  عدم تحقيق   : ل 

للشركة..
ج حدس مقر التصفية ب 212 زنقة 
 26050  - االصالح  تجزءة  الدشيرة 

ابن اح د املغرب. 
ج عين:

خالد بركة ج عنوانه)ا)  السيد)ة) 
االصالح  تجزءة  الدشيرة  زنقة   212
ك صفي  املغرب  اح د  ابن   26050

)ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
24 نون4ر  االبتدائية ب4ن اح د بتاريخ 

2022 تحت رقم 45/22.
48I

FIDUTRACO CONSULTING

 Quayssite du commerce et
de distribution

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
 Quayssite du commerce et de

distribution شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 زنقة 
الصنوبر الشقة 12 الطابق الرابع - 

20130 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.533811

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
2022 تقرر حل  23 شتن4ر  املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
 Quayssite du commerce et de
distribution مبلغ رأس الها 10.000 
 2 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الطابق   12 الشقة  الصنوبر  زنقة 
الرابع - 20130 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : عدم مرسجسية نشاطها.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
البهجة رقم 167 الشطر 2 سعاسة - - 

مراكش املغرب. 
ج عين:

ج  الخوضري  طارق  السيد)ة) 
 167 رقم  البهجة  اقامة  عنوانه)ا) 
املغرب  مراكش   - سعاسة   2 الشطر 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846896.
49I

fiduciaire amaali sarl ائت انية امعلي ش.م.م

INEAST
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

 fiduciaire ائت انية امعلي ش.م.م
amaali sarl

رقم 31 الطابق االجل شارع االمام 
البخاري ايراك بواركان اكاسير ، 

80040، اكاسير املغرب
INEAST شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

توكي ت أ اعة انشاسن بلفاع - 
87272 شتوكة ايت بها املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17975
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يناير   12 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
 100.000 رأس الها  مبلغ   INEAST
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
 - بلفاع  انشاسن  أ اعة  توكي ت 
87272 شتوكة ايت بها املغرب نتيجة 

ل : ازمة اقتصاسية.
سجار  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 - بلفاع  انشاسن  أ اعة  توكي ت 

87272 شتوكة ايت بها املغرب. 
ج عين:

ج  محب  خديجة  السيد)ة) 
 176 ع ارة  اسالن  اقامة  عنوانه)ا) 
اكاسير   80080 حي املح دي   9 شقة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2353.
50I
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5G BATIMENTS SARL

 5G BATIMENTS 5ج باتمون

SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

5G BATIMENTS SARL

12 زنقة خالد ابن الوليد الطابق 3 
رقم 8 ، 90000، طنجة املغرب

 5G BATIMENTS SARL 5ج بات ون

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 12 زنقة 

خالد ابن الوليد الطابق 3 رقم 8 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   20

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

5ج   : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.5G BATIMENTS SARL بات ون

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   12  : عنوان املقر االأت اعي 
 -  8 رقم   3 خالد ابن الوليد الطابق 

90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 السيد عبد الواحد أليلي اسري�ضي :

530 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

: اسري�ضي  أليلي  اسريس   السيد 

270 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 200  : السيد اح د موالي رشيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد عبد الواحد أليلي اسري�ضي 
شارع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا) 
ريتشارس رقم 36 مكرر 90000 طنجة 

املغرب.
اسري�ضي  أليلي  اسريس  السيد 
اقامة  رشيد  موالي  شارع  عنوانه)ا) 
طنجة   90000  13 رقم  برجكدير 

املغرب.
رشيد  موالي  اح د  السيد 
شارع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا) 
طنجة   90000  36 رقم  ريتشارس 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الواحد أليلي اسري�ضي 
شارع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا) 
ريتشارس رقم 36 مكرر 90000 طنجة 

املغرب
السيد عبد الرحيم أليلي اسري�ضي 
شارع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا) 
طنجة   90000  36 رقم  ريتشارس 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259866.
51I

ميديكس

 CAFE RESTAURANT MEDIX
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

ميديكس
رقم 27 زنقة 1 حي أنس ، 46000، 

آسفي املغرب
 CAFE RESTAURANT MEDIX

SARL شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 27 
زنقة 1 حي أنس - 46000 آسفي 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13163

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   16 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

اللطيف  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   333 بنزهرة 

السيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 

16 نون4ر  )ة) املصطفى بنزهرة بتاريخ 

.2022
سلمى مزجاري  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   111
1.000 حصة لفائدة السيد )ة) رقية 

أأرام بتاريخ 16 نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   25 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1771.

52I

FIDUTRACO CONSULTING

ALL TRAVAUX & SERVICES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

 ALL TRAVAUX & SERVICES

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 12 الطابق الرابع - 

20130 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.363345

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

2022 تقرر حل  19 شتن4ر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

 ALL TRAVAUX & الشريك الوحيد 

 10.000 رأس الها  مبلغ   SERVICES

 2 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الطابق   12 الشقة  الصنوبر  زنقة 

الرابع - 20130 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : عدم مرسجسية نشاطها.
زنقة   60 ج حدس مقر التصفية ب 

اقامة  ضاليث كض ثن  مرجان  ابو 

لي وزا الشقة 4 - - البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  كوالو  ستيفان  السيد)ة) 

مرجان  ابو  زنقة   60 عنوانه)ا) 

ضاليث كض ثن اقامة لي وزا الشقة 

)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء   -  4

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846895.

53I

FIDUTRACO CONSULTING

PESI MAROC
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

PESI MAROC شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 64 زنقة 

عبد هللا املديوني 1 الطابق الشقة 

2 - - الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.496569

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 يناير   19 املؤرخ في 

 PESI شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

 100.000 رأس الها  مبلغ   MAROC

 64 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

الطابق   1 املديوني  هللا  عبد  زنقة 

املغرب  البيضاء  الدار   -  -  2 الشقة 

نتيجة ل : عدم مرسجسية نشاطها.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

67 شقة  06 ع ارة  بيتي سكن م س 

الدار البيضاء   -  - الحي الحسني   30

املغرب. 
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ج عين:

ج  خليل  عبدالرحيم  السيد)ة) 

 06 عنوانه)ا) اقامة بيتي سكن م س 

 - الحي الحسني   30 شقة   67 ع ارة 

)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845877.

54I

STE FIACCOF 

STE MALMO TECH
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE MALMO TECH شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قيسارية 

غيتة رقم 22 شارع أح د لوكيلي 

مدينة فاس الجديدة. - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   15

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MALMO TECH

تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ملحقات الهاتف.

تاأر أج جسيط استيراس جتصدير.
مجال  في  الخدمة  تقديم 

االتصاالت..
قيسارية   : عنوان املقر االأت اعي 
لوكيلي  أح د  شارع   22 رقم  غيتة 
مدينة فاس الجديدة. - 30000 فاس 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   500  : الهدار  السيد ع ر 

بقي ة 50.000 سرهم للحصة.
 500  : موكيل  نورالدين  السيد 
حصة بقي ة 50.000 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد ع ر الهدار عنوانه)ا) ع ارة 
شارع الجيش   14 شقة   39 الوحدة 

امللكي 30000 فاس املغرب.
السيد نورالدين موكيل عنوانه)ا) 
رقم 1 بلوك 2 تجزئة اللويزات سهب 

الورس 30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد ع ر الهدار عنوانه)ا) ع ارة 
شارع الجيش   14 شقة   39 الوحدة 

امللكي 30000 فاس املغرب
السيد نورالدين موكيل عنوانه)ا) 
رقم 1 بلوك 2 تجزئة اللويزات سهب 

الورس 30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4906.
55I

STE FIACCOF 

FATI PHARM
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

FATI PHARM شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 15 
مج ع الدجلة باب أديد فاس - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63165

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   24 املؤرخ في 
 FATI شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
 100.000 رأس الها  مبلغ   PHARM
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
 - مج ع الدجلة باب أديد فاس   15
30000 فاس املغرب نتيجة ل : لعدم 

تحقيق ربح.
 15 ج حدس مقر التصفية ب رقم 
 - فاس  أديد  باب  الدجلة  مج ع 

30000 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  فاط ة  خطابي  السيد)ة) 
15 مج ع الدجلة باب  عنوانه)ا) رقم 
املغرب  فاس   30000 فاس  أديد 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4907.
56I

STE FIACCOF 

 STE THE PHOENIKS
MULTIMEDIA

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

 STE THE PHOENIKS
MULTIMEDIA شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 
بالستين اقامة الحرية طابق 4 اقامة 

رقم 8 - 30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.44963

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر   2022 أكتوبر   18 في  املؤرخ 
 STE THE PHOENIKS حل 
ذات  شركة   MULTIMEDIA
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 
سرهم   99 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
شارع  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
بالستين اقامة الحرية طابق 4 اقامة 
30000 فاس املغرب نتيجة   -  8 رقم 

لعدم تحقيق ربح.
ج عين:

الحجازي  عبدالكريم  السيد)ة) 
 30000 ج عنوانه)ا) فيتري سير سان 

فرنسا فرنسا ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
شارع  جفي   2022 نون4ر   25 بتاريخ 
بالستين اقامة الحرية طابق 4 اقامة 

رقم 8 - 30000 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4908.
57I

FIDUTRACO CONSULTING

ARTNODE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
ARTNODE شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 12 الطابق الرابع - 
2130 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
560793
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   17
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARTNODE
مص م   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محلل م4رمج ك بيوتر.
زنقة   2  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - الطابق الرابع   12 الصنوبر الشقة 

2130 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   100  : السيد جليد بنواحي 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنواحي  جليد  السيد 

108 طريق بوملان - صفرج املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنواحي  جليد  السيد 

108 طريق بوملان - صفرج املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 844585.

58I

aice compta

ج 2 برو دار
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
ج 2 برج سار شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 3 الرقم 6 - 

28810 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

514833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2021 يوليوز   12

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقتضاء ب ختصر تس يتها : ج 2 برج 

سار.

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

46 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

 -  6 الرقم   3 الطابق  الزرقطوني 

28810 البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد مليني مح د : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

حي  السيد مليني مح د عنوانه)ا) 
89 عين  12 رقم  موالي عبدهللا زنقة 

الشق 20153 البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

حي  السيد مليني مح د عنوانه)ا) 
89 عين  12 رقم  موالي عبدهللا زنقة 

الشق 20153 البيضاء املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن4ر 2021 تحت رقم 79539.

59I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

رياظ اهال طنجة
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS
CONSULTING

 hotel de rabat ، 10100، RABAT
MAROC

رياظ اهال طنجة شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي فندق اهال 
طربق الرباط كم 5 طنجة - 90000 

طنجة امل لكة املغربية.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27259

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2022 تم تعيين  24 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

بالفريج الحسن ك سير جحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 11428.
60I

STE SKAGHIS

SKAGHIS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

STE SKAGHIS
66 تجزئة زالقة شارع النصر حي 
الرياض ، 25000، خريبكة املغرب
SKAGHIS شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 66 تجزئة 

الزالقة شارع النصر حي الرياض 
خريبكة - 25000 خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3833
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
 100.000 مبلغ رأس الها   SKAGHIS
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

حي  النصر  شارع  الزالقة  تجزئة   66
خريبكة   25000  - خريبكة  الرياض 

املغرب نتيجة ل : املنافسة.
ج حدس مقر التصفية ب 66 تجزئة 
 - الرياض  حي  النصر  شارع  الزالقة 

25000 خريبكة املغرب. 
ج عين:

السيد)ة) غزالن بركة ج عنوانه)ا) 
حي  النصر  شارع  الزالقة  تجزئة   66
خريبكة   25000 خريبكة  الرياض 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند 
املخولة  الصالحيات  عل9  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
تجزئة الزالقة شارع النصر حي   66  :

الرياض خريبكة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 594.
61I

COMPTA-ECO MAROC

RAHMIS TRAVAUX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA-ECO MAROC
 BD HASSAN II TISSIR II N ،  127

26100، BERRECHID MAROC
RAHMIS TRAVAUX شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 13 

شارع مح د الخامس الطابق الثالث 
يسار تجزئة اليسر - 26100 برشيد 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
17369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   16
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RAHMIS TRAVAUX
اشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مختلفة 
- نجارة االملنيوم.

عنوان املقر االأت اعي : الرقم 13 
شارع مح د الخامس الطابق الثالث 
برشيد   26100  - يسار تجزئة اليسر 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : أواس  رح يس  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد رح يس أواس عنوانه)ا) 8 
 26100 تعاجنية الهناء الطابق الثاني 

برشيد املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد رح يس أواس عنوانه)ا) 8 
 26100 تعاجنية الهناء الطابق الثاني 

برشيد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  ب4رشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1250.
62I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

SH BRIK
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
سار ال4ر ج االحسان ع ارة - س - رقم 1 
شارع ابن سينا الداجسيات مراكش ، 

40080، مراكش املغرب
SH BRIK شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار تيلونة 

أ اعة اغواطيم تدرارة تحناجت 

الحوز مراكش - 42302 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 SH  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BRIK
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء ج بيع مواس البناء..
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تدرارة  اغواطيم  أ اعة  تيلونة 
 42302  - مراكش  الحوز  تحناجت 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 3.350  : السيد ايت العزيز رشيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 1.650  : هشام  الحيان  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد ايت العزيز رشيد عنوانه)ا) 
5 تجزئة باسم هللا حي القيرجان  رقم 

تحناجت 42302 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  هشام  الحيان  السيد 
 42302 الحوز  تحناجت  ترزينت  حي 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هشام  الحيان  السيد 
 42302 الحوز  تحناجت  ترزينت  حي 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 12857.
63I

OREA

MANZI PATRIMOINE
شركة املساه ة

تفويت حصص

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
MANZI PATRIMOINE شركة 

املساه ة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الصخور 
السوساء، زنقة الفرنسيين، رقم 38. 

- 20290 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.180693

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2020 مارس   11 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
الشركة  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   YISA HOLDING 12.800
 35.405 أصل  من  اأت اعية 
الشركة  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 
 ISTITMAR WA MOUSSAHAMA
ARABIA IFRIQUIA بتاريخ 12 مارس 

.2020
الشركة  )ة)  السيد  تفويت 
اأت اعية  حصة   S2PIH 26.650
لفائدة  حصة   35.406 أصل  من 
 ISTITMAR الشركة  )ة)  السيد 
 WA MOUSSAHAMA ARABIA

IFRIQUIA بتاريخ 12 مارس 2020.
ناز ي  )ة)  السيد  تفويت 
اأت اعية  حصة   4.600 الوسالتي 
لفائدة  حصة   8.853 أصل  من 
 ISTITMAR الشركة  )ة)  السيد 
 WA MOUSSAHAMA ARABIA

IFRIQUIA بتاريخ 12 مارس 2020.
ريزا  مح د  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   25.290 اسفندياري  نوري 
 25.290 أصل  من  اأت اعية 
الشركة  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 
 ISTITMAR WA MOUSSAHAMA
ARABIA IFRIQUIA بتاريخ 12 مارس 

.2020
عزيز  )ة)  السيد  تفويت 
اأت اعية  حصة   8.852 أعفاري 
لفائدة  حصة   8.852 أصل  من 

 ISTITMAR الشركة  )ة)  السيد 

 WA MOUSSAHAMA ARABIA

IFRIQUIA بتاريخ 28 ف4راير 2020.

س ير  )ة)  السيد  تفويت 

اأت اعية  حصة   3.161 عرفاجي 

لفائدة  حصة   3.161 أصل  من 

 ISTITMAR الشركة  )ة)  السيد 

 WA MOUSSAHAMA ARABIA

IFRIQUIA بتاريخ 12 مارس 2020.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 749981.

64I

ADVISORIS

FARZAKIS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ADVISORIS

 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

FARZAKIS شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 293 بناية 

يعقوب املنصور ، الطابق 3 ، شقة 
رقم 6 ، حي الراحة - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.514949

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

املؤرخ في 12 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

مبلغ   FARZAKIS الوحيد  الشريك 
سرهم جعنوان   3.000.000 رأس الها 

بناية يعقوب   293 مقرها اإلأت اعي 

 ، 6 3 ، شقة رقم  الطابق   ، املنصور 

البيضاء  الدار   20200  - الراحة  حي 

املغرب نتيجة ل : توقف النشاط.
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ج حدس مقر التصفية ب 293 بناية 
شقة   ،  3 الطابق   ، يعقوب املنصور 
الدار   20200  - حي الراحة   ،  6 رقم 

البيضاء املغرب. 
ج عين:

السيد)ة) ساسي سأيف نجاكوسو 
 185 شارع   G املج وعة  ج عنوانه)ا) 
رقم 1 املفة ح 20220 الدار البيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846327.

65I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

 MAJMOUAT EL SALAM
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شارع مح د الخامس اقامة 
الرح اني A3 الطابق االجل جاسي زم 
جاسي زم املغرب، 25350، جاسي زم 

املغرب
 MAJMOUAT EL SALAM SARL
AU شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
السالم جاسي زم 25350 جاسي زم 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 يوليوز   01
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 MAJMOUAT EL SALAM SARL

.AU
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال 
ح ام جسجش للرأال جالنساء 

اشغال مختلفة.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
زم  جاسي   25350 زم  جاسي  السالم 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد أواس تائب : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
فيا  السيد أواس تائب عنوانه)ا) 
كرابغنات ميلسانس   123 منتورينو 

10094 تورينو اطاليا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فوزي  صالح  السيد 
 25350 القدي ة  املصل9   01 زنقة 

جاسي زم املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 االبتدائية بواسي زم بتاريخ 

2022 تحت رقم 119/2022.
66I

SFM EXPERTS

FAMOYO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SFM EXPERTS
 Boulevard Abdelkrim,46

 Khattabi ، 20500،
CASABLANCA MAROC

FAMOYO شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
اليخت ، املتجر رقم 12 ، زاجية شارع 
ال كورنيش ج زنقة ابو جقت - 20500 

الدار البيضاء امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FAMOYO
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  لج يع  جالتوزيع  اإلنتاج 
الغذائية،  )الواأبات  الغذائية 
كوكتاي  السندجيتشات،  السالطة، 
الفواكه،الحلويات، القهوة، املقشدة 

جالحلويات العجينية، إ 9 آخره،.
اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اليخت ، املتجر رقم 12 ، زاجية شارع 
ال كورنيش ج زنقة ابو جقت - 20500 

الدار البيضاء امل لكة املغربية.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : بوزيان  فيصل  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوزيان  فيصل  السيد 
 Fernand Bommelle شارع   ,79
 95370 Montigny-les-Cormeilles

.France
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوزيان  فيصل  السيد 
 Fernand Bommelle شارع   ,79
 95370 Montigny-les-Cormeilles

France

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847931.

67I

PILOTE MAINTENANCE

PILOTE MAINTENANCE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

PILOTE MAINTENANCE

117 تجزئة السالم 2 حي الداخلة 

بوأنيبة ، 25000، خريبيكة املغرب

PILOTE MAINTENANCE شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 117 

تجزئة السالم حي الداخلة بوأنيبة - 

25000 خريبكة املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7045

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

النظمي عث ان ك سير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 598.

68I

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR

STE G
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR

 BD MED V, IMM. ,125

 WAFABANK, VN, VN ، 30000،

FES MAROC

STE G شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي فاس، 

زجاغة، الحي الجديد، زنقة رقم 

24، رقم 1102 فاس 30000 فاس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   19
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
.STE G : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

غرض الشركة بإيجاز : شركة سات 
االشغال  هدفها  محدجسة  مسؤجلية 

الع ومية االشغال املختلفة.
فاس،   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم  زنقة  الجديد،  الحي  زجاغة، 
فاس   30000 فاس   1102 رقم   ،24

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد الفلو ي هشام : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : يوسف  القاسمي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هشام  الفلو ي  السيد 
212، بلوك أ، حي كريو، زجاغة لعليا، 

فاس 30000 فاس املغرب.
السيد القاسمي يوسف عنوانه)ا) 
زنقة  الجديد،  الحي  زجاغة،  فاس، 
فاس   30000  1102 رقم   ،24 رقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هشام  الفلو ي  السيد 
212، بلوك أ، حي كريو، زجاغة لعليا، 

فاس 30000 فاس املغرب
السيد القاسمي يوسف عنوانه)ا) 
زنقة  الجديد،  الحي  زجاغة،  فاس، 
فاس   30000  1102 رقم   ،24 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   13 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4196.

69I

BFOR CONSULTING

LAMAROK AINE TOUDERT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

BFOR CONSULTING

 96BD ANFA ETG°1 APT°11

 RES LE PRINTEMPS D›ANFA ،

20000، CASABLANCA MAROC

 LAMAROK AINE TOUDERT

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 96 شارع 

أنفا إقامة ربيع أنفا الطابق 09 رقم 

91 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.440739

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

LAMAROK AINE TOUDERT مبلغ 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي 96 شارع أنفا إقامة 
ربيع أنفا الطابق 09 رقم 91 - 20000 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

اشتغال الشركة.

ج حدس مقر التصفية ب 96 شارع 
رقم   09 أنفا إقامة ربيع أنفا الطابق 

91 - 20000 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  الحرشاجي  يوسف  السيد)ة) 

 10 إقامة املستقبل م س  عنوانه)ا) 
معرجف  سيدي   17 رقم   67 ع ارة 

املغرب  البيضاء  الدار   20000

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847468.

70I

BFOR CONSULTING

 YOUR HOMES & BIOTCOM
REAL ESTATE

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
حل شركة

BFOR CONSULTING

 96BD ANFA ETG°1 APT°11

 RES LE PRINTEMPS D›ANFA ،

20000، CASABLANCA MAROC

 YOUR HOMES & BIOTCOM

REAL ESTATE شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 96 شارع 

أنفا إقامة ربيع أنفا الطابق 09 رقم 

91 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.440741

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

 YOUR HOMES & BIOTCOM

رأس الها  مبلغ   REAL ESTATE

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

شارع أنفا إقامة ربيع   96 اإلأت اعي 
 20000  -  91 رقم   09 الطابق  أنفا 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

اشتغال الشركة.

ج حدس مقر التصفية ب 96 شارع 
رقم   09 أنفا إقامة ربيع أنفا الطابق 

البيضاء  الدار   20000 املغرب   91

املغرب. 

ج عين:

ج  الحرشاجي  يوسف  السيد)ة) 

 10 إقامة املستقبل م س  عنوانه)ا) 
معرجف  سيدي   17 رقم   67 ع ارة 

املغرب  البيضاء  الدار   20000

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 96 شارع 
رقم   09 أنفا إقامة ربيع أنفا الطابق 

91 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847469.

71I

FIDMOU SNC

أونفيرونموا لخدمات التدويرو 
املنفعة سيرب

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

FIDMOU SNC
 Salmia 2 Bd El Joulane Imm 49

 Apt 1 BP 20700 Casablanca
Maroc، 0، Casablanca Maroc
أجنفيرجن وا لخدمات التدجيرج 

املنفعة سيرب شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 زنقة جاس 
تانسيفت - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

220357
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2010 يوليوز   06
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
التدجيرج  لخدمات  أجنفيرجن وا 

املنفعة سيرب.
التدجير ج   : غرض الشركة بإيجاز 

النقل ج أشغال مختلفة.
زنقة   5  : االأت اعي  املقر  عنوان 
جاس تانسيفت - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
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أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقسم كالتا ي:

السيدة صبيري ثرية : 100 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ثرية  صبيري  السيدة 
 95500 14مكرر زنقة موريس بيرت 

لوثيالي فرنسا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ثرية  صبيري  السيدة 
 95500 14مكرر زنقة موريس بيرت 

لوثيالي فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2010 تحت رقم 1355898.
72I

FIDMOU SNC

 اونفيرونمو لخدمات التدوير و 
املنفعة سيرب

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

FIDMOU SNC
 Salmia 2 Bd El Joulane Imm 49

 Apt 1 BP 20700 Casablanca
Maroc، 0، Casablanca Maroc
 اجنفيرجن و لخدمات التدجير ج 

املنفعة سيرب شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 زنقة جاس 
تنسيفت - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.220357

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2018 شتن4ر   25 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»500.000 سرهم» أي من »300.000 
عن  سرهم»   800.000« إ 9  سرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2018 تحت رقم 680054.

73I

FIDMOU SNC

 اونفيرونمو لخدمات التدوير و 
املنفعة سيرب

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

FIDMOU SNC
 Salmia 2 Bd El Joulane Imm 49

 Apt 1 BP 20700 Casablanca
Maroc، 0، Casablanca Maroc
 اجنفيرجن و لخدمات التدجير ج 

املنفعة سيرب شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 زنقة جاس 
تنسيفت - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.220357

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2019 ماي   02 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال 
من  أي  سرهم»   1.200.000«
 2.000.000« إ 9  سرهم»   800.000«
سرهم» عن طريق : إسماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2019 تحت رقم 702376.

74I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE TRANSPORT 
OULKOUNE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 
الثاني أحداف أزرج ، 53100، أزرج 

املغرب

 SOCIETE TRANSPORT 
OULKOUNE شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
السفلي الكائن ب تيفريت ايت بن 

احسين أ اعة تي حضيت - 53100 
ازرج املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   11
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE TRANSPORT  :

.OULKOUNE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الأل الغير.
الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
بن  ايت  تيفريت  ب  الكائن  السفلي 
احسين أ اعة تي حضيت - 53100 

ازرج املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 5.000  : ح يد  اجلكون  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ح يد  اجلكون  السيد 
ازرج   53100 تي حضيت  سجار كنفو 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ح يد  اجلكون  السيد 
ازرج   53100 تي حضيت  سجار كنفو 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بازرج  االبتدائية 

2022 تحت رقم 368.
75I

PILOTE MAINTENANCE

PILOTE MAINTENANCE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

PILOTE MAINTENANCE
117 تجزئة السالم 2 حي الداخلة 
بوأنيبة ، 25000، خريبيكة املغرب
PILOTE MAINTENANCE شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 117 
تجزئة السالم 2 حي الداخلة 

بوأنيبة خريبكة - 25000 خريبكة 
املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7045
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
حي الداخلة   2 تجزئة السالم   117«
خريبكة   25000  - بوأنيبة خريبكة 
النوارة حطان  حي   14« إ 9  املغرب» 

خريبكة - 25000 خريبكة املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 598.
76I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

تاني كريمة
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جفاة شريك

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS
CONSULTING

 hotel de rabat ، 10100، RABAT
MAROC

تاني كري ة شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي فندق اهال 
طربق الرباط كم 5 طنجة فندق 
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اهال طريق الرباط كم 5 طنجة 
90000 طنجة امل لكة املغربية.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32551
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 غشت 2022 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك صالح الدين بالفريج 
 
ً
تبعا الورثة  عل9  حصصه  توزيع  ج 
مارس   31 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2022 بالشكل امتي :
 88  ، بالفريج  الحسن  السيد)ة) 

حصة.
 ، بالفريج  الهاسي  عبد  السيد)ة) 

88 حصة.
 88  ، بالفريج  كريم  السيد)ة) 

حصة.
 44  ، بالفريج  عائشة  السيد)ة) 

حصة.
 44  ، بالفريج  سعاس  السيد)ة) 

حصة.
 44  ، بالفريج  نزهة  السيد)ة) 

حصة.
 44  ، بالفريج  حجيبة  السيد)ة) 

حصة.
 44  ، بالفريج  نعي ة  السيد)ة) 

حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 11428.
77I

RENOVART ENERGIE INFINIE

 RENOVART ENERGIE
INFINIE

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
حل شركة

 RENOVART ENERGIE
INFINIE

شارع االمير موالي عبد هللا،   20
سارة،  إقامة  باستور،  شارع  زاجية 
 ،  9 رقم  الشقة  الخامس،  الطابق 

90000، طنجة املغرب
 RENOVART ENERGIE
املسؤجلية  ذات  شركة   INFINIE

املحدجسة)في طور التصفية)

 20 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
زاجية  هللا،  عبد  موالي  االمير  شارع 
الطابق  اقامة سارة،  بولفار باستور، 
 90000  -  9 رقم  الشقة  الخامس، 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49953

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   08 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
 RENOVART ENERGIE INFINIE
سرهم   100.000 رأس الها  مبلغ 
شارع   20 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
بولفار  زاجية  هللا،  االمير موالي عبد 
الطابق  سارة،  اقامة  باستور، 
 90000  -  9 رقم  الشقة  الخامس، 
طنجة املغرب نتيجة ل : تصفية جسية 

قبل االجان.
ج حدس مقر التصفية ب بوبانة، 
إقامة البحيرة رقم 8 - 90000 طنجة 

املغرب. 
ج عين:

ج  الخربة  أح د  السيد)ة) 
إقامة البحيرة رقم  بوبانة،  عنوانه)ا) 
8 90000 طنجة املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259814.
78I

FINANCE ALLIANCE

FINANCE ALLIANCE
إعالن متعدس القرارات

FINANCE ALLIANCE
26 زنقة ابن القا�ضي، تجزئة 
العالية، القطعة 65، الطابق 

امر�ضي، املحل رقم 1 ، 90000، 
طنجة املغرب

FINANCE ALLIANCE »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 26 
زنقة ابن القا�ضي، تجزئة العالية، 

القطعة 65، الطابق امر�ضي، املحل 
رقم 1 - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.79095
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
السيد  بوفاة  جالتصريح  االعالم 
يناير   07 بتاريخ  الكواكبي  الصغير 
الشركة  است رار  إعالن  مع   ،2021
بوضزرا،  فريد  السيد  الشريك  مع 
ججرثة املتوف9 السيد الصغير الكواكبي 
اإلراثة  عقد  في  أس اؤهم  الوارسة 
السيدة  أرملته  جهم:  جالفريضة، 
ججلديه  الفيل،  سعيدي  ناسية 
جالسيد  الكواكبي  الدين  عز  السيد 
السيدة  جابنتيه  الكواكبي،  ع ر 
أمينة الكواكبي جالسيدة نور الهدى 
الكواكبي مع التصريح بعدم جأوس اي 
جصية شرعية لل توف9 السيد الصغير 

الكواكبي.
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
إراثة أ يع الحصص امل لوكة سلفا 
الصغير  السيد  املتوف9  طرف  من 
حصة   500 في  جاملت ثلة  الكواكبي 
سرهم   100 فئة  من  اأت اعية 
 : جرثته  قبل  من  الواحدة،  للحصة 
أرملته السيدة ناسية سعيدي الفيل 
)62 حصة)، ججلديه السيد عز الدين 
جالسيد ع ر  حصة)   146( الكواكبي 
جابنتيه  حصة)،   146( الكواكبي 
حصة)   73( السيدة أمينة الكواكبي 
 73( الكواكبي  الهدى  نور  جالسيدة 

حصة).
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
تعيين السيدة ناسية سعيدي الفيل، 
مغربية الجنسية، جالساكنة بطنجة، 
جالسيدة  سراسب،  الحياني  عين 
الجنسية،  مغربية  الكواكبي،  أمينة 
الحياني  عين  بطنجة،  جالساكنة 
جذلك  للشركة،  ك سيرتين  سراسب، 

ملدة غير محدجسة.

عل9  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
تجديد ثقة تسيير الشركة في  مايلي: 
عنوانه  )تغيير  بوضزرا  فريد  السيد 
بطاقته  لتجديد  تبعا  الشخ�ضي 
للشركة،  مسير  بصفته  الوطنية)، 
جذلك ملدة غير محدجسة. تلزم الشركة 
في أ يع معامالتها بالتوقيع املشترك 
جالسيدة  بوضزرا  فريد  للسيد 
ناسية سعيدي الفيل أج السيد فريد 

بوضزرا جالسيدة أمينة الكواكبي.
عل9  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
مايلي: تحيين جإعاسة صياغة القانون 
مج وع  ليش ل  للشركة  امسا�ضي 

التغييرات الجديدة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
عل9  ينص  الذي   :0 رقم  بند 
تحيين جإعاسة صياغة النظام  مايلي: 

امسا�ضي بالكامل.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259773.
79I

fiduciaire abrouki khadija

 NOUVELLE TECHNOLOGIE
 DE CONSTRUCTION ET

D’IMMOBILIER
إعالن متعدس القرارات

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 NOUVELLE TECHNOLOGIE

 DE CONSTRUCTION ET
D’IMMOBILIER »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: املسار رقم 
948 طريق اسفي مراكش - - مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.49147

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 19 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
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عل9  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 
من شركة سات املسؤجلية املحدجسة 
الوحيدة  املسؤجلية  سات  شركة  ا 9 

سات الشريك الوحيد
عل9  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
 50 بيع السيد حسن البكاري  مايلي: 

حصة لفائدة السيد مح د البكاري
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
عل9  ينص  الذي   :07 رقم  بند 
مايلي: راس مال الشركة هو 000.00 
سهم  سرهم مقس ة كالتا ي:100   10
 100 ب بلغ  البكاري  مح د  للسيد 

سرهم للسهم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141793.
80I

CEMEX

OUED OMAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

CEMEX
92، شـــارع الزرقطـــوني، أليز مراكش 

، 40000، مراكش املغرب
OUED OMAR شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي السالم 34 
الطابق الثالث شارع موالي عبد هللا 

أيليز - 40000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35011

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 شتن4ر 2015 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
شارع  الثالث  الطابق   34 »السالم 
 40000  - أيليز  هللا  عبد  موالي 
»حدائق أس اء  إ 9  مراكش املغرب» 
فيال رقم 2 الويدان - 40000 مراكش 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   22 التجارية ب راكش بتاريخ 

2015 تحت رقم 76117.
81I

CEMEX

OUED OMAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

CEMEX
92، شـــارع الزرقطـــوني، أليز مراكش 

، 40000، مراكش املغرب
OUED OMAR شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي السالم 34 
الطابق الثالث شارع موالي عبد هللا 

أيليز - 40000 مراكش املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35011

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2013 أكتوبر   01 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»500.000 سرهم» أي من »100.000 
عن  سرهم»   600.000« إ 9  سرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   26 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2013 تحت رقم 64391.

82I

CEMEX

OUED OMAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CEMEX
92، شـــارع الزرقطـــوني، أليز مراكش 

، 40000، مراكش املغرب
OUED OMAR شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي السالم 34 
الطابق الثالث شارع موالي عبد هللا 

أيليز - 40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35011

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2013 أكتوبر   01 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

شو ي  باتريك  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   499
)ة) شركة  500 حصة لفائدة السيد 
أكتوبر   01 بتاريخ  مارجك  سيك ا 

.2013
تفويت السيد )ة) ستيفاني شو ي 
أصل  من  اأت اعية  حصة   499
)ة) شركة  500 حصة لفائدة السيد 
أكتوبر   01 بتاريخ  مارجك  سيك ا 

.2013
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   26 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2013 تحت رقم 64391.

83I

CEMEX

OUED OMAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

CEMEX
92، شـــارع الزرقطـــوني، أليز مراكش 

، 40000، مراكش املغرب
OUED OMAR شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل رقم 
2 ن، بلدية الويدان ، أ اعة أجالس 
حسون ، سجار لعضام ، أجالس بال، 
سيدي يوسف بن علي - 40000 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35011

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2012 نون4ر   05 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 ، الويدان  بلدية  ن،   2 رقم  »املحل 
سجار لعضام   ، أ اعة أجالس حسون 
 - أجالس بال، سيدي يوسف بن علي   ،
40000 مراكش املغرب» إ 9 »السالم 
الطابق الثالث شارع موالي عبد   34
هللا أيليز - 40000 مراكش املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   05 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2012 تحت رقم 58880.

84I

CEMEX

OUED OMAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

CEMEX
92، شـــارع الزرقطـــوني، أليز مراكش 

، 40000، مراكش املغرب
OUED OMAR شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل رقم 
2 ن، بلدية الويدان ، أ اعة أجالس 
حسون ، سجار لعضام ، أجالس بال، 
سيدي يوسف بن علي - 40000 

مراكش املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35011

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2012 نون4ر   05 املؤرخ في 
مسير أديد للشركة السيد)ة) شو ي 

فيليب ك سير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   05 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2012 تحت رقم 58880.
85I

CEMEX

OUED OMAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

CEMEX
92، شـــارع الزرقطـــوني، أليز مراكش 

، 40000، مراكش املغرب
OUED OMAR شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ، شـــارع 

الزرقطـــوني، أليز ب راكش - 40000 
مراكش املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35011
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14 سأن4ر 2009 تم تحويل 
املقر االأت اعي الحا ي للشركة من »، 
 - ب راكش  أليز  الزرقطـــوني،  شـــارع 
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»املحل  إ 9  مراكش املغرب»   40000
أ اعة   ، الويدان  بلدية  ن،   2 رقم 
أجالس   ، سجار لعضام   ، أجالس حسون 
بال، سيدي يوسف بن علي - 40000 

مراكش املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2010 تحت رقم 44261.
86I

CEMEX

OUED OMAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CEMEX
92، شـــارع الزرقطـــوني، أليز مراكش 

، 40000، مراكش املغرب
OUED OMAR شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 92، شـــارع 
الزرقطـــوني أليز - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35011
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2008 يوليوز   07
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 OUED : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.OMAR
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املؤسسات السياحية.
 ،92  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 40000  - أليز  الزرقطـــوني  شـــارع 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد باتريس شو ي : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 500  : شو ي  ستيفاني  السيدة 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شو ي  باتريس  السيد 
مراكش 40000 مراكش املغرب.

السيدة ستيفاني شو ي عنوانه)ا) 
مراكش 40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شو ي  باتريس  السيد 
مراكش 40000 مراكش املغرب

السيدة ستيفاني شو ي عنوانه)ا) 
مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن4ر   18 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2008 تحت رقم 38264.
87I

ANDERSEN CONSULTING

 BUSINESS ADMIN
SOLUTIONS SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 BUSINESS ADMIN SOLUTIONS

SARL شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 10 شارع 
ابن زيدجن اقامة مارجسا الشقة رقم 

6 - 90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.102567

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
شارع ابن زيدجن اقامة مارجسا   10«
طنجة   90000  -  6 رقم  الشقة 
سجل اسة  »شارع  إ 9  املغرب» 
املكاتب   7 الطابق رقم   3 اقامة حياة 
طنجة   90000  -  88 ج   86-87 رقم 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259726.

88I

DIAGNOSTIC ET MÉCANIQUE TAFILALET

 DIAGNOSTIC ET

MÉCANIQUE TAFILALET
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

 DIAGNOSTIC ET MÉCANIQUE

TAFILALET

2 املركب الحسني اس اعيل 2، 

الطابق امر�ضي، املحل التجاري 

القس ة املفرزة رقم 6 ، 90000، 

طنجة املغرب

 DIAGNOSTIC ET MÉCANIQUE

TAFILALET شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 املركب 

الحسني إس اعيل 2، الطابق 

امر�ضي، املحل التجاري القس ة 

املفرزة رقم 6 - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.40467

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   03 املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

 DIAGNOSTIC ET MÉCANIQUE

TAFILALET مبلغ رأس الها 100.000 

 2 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

املركب الحسني إس اعيل 2، الطابق 

القس ة  التجاري  املحل  امر�ضي، 

املفرزة رقم 6 - 90000 طنجة املغرب 

نتيجة ل : تصفية جسية قبل امجان.

ج حدس مقر التصفية ب 2 املركب 

الطابق   ،2 إس اعيل  الحسني 

القس ة  التجاري  املحل  امر�ضي، 

طنجة   90000  -  6 رقم  املفرزة 

املغرب. 

ج عين:

ع اري  املالك  عبد  السيد)ة) 

 90000 مليكة  تجزئة  عنوانه)ا)  ج 

طنجة املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259622.

89I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 ECOLE SUPERIEURE DES

ARTS VISUELS

شركة املساه ة

تغيير السنة املالية

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد ج عبد 

الكريم الخطابي،ع ارة مركز أع ال 

أليز، الطابق الثالث، مكتب رقم 21 

، 40000، مراكش املغرب

 ECOLE SUPERIEURE DES ARTS

VISUELS »شركة املساه ة»

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

ٲمرشيش - 40000 مراكش املغرب.

»تغيير السنة املالية»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21957

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11 نون4ر 2022

تقرر تغيير السنة املالية: إ 9 فاتح 

ٲكتوبر من كل سنة لتنهي في 30 شتن4ر 

من السنة املوالية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141855.

90I
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BENZINA FIRDAOUS

HAWD LAMRAWLA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC

HAWD LAMRAWLA شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 648 
الهيكلة براشوة املركز - الخ يسات - 

15150 ال4راشوة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
407

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   21
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 HAWD : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.LAMRAWLA
االنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحيواني - تشجير - زراعة الخضر.
عنوان املقر االأت اعي : الرقم 648 
الهيكلة براشوة املركز - الخ يسات - 

15150 ال4راشوة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 40.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 400  : الصباحي  الحاج  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد الحاج الصباحي عنوانه)ا) 
خليفة  اجالس  مي ون  اجالس  سجار 
ال4راشوة   15150 الش الية ال4راشوة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

السيد الحاج الصباحي عنوانه)ا) 
خليفة  اجالس  مي ون  اجالس  سجار 
ال4راشوة   15150 الش الية ال4راشوة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرماني بتاريخ - تحت رقم 
91I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE COMPTOIR 
TAYEL SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE COMPTOIR TAYEL 
SARL AU شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 س 

تجزىة السالم طريق عين الشقف 
محل رقم 1 فاس - 30000 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64995

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   11 املؤرخ في 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
COMPTOIR TAYEL SARL AU مبلغ 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي 4 س تجزىة السالم 
طريق عين الشقف محل رقم 1 فاس 
 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -

.COVID19
س   4 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
الشقف  عين  طريق  السالم  تجزىة 
فاس   30000  - فاس   1 رقم  محل 

املغرب. 

ج عين:

ج  الطيل  يونس  السيد)ة) 

ليراك   8 الف   5 بلوك  عنوانه)ا) 

30000 فاس املغرب  سيدي ابراهيم 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   15 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4714.

92I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

COOLPRINT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

COOLPRINT شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 8 

أ تجزئة ج 45 حي الهدى أكاسير - 

80000 اكاسير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37143

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

رأس الها  مبلغ   COOLPRINT

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

45 حي  8 أ تجزئة ج  اإلأت اعي محل 

الهدى أكاسير - 80000 اكاسير املغرب 

نتيجة ل : قفل الشركة.

محل  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 - حي الهدى أكاسير   45 أ تجزئة ج   8

80000 اكاسير املغرب. 

ج عين:
السيد)ة) رضا يوسمي ج عنوانه)ا) 

شقة   04 اقامة رياض الهدى ع ارة 

انزكان   86360 الدشيرة انزكان   114

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   22 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2022 تحت رقم 119416.

93I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

FOODN›PAN
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

FOODN›PAN شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

10شارع الخ يسات حي املح دي 
رقم 2972أكاسير - 80000 اكاسير 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52617

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   14 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
بكرتيت  رضا  )ة)  السيد  تفويت 

500 حصة اأت اعية من أصل 500 

حصة لفائدة السيد )ة) هشام املونير 

بتاريخ 14 نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   22 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2022 تحت رقم 119413.

94I
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نجالء البكاري

 MN MESSAGERIE
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

نجالء البكاري
ص.ب 585 امزجرن الحسي ة ، 

32250، امزجرن املغرب
 MN MESSAGERIE

INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي ايت 

مو�ضى جع ر - 32250 امزجرن 
الحسي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3913

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 MN  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.MESSAGERIE INTERNATIONAL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع جالطرجس غير املصحوبة

االستيراس جالتصدير.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
امزجرن   32250  - ايت مو�ضى جع ر 

الحسي ة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : مهو  الدين  نور  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مهو  الدين  نور  السيد 
حي ايت مو�ضى جع ر 32250 امزجرن 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مهو  الدين  نور  السيد 
حي ايت مو�ضى جع ر 32250 امزجرن 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسي ة بتاريخ 24 نون4ر 

2022 تحت رقم 1021.
95I

MA GLOBAL CONSULTING

MAGC LEGAL
إعالن متعدس القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
10 زاجية شارع لندن ج زنقة حجاج 
ابن عرطة ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
MAGC LEGAL »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 59، شارع 

الرقطوني، الطابق الساسس، رقم 
18 - 20.000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.465921
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 نون4ر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
 700 أصل  من  حصة   699 تفويت 
 MA GLOBAL الشركة  طرف  من 
 CONSULTING BUSINESS
لفائدة   ADVISORS & AUDITORS

السيد مهدي العطار
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
 700 تفويت حصة جاحدة من أصل 
 MA GLOBAL الشركة  طرف  من 
 CONSULTING BUSINESS
لفائدة   ADVISORS & AUDITORS

السيدة منار فدريق
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
كشريك  فدريق  منار  السيدة  قبول 

أديد

قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

قبول استقالة السيد مهدي العطار 

من مهامه ك سير للشركة

قرار رقم 5: الذي ينص عل9 مايلي: 

القاطنة  فدريق  منار  السيدة  تعيين 

14، شارع  فيال رقم  بإقامة جفا باي، 

جحيد  ك سير  بوطالب  الهاسي  عبد 

للشركة لسنة جاحدة أي لحين انعقاس 

لل صاسقة   2023 الج ع العام سنة 

عل9 حسابات السنة املالية املنتهية في 

31 سأن4ر 2022

قرار رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 

الخ4رة  تغيير نشاط الشركة ليصبح 

املحاسبية ج التدقيق املا ي

قرار رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 

إقامة   ،5 تحويل املقر اإلأت اعي إ 9 

مري ة، الطابق الرابع، الدار البيضاء

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

نشاط الشركة 

بند رقم 5: الذي ينص عل9 مايلي: 

املقر اإلأت اعي

بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 

املساه ات

بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 

الرأس ال اإلأت اعي

عل9  ينص  الذي   :29 رقم  بند 

مايلي: تسيير الشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847708.

96I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

تاني كريمة
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS

CONSULTING

 hotel de rabat ، 10100، RABAT

MAROC

تاني كري ة شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي فندق اهال 
طريق الرباط كم 5 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32551

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2022 تم تعيين  24 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

بالفريج الحسن ك سير جحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 11428.
97I

AB COMPTA NORD

DOMAINE BOUBERNOUS
إعالن متعدس القرارات

AB COMPTA NORD
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
 DOMAINE BOUBERNOUS

»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 16 
، شارع يعقوب املنصور رقم 26 ، 

الطابق امجل ، شقة رقم 2 - 90070 
طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.132543
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 ف4راير 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
علوي  جفاء  السيدة  الحصص:  بيع 
طيبي قامت ببيع 1000 حصة بقي ة 

100 سرهم للسيد: معاس املومني
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
طيبي  علوي  جفاء  السيدة:  استقاله 
من مهامها ك سيرة جحيدة للشركة، 
السيد  أديد:  مسير  تعيين  جسيتم 
محدجسة.  غير  لـفترة  املومني  معاس 
املسير  توقيع  اعت اس  سيتم  جبالتا ي 
الوثائق  أ يع  يخص  في ا  الوحيد 

املتعلقة بالشركة
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قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
من  تحويل املقر االأت اعي للشركة: 
قصر الرحبة الزريقات الرتب أجفوس 
الرشيدية ا 9 العنوان التا ي : رقم 16 
 ،  26 رقم  املنصور  يعقوب  شارع   ،

الطابق امجل ، شقة رقم 2 طنجة 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 
 16 رقم  للشركة:  االأت اعي  املقر 
 ،  26 رقم  املنصور  يعقوب  شارع   ،

الطابق امجل ، شقة رقم 2 طنجة 
بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
ب بلغ مائة ألف   : رأس املال الشركة 
مقس ة إ 9   ، سرهم   100.000 سرهم 
 100 حصة بقي ة مائة   1000 ألف 
السيد  سرهم لكل منها جمخصصة لـ: 

معاس املومني
عل9  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
مايلي: مسير جحيد للشركة لفترة غير 
محدجسة: السيد معاس املومني الحامل 

PN817989 : للبطاقة الوطنية رقم
عل9  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
السيد  الوحيد  املسير  توقيع  مايلي: 
أ يع  يخص  في ا  املومني  معاس 

الوثائق املتعلقة بالشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259924.
98I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

تاني كريمة
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS
CONSULTING

 hotel de rabat ، 10100، RABAT
MAROC

تاني كري ة شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

ج عنوان مقرها االأت اعي فندق اهال 
طريق الرباط كم 5 طنجة فندق 
اهال طريق الرباط كم 5 طنجة 

90000 طنجة.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.32551

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 غشت 2022 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤجلية  إ 9  الوحيد» 

املحدجسة».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 11428.

99I

FIDMOU SNC

 اونفيرونمو لخدمات التدوير و 

املنفعة سيرب
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

FIDMOU SNC

 Salmia 2 Bd El Joulane Imm 49

 Apt 1 BP 20700 Casablanca

Maroc، 0، Casablanca Maroc

 اجنفيرجن و لخدمات التدجير ج 

املنفعة سيرب شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 زنقة جاس 

تنسيفت - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.220357

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تم   2016 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 10.000« أي من  سرهم»   290.000«

عن  سرهم»   300.000« إ 9  سرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ف4راير 2017 تحت رقم 625789.

100I

ائت انية العربي بنسالم

INDUS TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية العربي بنسالم
مج ع العرفان ع ارة 289 الطابق 1 

رقم 2 ، 90000، طنجة املغرب
INDUS TECHNOLOGIES شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قطعة 
رقم 34 توسعة املنطقة الحرة 

ملدينة طنجة للسياراتTAC2 بلدية 
أوامعة ع الة فحص انجرا طنجة - 

90090 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   20
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 INDUS : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.TECHNOLOGIES
تصنيع   •  : غرض الشركة بإيجاز 
جامت تة  للرق نة  التعريف  منتجات 
في  ب ا  الصناعية  القطاعات  في 
جاملواس   ، جالطيران   ، السيارات  ذلك: 
 ، جالصحة   ، جالغذاء   ، الكي يائية 
 ، جاملعاسن   ، جالترفيه   ، جالبستنة 

جالنفط جالغاز ، إلخ..
قطعة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الحرة  املنطقة  توسعة   34 رقم 
بلدية   TAC2للسيارات ملدينة طنجة 
أوامعة ع الة فحص انجرا طنجة - 

90090 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 NARAYAN LIMITED الشركة 

سرهم   1.000 بقي ة  حصة   : 100

للحصة.

 NARAYAN LIMITED : الشركة 

100 بقي ة 1.000 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

 NARAYAN LIMITED الشركة 

 UNIT 3, PRINCES DRIVE (عنوانه)ا

 INDUSTRIAL PRINCES DRIVE

 KENILWORTH, ROYAUME

 UNI CV8 2FD KENILWORTH

.ROYAUME UNI

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

 AGGARWAL RAJIV السيد 

 NOIDA عنوانه)ا)   KUMAR

 UTTAR PRADESH INDE 201301

NOIDA INDE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   31 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 258946.

101I

CABINET ZOUINE ET ASSOCIES

MADAME LA ROSE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تس ية الشركة

CABINET ZOUINE ET ASSOCIES

 BD EMILE ZOLA ، 20000، 1

CASABLANCA MAROC

MADAME LA ROSE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE 10 جعنوان مقرها االأت اعي

 CHRARDA RDC DERB LOUBILA

 BOURGOGNE - 20000

.CASABLANCA MAROC

تغيير تس ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 16372
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الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم تغيير   2022 نون4ر   07 املؤرخ في 
 MADAME LA« تس ية الشركة من

.»HOPE IMPORT« 9 إ «ROSE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847244.
102I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

 cabinet S.S bureau d›études
 économiques et suivi des

Projets
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL FATH RUE YANBOAA
 NR 32 ، 70000، Laayoune

maroc
 cabinet S.S bureau d›études

 économiques et suivi des
Projets شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 25 
مارس بلوك ي رقم 1090 - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
43855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   25
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 cabinet S.S bureau d’études
 économiques et suivi des

.Projets
املشاركة   : غرض الشركة بإيجاز 

في انشطة التكوين املست ر في مجال 

التسويق جاالسارة التسيير.

املشاركة في االنشطة التي تدخل 

في  جاملساعدة  التعاجن  اطار  في 

التسويق جاالسارة  في  التكوين  مجال 

جالتسيير 

جالغير  املست ر  التكوين  اع ال 

جاالسارة  التسويق  املتعلق  املست ر 

جالتسيير 

.

االستيراس،  التوزيع،  الشراء، 

عامة  بصفة  التجارة  التصدير، 

بالحواسيب  املتعلقة  املواس  لج يع 

جاملكاتب جكل ما يتعلق باالسارة 

 

املعامالت  أ يع  عام  جبشكل 

التجارية جالصناعية جاملالية جامجراق 

بشكل  املرتبطة  جالعقارية  املالية 

مباشر أج غير مباشر بامشياء املذكورة 

أعاله أج من املرجح أن تكون لصالح 

تحقيق التن ية جتطوير الشركة.

.

عنوان املقر االأت اعي : مدينة 25 

 70000  -  1090 مارس بلوك ي رقم 

العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : صدقي  سلمى  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 1000  : صدقي  سلمى  السيدة 

بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صدقي  سلمى  السيدة 

 03 الشقة   01 ع ارة  سالل  اقامة 

الحسن 11000 سال املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

 12 السيد زهير صدقي عنوانه)ا) 
 11000 الصف  بوعزة  موالي  زنقة 

سال املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3395/2022.
103I

نجالء البكاري

FUSSINA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نجالء البكاري
ص.ب 585 امزجرن الحسي ة ، 

32250، امزجرن املغرب
FUSSINA شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 12 

رقم 80 - 32250 امزجرن املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3911

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FUSSINA
غرض الشركة بإيجاز : مطبعة

جمعدات  املكتبية  اللوازم  بيع 
الحاسوب

.
 12 عنوان املقر االأت اعي : شارع 

رقم 80 - 32250 امزجرن املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد طالب أجبيا : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أجبيا  طالب  السيد 
امزجرن   32250  09 زنقة سبتة رقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أجبيا  طالب  السيد 
امزجرن   32250  09 زنقة سبتة رقم 

امزجرن
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسي ة بتاريخ 24 نون4ر 

2022 تحت رقم 1020.

104I

نجالء البكاري

TRITEUR EL WARDA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نجالء البكاري
ص.ب 585 امزجرن الحسي ة ، 

32250، امزجرن املغرب
TRITEUR EL WARDA شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الرجا�ضي 
مركز أ اعة الرجا�ضي - 32006 

الحسي ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3909

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRITEUR EL WARDA
م ون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت
تنظيم الحفالت جاملناسبات.
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عنوان املقر االأت اعي : الرجا�ضي 
 32006  - الرجا�ضي  أ اعة  مركز 

الحسي ة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : أبشري  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أبشري  مح د  السيد 
 32006 اسناسة  ع ر  س ار  سجار 

الحسي ة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أبشري  مح د  السيد 
 32006 اسناسة  ع ر  س ار  سجار 

الحسي ة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسي ة بتاريخ 24 نون4ر 

2022 تحت رقم 1019.
105I

THALAL CONSULTANTS

 MARRAKECHIA
AUTREMENT

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تحويل الشكل القانوني للشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MARRAKECHIA AUTREMENT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي شارع 
يعقوب املنصور، ع ارة االميرة 
3 الطابق االجل، املكتب رقم 16 

مراكش 40000 مراكش.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.70619

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 20 شتن4ر 2022 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة» إ 9 »شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   01 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 11632.
106I

ADVISORIS

 AGENCE ET CONSULTING
SAKINA

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 AGENCE ET CONSULTING
SAKINA شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 332 ، 
شارع ابراهيم الرج ساني ، الطابق 5 ، 
شقة 21 ، سكن ريحان ، املعارف - 

20250 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.513807

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر   2022 أكتوبر   12 في  املؤرخ 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 
 AGENCE الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   ET CONSULTING SAKINA
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
شارع   ،  332 اإلأت اعي  مقرها 
ابراهيم الرج ساني ، الطابق 5 ، شقة 
21 ، سكن ريحان ، املعارف - 20250 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقف النشاط.
 ،  332 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
شارع ابراهيم الرج ساني ، الطابق 5 ، 
 - املعارف   ، سكن ريحان   ،  21 شقة 

20250 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

السيد)ة) ساسي أيف نجاكوسو 
 185 شارع   G املج وعة  ج عنوانه)ا) 
رقم 1 املفة ح 20220 الدار البيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846328.
107I

INSTITUT PRIVE AL-HASSAN AL-YOUSSI SARL

INSTITUT PRIVE AL-
HASSAN AL-YOUSSI SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

 INSTITUT PRIVE AL-HASSAN
AL-YOUSSI SARL

83، شارع الشهيد العلمي التغزجتي 
تجزئة اممنية رقم 113 السدة جأربع 
طوابق بني مكاسة ، 90060، طنجة 

املغرب
 INSTITUT PRIVE AL-HASSAN
AL-YOUSSI SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 83 شارع 

الشهيد العلمي التغزجتي إقامة 
اممنية رقم 113 السدة، الطابق 
امجل، الثاني، الثالث ج الرابع، بني 

مكاسة - 90060 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.89751

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   18 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
فؤاس  خاليد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   66 طحطح 
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   66 أصل 

ع ر مليجي بتاريخ 18 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259840.

108I

aice compta

K-RIM KITCHEN
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تس ية الشركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
K-RIM KITCHEN شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 

20120 البيضاء املغرب.
تغيير تس ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
429809

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى   
تم تغيير   2022 نون4ر   03 املؤرخ في 
 K-RIM« من  الشركة  تس ية 
 BADAJ BUSINESS« 9 إ «KITCHEN

.»COMPANY
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845827.
109I

FIDORO MULTI-SERVICES

AMGHARDAK
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
AMGHARDAK شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
الحسني، الرقم : 560 مكرر، 

الداخلة. - 73000 الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14937

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 نون4ر   15 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
خديجة امغار  )ة)  تفويت السيد 
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أصل  من  اأت اعية  حصة   500

1.000 حصة لفائدة السيد )ة) عبد 

الحي جاعراب بتاريخ 15 نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 2004.

110I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

رياض اهال طنجة
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جفاة شريك

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS

CONSULTING

 hotel de rabat ، 10100، RABAT

MAROC

رياض اهال طنجة شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي فندق اهال 

طريق الرباط كم 5 طنجة فندق 

اهال طريق الرباط كم 5 طنجة 

90000 طنجة املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27259

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 غشت 2022 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك صالح الدين بالفريج 

 
ً
تبعا الورثة  عل9  حصصه  توزيع  ج 

مارس   31 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2022 بالشكل امتي :

 88  ، بالفريج  الحسن  السيد)ة) 

حصة.

 88  ، بالفريج  كريم  السيد)ة) 

حصة.

 ، بالفريج  الهاسي  عبد  السيد)ة) 

88 حصة.

 44  ، بالفريج  عائشة  السيد)ة) 

حصة.

 44  ، بالفريج  سعاس  السيد)ة) 

حصة.

 44  ، بالفريج  نعي ة  السيد)ة) 

حصة.

 44  ، بالفريج  حجيبة  السيد)ة) 

حصة.

 44  ، بالفريج  نزهة  السيد)ة) 

حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 11427.

111I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

رياض اهال طنجة

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS

CONSULTING

 hotel de rabat ، 10100، RABAT

MAROC

رياض اهال طنجة شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

ج عنوان مقرها االأت اعي فندق اهال 

طريق الرباط كم 5 طنجة فندق 

اهال طريق الرباط كم 5 طنجة 

90000 طنجة.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27259

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 غشت 2022 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤجلية  إ 9  الوحيد» 

املحدجسة».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 11427.

112I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

رياض اهال طنجة
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS
CONSULTING

 hotel de rabat ، 10100، RABAT
MAROC

رياض اهال طنجة شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي فندق اهال 
طريق الرباط كم 5 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27259

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2022 تم تعيين  24 غشت  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

بالفريج الحسن ك سير جحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 11427.
113I

STE HTS SOURCING

STE IL PESCA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE IL PESCA
حي جاس الشياف رقم 244 ، 73000، 

الداخلة املغرب
STE IL PESCA شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي جاس 

الشياف رقم 244 - 73000 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   28
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE IL : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.PESCA

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب جفي الخارج هو : 

بالج لة  امس اك  تجارة   •

جااتقسيط

• بيع ج شراء السفن 

جمعالجة  جتج يد  تسويق   •

املأكوالت  منتجات  أ يع  جتصدير 

البحرية

• نقل البضائع لحساب الغير

• نقل امفراس لحساب الغير

• النقل لج يع هذه امشكال

صيد جتج يد جمعالجة جحفظ   •

جبيع جتسويق جنقل جاستيراس  جشراء 

امس اك  أنواع  أ يع  جتصدير 

جرأسيات  جالقشريات  جالرخويات 

البحر  جسرطان  جاملحار  امرأل 
امخرى  البحرية  املأكوالت  جمنتجات 

طريق  عن  املستورسة  أج  املحلية   ،

مواطن   ، الصيد أج قوارب التج يد 

أج أأنبي ،

جاستيراس  جبيع  جبناء  شراء   •

جشحن  جاستئجار  جتجهيز  جتشغيل 

أ يع السفن جسفن الصيد بج يع 

امس اك  لصيد  املعدة  أنواعها 

جغيرها.

جاستيراس  جتسويق  جبيع  شراء   •

جالفواكه  الحلزجن  جتصدير 

جالخضرجات جأي منتج غذائي زراعي

التزجس  جإعاسة  الشحنات   •

جتجهيز  جاإلمداس  جالعبور  بالوقوس 

قوارب  جمناجلة  جالتفريغ  السفن 

الصيد البحرية جالساحلية

مرافق  أ يع  جتشغيل  إسارة   •

حفظ جتج يد جمعالجة جتعبئة جنقل 

 ، الغذائية  جاملواس  املنتجات  أ يع 

جخاصة املنتجات الس كية.

تركيب جتشغيل أ يع مصانع   •

التجهيز جالتعليب جاملعالجة جالحفظ 

ملنتجات املأكوالت البحرية جاملنتجات 

الثانوية
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• اقتناء جتجهيز جاستئجار جتشغيل 

السفن  أ يع  جبيع  جإسارة  جتأأير 

جقوارب الصيد
البحري  الصيد  صناعة   •

جالساحلي جالبحري بج يع أشكاله

• أع ال متنوعة جتقديم خدمات

• التجارة جاالستيراس جالتصدير

• تخزين أ يع منتجات املأكوالت 

البحرية

• استيراس / تصدير أ يع منتجات 

املأكوالت البحرية

• تث ين جمعالجة جتج يد جتعبئة 

جحفظ منتجات املأكوالت البحرية.

الطازأة  امس اك  تسويق   •

جامل4رسة جاملج دة جالقشريات جاملحار 

جأ يع املنتجات البحرية امخرى في 

التجارة  جالدجلية.  الوطنية  السوق 

من  جالتعاقد  جالتصدير  جاالستيراس 

الباطن.

السفن  أ يع  جتشغيل  تجهيز   •
البحري  النقل  بصناعة  الخاصة 

جصيد امس اك بشكل عام.

مصنع  أي  جتشغيل  إنشاء   •

جحفظ  جتحويل  جتغليف  معالجة 

أ يع املنتجات.

الوطني  ال4ري  جالنقل  التأأير   •

لج يع  الوأهات  لج يع  جالدج ي 

الثقيلة  جاملعدات  البضائع 

جالشخصية ججكالء الشحن.

• النقل العام الخاص لألشخاص

• النقل املحلي جالدج ي

جتصدير  جاستيراس  جبيع  شراء   •

جتسويق امس اك جاملأكوالت البحرية 

أج  الطازأة  امس اك  من  جغيرها 

امل4رسة أج املج دة أج امل لحة أج املعلبة 

، بالتقسيط أج بالج لة.

• تجارة امس اك بالج لة

مصنع  جتشغيل  جتأأير  تركيب   •

الثلج
املخازن  أ يع  جتشغيل  إسارة   •

امل4رسة جأ يع املرافق لحفظ جتج يد 

جتأأير جمعالجة جتعبئة جنقل أ يع 

جخاصة  الغذائية  جاملواس  املنتجات 

املنتجات الس كية

جغرف  ت4ريد  غرف  تركيب   •
الطازأة  لألس اك  جتحليل  معالجة 

جاملج دة.
أ يع  جتج يد  جتخزين  ت4ريد   •

منتجات املأكوالت البحرية.
• تصنيع جبيع اآليس كريم لتجار 

الج لة جاملستهلكين اآلخرين.
 ، بالشاحنات  امل4رس  النقل   •

املع رين ، القوارب جغيرها.
بكافة  الس كية  الثرجة  تن ية   •
جصناعة  أشكالها  جكافة  أنواعها 
جالبحري  جالساحلي  البحري  الصيد 

بج يع أشكاله.
جالساحلي  البحري  الصيد   •
املغرب  في  أشكاله  بج يع  جالبحري 

جفي الخارج.
• توريد قوارب الصيد جغيرها من 
الحية من معدات  »مناج ي السفن» 

الصيد جقطع الغيار جغيرها.
التي  اآلالت  أ يع  جبيع  شراء   •
غيرها  أج  الصيد  قوارب  مع  تتالءم 
جنش   ، ضاغط   ، مولد   ، )محرك 
أج  أديدة  إلخ.........)   ، شباك الجر 

مستع لة.
امنشطة  أ يع  م ارسة   •
في كل  جت ثيل  جمساعدين  كوسطاء 

من املغرب جخارأه.
• أ يع أنواع امنشطة الزراعية 

جاالستزراع املائي
السياحية  امنشطة  أ يع   •

جناسي فندقي
• املشاركة

املباني  أ يع  جاستئجار  اقتناء   •
ي كن  التي  املواس  جأ يع  الشهرة  أج 
غير  أج  مباشر  بشكل  استخدامها 

مباشر لألغراض املبينة أعاله.
الع ليات  أ يع   ، عام  جبشكل 
غير  أج  مباشر  بشكل  املرتبطة 
الشركة  ن و  لتعزيز  بنشاطها  مباشر 

جتطورها.
جاس  حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الشياف رقم 244 - 73000 الداخلة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 500  : بواله ز  الحسن  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد عصام كرجمي : 500 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد الحسن بواله ز عنوانه)ا) 
 73000  244 حي جاسي الشياف رقم 

الداخلة املغرب.
عنوانه)ا)  كرجمي  عصام  السيد 
الشطر  املسيرة  تجزئة  الوحدة  حي 
 70000 املر�ضى   58 رقم  الثالث 

العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن بواله ز عنوانه)ا) 
 73000  244 حي جاسي الشياف رقم 

الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
نون4ر 2022 تحت رقم 1955/2022.
114I

SOCIETE MODYANI SARL

LEVI-DORE TEXTILE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة
SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN
 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب
LEVI-DORE TEXTILE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 4 
مستوسع رقم 43 منطقة امنشطة 

االقتصاسية الفنيدق، املنطقة 
الحرة جاس نيكرج - 93100 الفنيدق 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32497
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   05
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
LEVI-  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.DORE TEXTILE
استيراس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جتخزين جتوزيع جبيع جإعاسة تصدير 

املنسوأات جمنتجات املالبس..
 4 تجزئة   : عنوان املقر االأت اعي 
امنشطة  منطقة   43 رقم  مستوسع 
االقتصاسية الفنيدق، املنطقة الحرة 
جاس نيكرج - 93100 الفنيدق املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   51  : السيد حسن بونجة 
بقي ة 1.000 سرهم للحصة.

20 حصة   : السيد أمح د بونجة 
بقي ة 1.000 سرهم للحصة.

حصة   24  : السيد مح د بونجة 
بقي ة 1.000 سرهم للحصة.

5 حصة   : السيد مح د الطريوي 
بقي ة 1.000 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بونجة  حسن  السيد 
 05 رقم  مورسيانو  سيفسكو  كايي 

بيسو أ 01 93100 سبتة املغرب.
عنوانه)ا)  بونجة  أمح د  السيد 
تجزئة موالي رشيد شارع الرباط رقم 

66 93100 الفنيدق املغرب.
عنوانه)ا)  بونجة  مح د  السيد 
 10 رقك  مارتينينز  فيسيدج  كايي 

93100 سبتة املغرب.
السيد مح د الطريوي عنوانه)ا) 
حي موالي رشيد شارع املنامة رقم 14 

93100 الفنيدق املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بونجة  حسن  السيد 
 05 رقم  مورسيانو  سيفسكو  كايي 

بيسو أ 01 93100 سبتة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2334.

115I
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SOCIETE MODYANI SARL

ZIAN IMPORT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

ZIAN IMPORT شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة بحي 
كنديسة العليا زنقة 14 أ رقم 5 - 

93100 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   24
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 ZIAN  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.IMPORT
االستيراس   : غرض الشركة بإيجاز 

جالتوزيع..
عنوان املقر االأت اعي : شقة بحي 
 -  5 رقم  أ   14 زنقة  العليا  كنديسة 

93100 الفنيدق املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   100  : السيد ياسين زيان 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زيان  ياسين  السيد 
 5 أ رقم   14 حي كنديسة العليا زنقة 

93100 الفنيدق املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زيان  ياسين  السيد 
 5 أ رقم   14 حي كنديسة العليا زنقة 

93100 الفنيدق املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2317.
116I

IB PARTNERS

SOPHIACO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

IB PARTNERS
13 إقامة ڨيجي شارع الكورنيش ، 

20450، الدار البيضاء املغرب
SOPHIACO شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 48 مكرر 
زنقة ابن حلقة بورأون - 20050 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.127845

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14 أكتوبر 2022 تم تعيين 
السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

العراقي امينة ك سير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846749.
117I

LE PREMIER CONSEIL

NATIR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
NATIR شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز امليل 

أسني - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

.NATIR : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

غرض الشركة بإيجاز : *الوأبات 

السريعة - جأبة خفيفة 

*صالون الشاي.

مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 

امليل أسني - 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 500  : ايدار  ايت  ح يد  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 500  : ايدار  ايت  الهام  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد ح يد ايت ايدار عنوانه)ا) 

 40000 الحوز  أسني  امليل  سجار 

مراكش املغرب.

السيدة الهام ايت ايدار عنوانه)ا) 

 40000 سجار تاركا اي وال أسني الحوز 

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد ح يد ايت ايدار عنوانه)ا) 

 40000 الحوز  أسني  امليل  سجار 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141801.

118I

MSEFER & ASSOCIES

TRANZPLACE

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

MSEFER & ASSOCIES

شارع ابن سينا ، 20380،    88

الدار البيضاء املغرب

TRANZPLACE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 301 شارع 

عبد املؤمن ناصية أنوال ، مركز 

امليارج ، الطابق االجل ، رقم 01 - 

20042 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.299613

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

تفويت السيد )ة) عث ان ايوأيل 

أصل  من  اأت اعية  حصة   6.700

 LA )ة)  حصة لفائدة السيد   6.700

 SOCIETE CLOUD INVEST SA

بتاريخ 31 أكتوبر 2022.

علي  سلي ان  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   4.000 حنيك  ابو  سالم 

حصة   4.000 أصل  من  اأت اعية 

 LA SOCIETE )ة)  السيد  لفائدة 

 31 بتاريخ   CLOUD INVEST SA

أكتوبر 2022.

ك ال الكي اخ  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   800

 LA )ة)  السيد  لفائدة  حصة   800

 SOCIETE CLOUD INVESR SA

بتاريخ 31 أكتوبر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847908.

119I
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ETABLISSEMENT GHAITI

2SA SEC
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 01 ، 73000، 

الداخلة املغرب
2SA SEC شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

املسجد شارع علي جلد البون رقم 25 
- 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   22
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 2SA  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SEC
اممن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جالحراسة.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
املسجد شارع علي جلد البون رقم 25 

- 73000 الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : سرحان  مح د  السيد 
سرهم   100.000,00 بقي ة  حصة 

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سرحان  مح د  السيد 
حي املسجد رقم 25 73000 الداخلة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سرحان  مح د  السيد 
حي املسجد رقم 25 73000 الداخلة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
نون4ر 2022 تحت رقم 2026/2022.
120I

MSEFER & ASSOCIES

CRAFTING
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

MSEFER & ASSOCIES
شارع ابن سينا ، 20380،    88

الدار البيضاء املغرب
CRAFTING شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 301 شارع 

عبد املؤمن ناصية أنوال ، مركز 
امليارج ، الطابق الخامس ، رقم 60 - 

20042 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.314027

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) مصطفى مفدي 
أصل  من  اأت اعية  حصة   310
 LA )ة)  السيد  لفائدة  حصة   310
 SOCIETE CLOUD INVEST SA

بتاريخ 28 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847907.
121I

MSEFER & ASSOCIES

TRANZWAY
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

MSEFER & ASSOCIES
شارع ابن سينا ، 20380،    88

الدار البيضاء املغرب

TRANZWAY شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 301 شارع 
عبد املؤمن ناصية أنوال ، مركز 
امليارج ، الطابق االجل ، رقم 01 - 

20042 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.294591

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) عث ان ايوأيل 
أصل  من  اأت اعية  حصة   7.250
 LA )ة)  حصة لفائدة السيد   7.250
 SOCIETE CLOUD INVEST SA

بتاريخ 28 أكتوبر 2022.
شوهاس  عاسل  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   5.000
 LA )ة)  حصة لفائدة السيد   5.000
 SOCIETE CLOUD INVEST SA

بتاريخ 28 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847909.

122I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

ميدي رانت خدمات 
MEDI›RENT SERVICES

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تعيين مسير أديد للشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185 شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق الساسس ، 
20100، الدار البيضاء املغرب

 MEDI›RENT ميدي رانت خدمات
SERVICES شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي بايارس 

رقم 302 الطابق الثاني كيليز - 
40000 مراكش املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9063

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

2022 تم تعيين  25 غشت  املؤرخ في 
زيوة  مسير أديد للشركة السيد)ة) 

توفيق ك سير جحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138900.

123I

CABINET CAGECمكتب كاأيك

FRIGODATTES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

CABINET CAGECمكتب كاأيك

108, زنقة رحال بن اح د 20320 

الدار البيضاء، 20320، الدار 

البيضاء املغرب

FRIGODATTES شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 425 شارع 

إبن تاشفين ط.2 الدار البيضاء - 

20320 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.421731

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

رأس الها  مبلغ   FRIGODATTES

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

تاشفين  إبن  شارع   425 اإلأت اعي 

الدار   20320  - الدار البيضاء  ط.2 

أ سباب   : املغرب نتيجة ل  البيضاء 

مالية ج تقنية.
ج حدس مقر التصفية ب 108 زنقة 
رحال ابن أح د ط 1 رقم 3 - 20300 

الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  رشدي  املصطفى  السيد)ة) 
108زنقة رحال ابن أح د  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   2300  3 رقم   1 ط 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847282.

124I

y.o.r.comptabilite

SOCIETE FESSHOP SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE FESSHOP SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
33 ز/ص تجزئة الحديقة تغات - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62801

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
FESSHOP SARL AU مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم   100.000
تجزئة  ز/ص   33 رقم  اإلأت اعي 
الحديقة تغات - 30000 فاس املغرب 

.COVID-19 : نتيجة ل
 33 ج حدس مقر التصفية ب رقم 
ز/ص تجزئة الحديقة تغات - 30000 

فاس املغرب. 
ج عين:

ج  الحكيم  يوسف  السيد)ة) 
الطابق  ز/ص   33 رقم  عنوانه)ا) 
 30000 االجل تجزئة الحديقة تغات 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   15 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4745.

125I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE ADDADI ALL

SERVICE «2AS« SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE ADDADI ALL SERVICE

2AS« SARL AU» شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الشرايبي طريق اي وزار فاس - 

30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52901

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   01 في  املؤرخ 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 

 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 

 ADDADI ALL SERVICE «2AS«

 100.000 مبلغ رأس الها   SARL AU

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

تجزئة الشرايبي طريق اي وزار فاس 

 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -

.COVID-19

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الشرايبي طريق اي وزار فاس املغرب 

30000 فاس املغرب. 

ج عين:
ج  العداسي  انس  السيد)ة) 
عنوانه)ا) فاس 30000 فاس املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   15 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4745.
126I

CONSEIL & ASSISTANCE FINANCE

AKBIMO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

 SCI AKBIMO
عنوان مقرها االأت اعي 16 زنقة 

املستشفيات - 20503 الدار 
البيضاء املغرب

جفاة شريك
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 17 أكتوبر 2022 تم اإلعالم 
الشداسي  إسريس  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  عل9  حصصه  توزيع  ج 
نون4ر   15 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021 بالشكل االتي 
هزاز  بهية  6السيد)ة)  حصص 

أبوأمل -
 12 الشداسي  إس اعيل  السيد 

حصة
السيد املهدي الشداسي 12 حصة 

السيد مامون الشداسي 12 حصة.
السيد)ة) عبلة الشداسي 6 حصص
127I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

SOMADA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 SOMADA SARL
رأس الها 1.200.000 سرهم

املقر االأت اعي : زنقة مصطفى 
املنفلوطي حي غوتييه رقم 31 الدار 

البيضاء

املصاسقة عل9 هبة حصص

الج ع  محضر  ب قت�ضى 

شركة  لشركاء  االستثنائي،  العام 

ماي   23 بتاريخ   ،SOMADA SARL

2022، ت ت املصاسقة عل9 مايلي :                   

600 حصة من طرف  هبة   •

السيد موري ناتورمال نايناني لفائدة 

اخيه السيد أيتو ناتورمال نايناني

من القانون   7 تغيير البند   •

امسا�ضي للشركة

تم اإليداع بكتابة الضبط   .I

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحك ة 

رقم  تحت   2022 نون4ر   04 يوم 

844930

تم إيداع التصريح بتعديل   .II

يوم  السجل التجاري بالدار البيضاء 

04 نون4ر 2022 تحت رقم 36766.

ب ثابة اعالن

128I

comptoir expertise du maroc

M AQAR

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

M AQAR SARL AU

 تبعا ملقتضيات الج ع العام غير 

العاسي املؤرخ في 02/03/2022 تقرر 

مايلي: 

- تصفية ججقف نشاط الشركة 

مح د  موصوف  السيد  تعيين   -

مصف قانوني للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد   -

 3 الصفا  اقامة  للشركة:  الرئي�ضي 

سال  حسين  باء  الع ارة   04 الرقم 

الجديدة سال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال بتاريخ 09/06/2022 

تحت عدس 39038 بالسجل التجاري 

15431

129I
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ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

TWENTIES BOX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33

 FLEURI AL MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

TWENTIES BOX شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 6 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.444485

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2022 نون4ر   17 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

 TWENTIES BOX الوحيد  الشريك 

مبلغ رأس الها 10.000 سرهم جعنوان 
الحرية  زنقة   10 اإلأت اعي  مقرها 

الدار   20000  -  6 الشقة   3 الطابق 

جقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط.
زنقة   10 ج حدس مقر التصفية ب 

 20000  -  6 3 الشقة  الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

مريم أبار ج عنوانه)ا)  السيد)ة) 

21 الرقم  6 ع ارة  أنان الرح ة مج 

الدار البيضاء   20000 سار بوعزة   14

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00847519.
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ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

DOJA ASSISTANCE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC
DOJA ASSISTANCE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املتجر 

رقم 184 طريق مونتفلوري 2 طريق 
صفرج فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   26
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 DOJA : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.ASSISTANCE
مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شركة مفككة ، سحب السيارات.
املتجر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
2 طريق  184 طريق مونتفلوري  رقم 

صفرج فاس - 30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد عبد السالم بوهالل : 500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد أواس الخرجبي : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
بوهالل  السالم  عبد  السيد 
حي  ب  بلوك   15 شارع   6 عنوانه)ا) 
فاس   30000 فاس  زجاغة  غريو 

املغرب.

عنوانه)ا)  الخرجبي  أواس  السيد 
110 ج شقة رياض ياسامين 2 طريق 
فاس   30000 فاس  الشقيف  عين 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
بوهالل  السالم  عبد  السيد 
حي  ب  بلوك   15 شارع   6 عنوانه)ا) 
فاس   30000 فاس  زجاغة  غريو 

املغرب
عنوانه)ا)  الخرجبي  أواس  السيد 
15 بلوك ب حي غريو زجاغة  6 شارع 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   04 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4556.
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CABINET CAGECمكتب كاأيك

WAJOUT PR
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CAGECمكتب كاأيك
108, زنقة رحال بن اح د 20320 

الدار البيضاء، 20320، الدار 
البيضاء املغرب

WAJOUT PR شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 شارع 
عبد هللا ابن ياسين ع ارة بيلدجن 

ط.5 رقم 5 - 20250 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   04
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WAJOUT PR

غرض الشركة بإيجاز : - زراعة ج 
استغالل أشجار ال4رقوق

االستغالل   - تقييم   – شراء   -  

املباشر أج غير املباشر – كراء أج رهن

امللكيات  ج  امرا�ضي  أ يع   -  

الخاصة للفالحة ج كل العقار القرجي.

إنتاج الحوامض ج الحبوب ج   -  

البواكر ج الخضر ج بصفة عامة كل 

املنتجات الفالحية.
- تربية املوا�ضي ج الدجاب ج الطيور 

بكل أنواعها.

- بيع أ يع املنتوأات املستخرأة 
من هده الضيعات سواءا في السوق 

املحلي أج للتصدير.

- إنشاء ج استغالل أماكن الت4ريد 

من األ حفظ املنتوأات.

- في ايطار أنشطتها الرئيسية ي كنها 

الضرجرية  الع ليات  بكل  القيام 

لتطوير الهدف من :
السوق  ساخل  سواء  شراء   -

الوطني أج الدج ي أ يع املواس امجلية 

عالقة  لها  أج  الالزمة  املنتوأات  ج 

بأنشطتها ج كل الع ليات املنقولة.

- بناء – كراء أج شراء كل املباني ج 

الضيعات ج الورشات ج املخت4رات مع 

تأسيسها ج تجهيزها.

الع ليات  كل  عامة  بصفة  ج   -  

ج  املالية  ج  جالصناعية  التجارية 

العقارية التي ي كن أن تتعلق بصفة 

بالهدف  مباشرة  غير  أج  مباشرة 

السالف الذكر أج تساعد عل9 تن ية 

نشاطها.       .

شارع   5  : عنوان املقر االأت اعي 
بيلدجن  ع ارة  ياسين  ابن  هللا  عبد 
الدار البيضاء   20250  -  5 رقم  ط.5 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد لحو املربوح : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد لحو املربوح عنوانه)ا) قصر 
الراشدية   52600 تنجداس  ملعب 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد لحو املربوح عنوانه)ا) قصر 
الراشدية   52600 تنجداس  ملعب 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847925.
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CABINET CAGECمكتب كاأيك

 CAROUBE DE L›ANTI
ATLAS

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET CAGECمكتب كاأيك
108, زنقة رحال بن اح د 20320 

الدار البيضاء، 20320، الدار 
البيضاء املغرب

 CAROUBE DE L›ANTI ATLAS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 شارع 
عبد هللا ابن ياسين ع ارة بيلدجن 

ط.5 رقم 5 - 20250 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CAROUBE DE L’ANTI ATLAS
زراعة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

شجرة الخرجب جاستغاللها
االستغالل   - تقييم   – شراء   -  
املباشر أج غير املباشر – كراء أج رهن 
الخاصة  امللكيات  ج  امرا�ضي  أ يع 

للفالحة ج كل العقار القرجي.   
ج  الحبوب  ج  الحوامض  إنتاج   -
البواكر ج الخضر ج بصفة عامة كل 

املنتجات الفالحية.
- تربية املوا�ضي ج الدجاب ج الطيور 

بكل أنواعها.
- بيع أ يع املنتوأات املستخرأة 
من هده الضيعات سواءا في السوق 

املحلي أج للتصدير.
- إنشاء ج استغالل أماكن الت4ريد 

من األ حفظ املنتوأات.
- في ايطار أنشطتها الرئيسية ي كنها 
الضرجرية  الع ليات  بكل  القيام 

لتطوير الهدف :
السوق  ساخل  سواء  شراء   -
الوطني أج الدج ي أ يع املواس امجلية 
عالقة  لها  أج  الالزمة  املنتوأات  ج 

بأنشطتها ج كل الع ليات املنقولة.
- بناء – كراء أج شراء كل املباني ج 
الضيعات ج الورشات ج املخت4رات مع 

تأسيسها ج تجهيزها.
الع ليات  كل  عامة  بصفة  ج   -  
ج  املالية  ج  جالصناعية  التجارية 
العقارية التي ي كن أن تتعلق بصفة 
بالهدف  مباشرة  غير  أج  مباشرة 
السالف الذكر أج تساعد عل9 تن ية 

نشاطها.   
شارع   5  : عنوان املقر االأت اعي 
بيلدجن  ع ارة  ياسين  ابن  هللا  عبد 
الدار البيضاء   20250  -  5 رقم  ط.5 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد لحو املربوح : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد لحو املربوح عنوانه)ا) قصر 
الراشدية   52600 تنجداس  ملعب 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد لحو املربوح عنوانه)ا) قصر 
الراشدية   52600 تنجداس  ملعب 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847924.
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BKM CONSEILS

B & KISS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BKM CONSEILS
اقامة الرح ة رقم 3 شارع عبد 
الكريم الخطابي أليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
B & KISS شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سوسري 
2 رقم 663 صوكوما 2 - 40150 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   25
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 B &  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KISS
االستيراس   : غرض الشركة بإيجاز 

ج التصدير
تقديم الخدمات.

سوسري   : عنوان املقر االأت اعي 
 40150  -  2 صوكوما   663 رقم   2

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : عال  بن  ايت  ابراهيم  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عال  بن  ايت  ابراهيم  السيد 
شارع ماريا منتسوري   13 عنوانه)ا) 

25000 بيسانكون فرنسا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عال  بن  ايت  ابراهيم  السيد 
شارع ماريا منتسوري   13 عنوانه)ا) 

25000 بيسانكون فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 12509.
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CABINET SEDDIK & ASSOCIES

SOMADA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 SOMADA SARL
رأس الها 1.200.000 سرهم

املقر االأت اعي : زنقة مصطفى 
املنفلوطي حي غوتييه رقم 31 الدار 

البيضاء
املصاسقة عل9 هبة حصص

الج ع  محضر  ب قت�ضى 
شركة  لشركاء  االستثنائي،  العام 
ماي   18 بتاريخ   ،SOMADA SARL

 2022
ت ت املصاسقة عل9 مايلي :

حصة   300 املصاسقة عل9 هبة   •
من طرف السيدة نيها بارجاني نايناني 
لفائدة زجأها السيد موري ناتورمال 

نايناني
القانون  7من  البند  تغيير   •

امسا�ضي للشركة
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الضبط  بكتابة  اإليداع  تم   .I
باملحك ة التجارية بالدار البيضاء يوم 

04 نون4ر 2022 تحت رقم 844929 
بتعديل  التصريح  إيداع  تم   .II
يوم  السجل التجاري بالدار البيضاء 

04 نون4ر 2022 تحت رقم 36765
ب ثابة اعالن
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE IRRI DOUZ SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE IRRI DOUZ SARL AU شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

القصبةرقم 42 مدغرة الراشيدية - 
52000 الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
16499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   28
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IRRI DOUZ SARL AU
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة 
اع ال السقي ج الري 

التجارة.
قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - مدغرة الراشيدية   42 القصبةرقم 

52000 الراشيدية املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

حكيمي  اللطيف  عبد  السيد 

الزياسة  عزجز  اجالس  سجار  عنوانه)ا) 

بنسلي ان 13000 بنسلي ان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

حكيمي  اللطيف  عبد  السيد 

الزياسة  عزجز  اجالس  سجار  عنوانه)ا) 

بنسلي ان 13000 بنسلي ان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 
رقم -.

136I

LAHLOU MOHAMMED

REDANOUR TRANS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

LAHLOU MOHAMMED

2 شارع املسيرة الخضراء الطابق 

االجل رقم املكتب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب

REDANOUR TRANS شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 4, ع ارة 

السواني أ2 , 4 كاس4رطا - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.104863

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   11 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

مبلغ   REDANOUR TRANS
رأس الها 100.000,00 سرهم جعنوان 

ع ارة السواني   ,4 مقرها اإلأت اعي 

طنجة   90000  - كاس4رطا   4  , أ2 

املغرب نتيجة ل : أزمة اقتصاسية.

4, ع ارة  ج حدس مقر التصفية ب 
 90000  - كاس4رطا   4  , أ2  السواني 

طنجة املغرب. 
ج عين:

الشركي  رضا  مح د  السيد)ة) 
بطوطة,  ابن  قنطرة  عنوانه)ا)  ج 
قياسة  الزينات  القرجية  الج اعة 
املغرب  اصيلة   90052 الشاجي  سار 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   20 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 258550.
137I

ZODIREC Consulting

ALBERCA SERVICES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ZODIREC Consulting
RUE AL BATINIA, EX- ,46
 RUE BOUCHER, DERB

 GHALLEF MAARIF ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ALBERCA SERVICES شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة نور 
البخاري الطابق السفلي املعاريف 

الدار البيضاء - 20370 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.253433

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
خالد  مح د  )ة)  السيد  تفويت 
250 حصة اأت اعية من  بن ألون 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 
يونس جراق بتاريخ 19 أكتوبر 2022.

ناسية بنجلون  )ة)  تفويت السيد 
من  اأت اعية  حصة   250 حرزيمي 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

يونس جراق بتاريخ 19 أكتوبر 2022.

بن  منصف  )ة)  السيد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   250 ألون 

أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

يونس جراق بتاريخ 19 أكتوبر 2022.

بن  حكيم  )ة)  السيد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   250 ألون 

أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

يونس جراق بتاريخ 19 أكتوبر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846713.

138I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

لسماله
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 NSR ACCOUNTANTS AND

BUSINESS ADVISERS

 AV.HASSAN 2, QUARTIER

 INDUSTRIEL, RESIDENCE

 NOUR 5, 1ER ETAGE BUREAU

 N°34A MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

لس اله شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 
رقم ب 14 ، إقامة الفجوة ، شارع 

الحسن 2 ، طريق الصويرة ، أيليز 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131011

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   09

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقتضاء ب ختصر تس يتها : لس اله.
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-سار   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الضيافة، مطعم، قهوة.

)إقامة  الخدمة  ع ليات  -إسارة 
مؤقتة،تنظيم أ يع أنشطة الصيد 

جالصيد جالرحالت).
مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع   ، إقامة الفجوة   ،  14 رقم ب 
أيليز   ، طريق الصويرة   ،  2 الحسن 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
هوغيت  مورغان  تريغر  السيدة 
100 سرهم  500 حصة بقي ة   : كلوس 

للحصة.
أون  كريستيان  لوفيل  السيد 
100 سرهم  500 حصة بقي ة   : إيف 

للحصة.
هوغيت  مورغان  تريغر  السيدة 

كلوس : 500 بقي ة 100 سرهم.
أون  كريستيان  لوفيل  السيد 

ايف : 500 بقي ة 100 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
هوغيت  مورغان  تريغر  السيدة 
 29250 موغيريك  عنوانه)ا)  كلوس 
سبيريل   29250 فرنسا  سي4ريل 

فرنسا.
أون  كريستيان  لوفيل  السيد 
 29250 موغيريك  عنوانه)ا)  ايف 
سبيريل   29250 فرنسا  سي4ريل 

فرنسا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
هوغيت  مورغان  تريغر  السيدة 
 29250 موغيريك  عنوانه)ا)  كلوس 
سي4ريل فرنسا 29250 سبيريل فرنسا
أون  كريستيان  لوفيل  السيد 
 29250 موغيريك  عنوانه)ا)  ايف 
سي4ريل فرنسا 29250 سبيريل فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141780.

139I

YF CONSULTING-SERVICES

ELKILI TRAVAUX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING-SERVICES
 N°2 RUE ABOU TAMAM
 , BUREAU N° 04 ، 14000،

KENITRA MAROC
ELKILI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 47 زنقة 
ع ر ابن العاص إقامة إس اعيل 
مكتب رقم 4 القنيطرة. - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   09
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 ELKILI : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.TRAVAUX
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري ج مستورس..
زنقة   47  : عنوان املقر االأت اعي 
إس اعيل  إقامة  العاص  ابن  ع ر 
 14000  - القنيطرة.   4 رقم  مكتب 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 -

السيد الكيلي عبد العزيز : قطعة 
عدس  العقاري  الرسم  ذات  ارضية 
 400.000 بقي ة   .13/123670

سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

العزيز  عبد  الكيلي  السيد 
بيرنار  بونوا  زنقة   10 عنوانه)ا) 
ليون   69008 فرنسا.  ليون   69008

فرنسا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

العزيز  عبد  الكيلي  السيد 
بيرنار  بونوا  زنقة   10 عنوانه)ا) 
ليون   69008 فرنسا.  ليون   69008

فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24 نون4ر 

2022 تحت رقم 93446.

140I

CABINET CAGECمكتب كاأيك

BOUDNIB AGRI
إعالن متعدس القرارات

CABINET CAGECمكتب كاأيك

108, زنقة رحال بن اح د 20320 

الدار البيضاء، 20320، الدار 

البيضاء املغرب

BOUDNIB AGRI »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 39 شارع 

لال اليقوت ط.5 شقة س. - 20080 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.511305

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

ك سير  املربوح  لحو  السيد  تعيين 

للشركة ملدة 3 سنوات

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

عل9  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مدة  تحديد  ج  مسير  تعيين  مايلي: 

صالحيا ته

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847280.

141I

MORAFID CONSEILS

SHATRASER
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SHATRASER شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 
رقم 1 حي القيرجان تحناجت الحوز 

مراكش
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   31
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SHATRASER
غرض الشركة بإيجاز مقهى.

عنوان املقر االأت اعي محل رقم 
تحناجت   479 رقم  القيرجان  حي   1

الحوز مراكش
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : السيد أعوين حفيض 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد أعوين حفيض عنوانه حي 
الحوز  تحناجت   479 رقم  القيرجان 

مراكش املغرب 40000.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مسيري الشركة:

السيد أعوين حفيض عنوانه حي 
الحوز  تحناجت   479 رقم  القيرجان 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   21 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141633.
142I

الشـركـة الصـحراجيـة لل حـاسبة جاالستشـارات 

القـانـونيـة

ENTREPRISE KHMICH
إعالن متعدس القرارات

الشـركـة الصـحراجيـة لل حـاسبة 
جاالستشـارات القـانـونيـة

220 شـارع مكـة ع ـارة صـومأصيـل 
الطـابق امجل ص,ب 538 العيـون ، 

70000، العيـون املغـرب
ENTREPRISE KHMICH »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة ذات 
الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 
الحـزام، رقـم 25، حـي جلـي العهـد، 

العيـون - - العيــون املغـرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
التجـاري  النشـاط  •تـوسيـع  مايلي: 
التـاليـة:  امنشطـة  بـاضـافـة  للشـركـة 
منشآت  جكافة  املقـالـع  تشغيل 
مقالع  أ يع  استغالل  التكسير، 
جالجرانيت  جالرمال  الجرافيت 
طريق  عن  جغيرها  جالحجر  جالرخام 
التعدين جالتكسير جالغربلة جبج يع 
جالصناعية  امليكانيكية  الوسائل 
جبيع  جالس سرة  جغيرهـا،الع ولة 
منتجات املقـالـع،فتح كل هذه املقـالـع 
تشغيل  الرمال،  جاستغاللها،إخالء 
امخرى،  املقـالـع  جأ يع  امللح  مقـالـع 
ذات  امرا�ضي  أ يع  جتأأير  شراء 
الطبيعة الصخرية أج الرملية بقصد 
استغاللها، أ يع املعامالت العقارية 

املتعلقة باملقـالـع املذكورة، انتاج جبيع 
مال  رأس  رفـــع  االس نت. • 
سرهـم   15.000.000,00 الشركة مـن 

الـى مبلـغ 20.000.000,00 سرهم.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم البند6 رمس ـال الشـركـة: 
الذي ينص عل9 مايلي: حدس في مبلغ 
إ 9  مقس ة  سرهم   20.000.000،00
سرهـم   100 فئة  من  200000حصة 

جي لكهـا بـالكـامـل مح ـد خ يش.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 5369.

143I

SOFI RIMA

HMAMI TECH
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

SOFI RIMA
صندجق ال4ريد 2436 املدينة 

الجديدة فاس ، 30000، فاس 
املغرب

HMAMI TECH شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 20 حي 
املسيرة فاس - 30000 فلس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.48013
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 نون4ر   15 في  املؤرخ 
ذات  شركة   HMAMI TECH حل 
رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املسؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم   10.000
 - فاس  املسيرة  حي   20 اإلأت اعي 
لحل  نتيجة  املغرب  فلس   30000
الشركة قبل االجان لعدم املشاركة في 

االقتصاس الوطني.
ج عين:

ج  ح امي  يوسف  السيد)ة) 
عنوانه)ا) سجار اجالس امح د االندلس 
املغرب  فلس   30000 الشقف  عين 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
حي   20 جفي   2022 نون4ر   15 بتاريخ 

املسيرة فاس - 30000 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 25 نون4ر 2022 

تحت رقم 4897/2022.
144I

مكتب املحاسبة

BLQ ACEM BTP
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

مكتب املحاسبة
16 زنقة سال السعاسة 2 ، 15000، 

الخ يسات املغرب
BLQ ACEM BTP شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 81 زنقة 
عبد املومن املوحدي الياس ين 1 - 

15000 الخ يسات املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28963

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 11 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
املوحدي  املومن  عبد  زنقة   81«
الخ يسات   15000  -  1 الياس ين 
املغرب» إ 9 »30 حي حلي ة البساتين 

1 - 15000 الخ يسات املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالخ يسات  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 381.
145I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

J2K BUSINESS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP
 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH
 2 IMM 90 ETG 3 APT 15

 SIDI MOUMEN ، 20000،
CASABLANCA MAROC

J2K BUSINESS شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الهدى شارع مح د بلفريج أش 2 
ع ارة 90 شقة 15 سيدي مومن - 

21600 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   26
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 J2K  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BUSINESS
: - االع ال  غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة ج البناء
-االستراس ج التصدير

-منعش عقاري.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 2 أش  بلفريج  مح د  شارع  الهدى 
 - سيدي مومن   15 شقة   90 ع ارة 

21600 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد أواس كوكبي : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد أواس كوكبي عنوانه)ا) حي 
الزمامرة   20000 الزمامرة   2 السالم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مسيري الشركة:
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السيد أواس كوكبي عنوانه)ا) حي 
الزمامرة   20000 الزمامرة   2 السالم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847656.

146I

sahel issticharat

TRANSPORT AHEL SAHEL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sahel issticharat
شارع مكة طريق الس ارة ع ارة رقم 

78 ، 70000، العيون املغرب
 TRANSPORT AHEL SAHEL

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة زمور 
رقم 30 حي الوحدة 01 العيون. - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
43825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   16
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT AHEL SAHEL
غرض الشركة بإيجاز :نقل امفراس 
، نقل البضائع لحساب الغير ، النقل 
النقل   ، اللوأستيكية  جالخدمات 
 ، جالدج ي  الوطني  النقل   ، السياحي 

النقل بج يع فئاته.
عنوان املقر االأت اعي : زنقة زمور 
 - العيون.   01 الوحدة  حي   30 رقم 

70000 العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : السيد مح د عا ي زركو 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد مح د عا ي زركو عنوانه)ا) 
الس اره   18 رقم  اللوح  عين  زنقة 

72000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد مح د عا ي زركو عنوانه)ا) 
الس اره   18 رقم  اللوح  عين  زنقة 

72000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3368/2022.
147I

fudiciare comptable

 STE ADAM TRANSFERT
SARL A.U

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

fudiciare comptable
سوق االربعاء الغرب ، 14300، 

سوق االربعاء الغرب املغرب
 STE ADAM TRANSFERT SARL
A.U شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

 CITE جعنوان مقرها اإلأت اعي
 HIND GPE MASSIRA N° 9 RUE
 1 SOUK EL ARBAA DU GHARB
 - 14300 SOUK EL ARBAA DU

.GHARB MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27661

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   16 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
 ILHAM )ة)  السيد  تفويت 
اأت اعية  حصة   EJJAAFARI 500
حصة لفائدة السيد   500 من أصل 
16 نون4ر  )ة) AMINA SAHRI بتاريخ 

.2022

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 نون4ر   28 بتاريخ 

.579/2022

148I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

STE RYAD MULTISERVICES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE

S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،

440000، ESSAOUIRA MAROC

 STE RYAD MULTISERVICES

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي منزل بدجار 

أكرض أ اعة بزضاض ع الة 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5445

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر   2022 شتن4ر   21 في  املؤرخ 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 

 STE RYAD الوحيد  الشريك  ذات 

رأس الها  مبلغ   MULTISERVICES

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

أكرض  بدجار  منزل  اإلأت اعي 

الصويرة  ع الة  بزضاض  أ اعة 

نتيجة  املغرب  الصويرة   44000  -

أائحة  بسبب  تضررالشركة   : ل 

فيرجس كورجنا ج عدم تحقيق أي رقم 

معامالت..
منزل  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

بدجار أكرض أ اعة بزضاض ع الة 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب. 

ج عين:

ج  العسري  حسن  السيد)ة) 
ت زكدجن  أمسالن  سجار  عنوانه)ا) 

41000 الصويرة املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 466.

149I

SERVANT PRO

MZ SUPER BARYTINE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SERVANT PRO
 HAY AL QODS N ، 13000، 42

BENSLIMANE MAROC
MZ SUPER BARYTINE شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 35 زنقة 
سقراط املعاريف - 20370 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
411983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2018 يوليوز   17
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 MZ  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SUPER BARYTINE
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املقالع.
زنقة   35  : عنوان املقر االأت اعي 
الدار   20370  - املعاريف  سقراط 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 MZ MINES : 1.000 الشركة 
حصة بقي ة 10 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   MZ MINES الشركة 
 20370 املعاريف  سقراط  زنقة   35

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
 35 عنوانه)ا)  زني4ر  مندر  السيد 
زنقة سقراط املعاريف 20370 الدار 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم 676179.
150I

CELYA CONSULTING

VIVATEC AGENCEMENT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CELYA CONSULTING
 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik Al 45
 Khir Sidi Bernoussi Casablanca

، 20610، Casablanca MAROC
VIVATEC AGENCEMENT شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجارآيت 
يول توغزج ي بوملالن ساسس تنغير - 

45800 تنغير املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2913

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   13 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) مي ون أكنوش 
500 حصة اأت اعية من أصل 500 
مصطفى  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

رجسدي بتاريخ 13 أكتوبر 2022.
تفويت السيد )ة) إس اعيل أمزير 
500 حصة اأت اعية من أصل 500 
مصطفى  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

رجسدي بتاريخ 13 أكتوبر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   24 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت رقم 921.
151I

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

KECH APPART GOLF
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL INVEST SOLUTIONS
شارع 11 يناير ع لية امطل�ضي ع ارة 
س1 شقة رقم 7 مراكش ، 40070، 

مراكش املغرب
KECH APPART GOLF شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي كدية 
العبيد تجزئة الصنوبر رقم 369 
الطابق السفلي - 40000 مراكش 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
128585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 يونيو   23
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 KECH : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.APPART GOLF
ايجار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شقق مفرجشة.
كدية   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 369 رقم  الصنوبر  تجزئة  العبيد 
مراكش   40000  - السفلي  الطابق 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

أرترجس  أايجر  كامبل  السيدة 
 100 بقي ة  حصة   1.000  : أسلهايد 

سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
أرترجس  أايجر  كامبل  السيدة 
أسلهايد عنوانه)ا) كدية العبيد تجزئة 
السفلي  الطابق   369 رقم  الصنوبر 

40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
أرترجس  أايجر  كامبل  السيدة 
أسلهايد عنوانه)ا) كدية العبيد تجزئة 
السفلي  الطابق   369 رقم  الصنوبر 

40000 مراكش املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن4ر   01 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138990.
152I

ORCOM FIDUS CONSULTING

OULHBIB ELEC SRAL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE GHANDY LOT H 254
 APP 01 CITE DAKHLA AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

OULHBIB ELEC SRAL شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك 9 
زنقة 1 رقم 1 الحاأب تكوين اكاسير 

- 80000 اكاسير املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46001

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 20 أكتوبر 2022 تم تعيين 
السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

الكلوش يوسف ك سير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   08 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2022 تحت رقم 119196.
153I

YG ET ASSOCIES

KOHEN›S & CO TRADE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

YG ET ASSOCIES

165 شارع عبد املومن 

الع ارة B الطابق 3 ، 20000، 

CASABLANCA MAROC

KOHEN›S & CO TRADE شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 131 شارع 

انفا، اقامة ازجر ، مكتب رقم 11 ب - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.327425

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

املؤرخ في 31 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

 KOHEN’S & CO الشريك الوحيد 

 100.000 رأس الها  مبلغ   TRADE

 131 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 

مكتب رقم   ، اقامة ازجر  شارع انفا، 

11 ب - 20000 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : توقف النشاط.

ج حدس مقر التصفية ب 131 شارع 

انفا، اقامة ازجر ، مكتب رقم 11 ب - 

20000 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  الكوهن  غيثة  السيد)ة) 
 01 زنقة بوسانغ طابق   6 عنوانه)ا) 

الدار   20000 معاريف   02 شقة 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847753.

154I
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NA CONSEIL

 MARRAKECH HAUT DE
GAMME

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

NA CONSEIL
 marrakeh marrakeh، 40000،

marrakech MAROC
 MARRAKECH HAUT DE

GAMME شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 4 
س.م.م اقامة خالد رقم 10 طابق 2 

طريق تاركة مراكش مراكش 40000 
مراكش املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.128221
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 شتن4ر 2022 تم 
رفع رأس ال الشركة ب بلغ قدره 

»2.800.000 سرهم» أي من 
»100.000 سرهم» إ 9 »2.900.000 
سرهم» عن طريق : تقديم حصص 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   14 التجارية ب راكش بتاريخ 

2022 تحت رقم 140402.
155I

fiduciaire douiri

LONGSHIP
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

fiduciaire douiri
 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
LONGSHIP شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : إقامة 
النعيم مج وعة الضح9 ع ارة 

رقم 28 ،الطابق الثاني شقة رقم 
-11تابريكت - 11100 سال املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.34319

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذات املسؤجلية   LONGSHIP
 100.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
إقامة النعيم مج وعة الضح9 ع ارة 
رقم  شقة  الثاني  ،الطابق   28 رقم 
املغرب  سال   11100  - -11تابريكت 

نتيجة المزمة االقتصاسية.
ج عين:

ج  الشريف  الطاهر  السيد)ة) 
 2 رقم  تنجداس  ع ارة  عنوانه)ا) 
ي  ح  الصباح  إقامة   6 مج وعة 
املغرب  الرباط   10120 الرباط  م 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
إقامة  جفي   2022 أكتوبر   12 بتاريخ 
ع ارة  الضح9  مج وعة  النعيم 
رقم  شقة  الثاني  ،الطابق   28 رقم 

-11تابريكت - 11100 سال املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   17 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 39992.
156I

fidmbk

SOCIETE ES SEBDYOUY JTA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصيري ، 16150، مشرع 

بلقصيري املغرب
 SOCIETE ES SEBDYOUY JTA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 55 
رقم 15 تجزئة امللحفة سيدي قاسم 

- 16000 سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28887
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 ماي   27
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ES SEBDYOUY JTA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
أشغال  ج  اإلسارية  اإلستشارات 

متنوعة للبناء ج التجارة.
 55 زنقة   : عنوان املقر االأت اعي 
رقم 15 تجزئة امللحفة سيدي قاسم 

- 16000 سيدي قاسم املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 500  : مح د  السبديوي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد حناني أشرف : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
مح د  السبديوي  السيد 
تجزئة   15 رقم   55 زنقة  عنوانه)ا) 
امللحفة 16000 سيدي قاسم املغرب.
عنوانه)ا)  أشرف  حناني  السيد 

فرنسا 00000 ******** فرنسا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
مح د  السبديوي  السيد 
تجزئة   15 رقم   55 زنقة  عنوانه)ا) 
امللحفة 16000 سيدي قاسم املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

شتن4ر 2022 تحت رقم 471.
157I

HAWK SOLUTION COMPANY

سرفان بطب
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAWK SOLUTION COMPANY
 AMAL 2 RUE 14 IMM 2 ETG 3
 BUREAU 8 SIDI BERNOUSSI
 CASA، 20160، CASABLANCA

MAROC

سرفان بطب شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اممل 
2 زنقة 14 ع ارة 2 الطابق 3 مكتب 

8 سيدي برنو�ضي الدار البيضاء 
20600 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء ب ختصر تس يتها : سرفان 

بطب.
نقل بري   : غرض الشركة بإيجاز 

جخدمات النقل, نقل البضائع.
عنوان املقر االأت اعي : حي اممل 
3 مكتب  2 الطابق  14 ع ارة  2 زنقة 
البيضاء  الدار  برنو�ضي  سيدي   8

20600 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
البطاقة  فؤاس  عزيز  السيد 
حصة   TA61012 : 1.000 الوطنية 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
البطاقة  فؤاس  عزيز  السيد 
 290 عنوانه)ا)   TA61012 الوطنية 
حي فرح بنسلي ان 13000 بنسلي ان 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
البطاقة  فؤاس  عزيز  السيد 
 290 عنوانه)ا)   TA61012 الوطنية 
حي فرح بنسلي ان 13000 بنسلي ان 

املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847201.

158I

fidmbk

LABRIMCHI TRANS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أديد للشركة

fidmbk
مشرع بلقصيري ، 16150، مشرع 

بلقصيري املغرب
LABRIMCHI TRANS شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

اس اعيل شارع ع ر ابن عبد العزيز 
رقم 01 الطابق 3 العرائش - 92000 

العرائش املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6721

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 05 أكتوبر 2022 تم تعيين 
ح و  مسير أديد للشركة السيد)ة) 

طهر أ يلة ك سير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   08 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2022 تحت رقم 1151.

159I

HAWK SOLUTION COMPANY

سيستم نيفيو
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAWK SOLUTION COMPANY
 AMAL 2 RUE 14 IMM 2 ETG 3
 BUREAU 8 SIDI BERNOUSSI
 CASA، 20160، CASABLANCA

MAROC
سيستم نيفيو شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
14 حي اممل 2 ع ارة 2 الطابق 

3 املكتب 8 سيدي برنو�ضي الدار 
البيضاء 20600 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء ب ختصر تس يتها : سيستم 

نيفيو.
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التطوير   ، املتنوعة  جامع ال  البناء 

العقاري.
 14 زنقة   : عنوان املقر االأت اعي 
حي اممل 2 ع ارة 2 الطابق 3 املكتب 
البيضاء  الدار  برنو�ضي  سيدي   8

20600 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
البطاقة  حسن  حشومي  السيد 
حصة   TA84132 : 1.000 الوطنية 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
البطاقة  حسن  حشومي  السيد 
الوطنية TA84132 عنوانه)ا) حي الال 
بنسلي ان   382 رقم  ب  بلوك  مريم 

13000 بنسلي ان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
البطاقة  حسن  حشومي  السيد 
الوطنية TA84132 عنوانه)ا) حي الال 
بنسلي ان   382 رقم  ب  بلوك  مريم 

13000 بنسلي ان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847203.

160I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

SARA RESORT

إعالن متعدس القرارات

 ACTIONS FINANCE

CONSEILS

الــ ــراكـــشـيــيـن  قــدمــاء  زنـقـة   6

 ،40000  ، أليز   4 رقـــم  مــكــتــب 

مراكش املغرب

ذات  »شركة   SARA RESORT

املسؤجلية املحدجسة»

سجار  االأت اعي:  مقرها  جعنوان 

 - بلعكيد سائرة جاحة سيدي براهيم 

40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.229957

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم -1عدم حل الشركة رغم 

الذي ينص عل9   : الخسائر املسجلة 

رغم  الشركة  نشاط  است رار  مايلي: 

خسارة 3/4 من راس الها

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 

الشركة  الشركة  استغالل  است رار 

راس الها  ارباع  ثالثة  خسارة  رغم 

اطار  في  الشركة  جضعية  تسوية  ج 

في  املحدسة  االأال  ج  املقتضيات 

الفصل 86 من القانون رقم -96 5

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141806.

161I

fiduciaire belfisc

Saad optical optometry
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire belfisc
136 شارع عين الشيخ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب
Saad optical optometry شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 03 زنقة 
05 حي الفتح - 25060 ابي الجعد 

امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2021 سأن4ر   13
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 Saad  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.optical optometry
أخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

بصريات النظارات.
زنقة   03  : عنوان املقر االأت اعي 
الجعد  ابي   25060  - الفتح  حي   05

امل لكة املغربية.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 60.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
600 حصة   : السيد سعد خلوقي 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 7 السيد سعد خلوقي عنوانه)ا) 
ابي   25060 الفتح  تجزئة   5 الزنقة 

الجعد امل لكة املغربية.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خلوقي  سعد  السيد 
ابي   25060 تجزئة الفتح   5 الزقة   7

الجعد امل لكة املغربية
خلوقي عنوانه)ا)  السيدة حسناء 
 9 الشقة   29 ف  ع ارة  نور  اقامة 

24000 الجديدة امل لكة املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابي الجعد بتاريخ 24 نون4ر 

2022 تحت رقم 54/2022.
162I

fiducaire service ouidan

 ETABLISSEMENT
 AHDANE EL OUMOUMA
 D’ENSEIGNEMENT PRIVE

SARL
إعالن متعدس القرارات

fiducaire service ouidan
 hamama route de tanger

 residence bahri 1 er etage N3
 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC
 ETABLISSEMENT

 AHDANE EL OUMOUMA
 D’ENSEIGNEMENT PRIVE SARL

»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

موريطانيا رقم 3 تطوان - - تطوان 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4417
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
املصاسقة عل9 زياسة رأس املال ب بلغ 
من  ليصبح  سرهم   470.000.00
100.000.00 سرهم إ 9 570.000.00 
العينية  املساه ة  طريق  عن  سرهم 
التجاري  االصل   - التا ي:  النحو  عل9 
جعنوانها   ، يحيى  بن  زهرة  للسيدة 
 ، تطوان   - الوليد  بن  خالد  شارع 
بقي ة إأ الية مائتان جث انين ألف 

)280.000.00) سرهم ؛ - سيارة السيد 
ريان ربيع من نيسان ماركة مسجلة 
بقي ة إأ الية   -44 -59644أ  برقم 
 (190.000.00( ألف  جتسعون  مائة 

سرهم.
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
املال  رأس  تخفيض  عل9  املصاسقة 
420.000.00 سرهم الستيعاب  ب بلغ 
، جبذلك ينخفض  الخسائر املتراك ة 
سرهم   570.000.00 من  املال  رأس 
 420 بإلغاء  سرهم   150.000.00 إ 9 

.
ً
سه ا

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
املوافقة عل9 املساه ات العينية

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
تحديت النظام االسا�ضي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   16 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 39790.
163I

مكتب الخطابي لل حاسبة ج التسيير محاسب معت د

فروماجري مونت بالن
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب الخطابي لل حاسبة ج التسيير 
محاسب معت د

زنقة الزبير بن العوام اقامة العسري 
2 الطابق االجل رقم املكتب 9 ، 

90000، طنجة املغرب
فرجماأري مونت بالن شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
1 تجزئة املجد زنقة الشارقة بين 
الطابقين رقم 1 - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.103505

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

مونت  فرجماأري  الوحيد  الشريك 

سرهم   10.000 رأس الها  مبلغ  بالن 

اقامة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

بين  الشارقة  زنقة  املجد  تجزئة   1

طنجة   90000  -  1 رقم  الطابقين 

املغرب نتيجة ل : عجز تام في السيولة 

ج عدم القدرة في االست رار.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

بين  الشارقة  زنقة  املجد  تجزئة   1

طنجة   90000  -  1 رقم  الطابقين 

املغرب. 

ج عين:

السيد)ة) مراس القلش ج عنوانه)ا) 

زنقة غرناطة اقامة اي نة بلوك س 

 90000  91 رقم  الخامس  الطابق 

طنجة املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

زنقة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

غرناطة اقامة اي نة بلوك س الطابق 

الخامس رقم 91 طنجة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13543.

164I

مونيتيد

MAJESTY AND CHIC
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مونيتيد

شارع الجوالن حي الفانوس رقم 12 

الطابق االر�ضي مكتب رقم 2 تطوان 

، 93000، تطوان املغرب

MAJESTY AND CHIC شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع بني 

معدن اقامة عين السعد 3 بلوك 

6 كويل ا تطوان - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   09
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAJESTY AND CHIC
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلوميات
االنترنيت.التجارة  ع4ر  البيع 

االلكترجنية.
عنوان املقر االأت اعي : شارع بني 
بلوك   3 السعد  عين  اقامة  معدن 
تطوان   93000  - تطوان  كويل ا   6

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد سفيان اجالس الشيخ ع ر 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000  :

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد سفيان اجالس الشيخ ع ر 
عنوانه)ا) شارع اح د الحريزي اقامة 
 93000 8 تطوان  4 شقة  النج ة ط 

تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان اجالس الشيخ ع ر 
عنوانه)ا) شارع اح د الحريزي اقامة 
 93000 8 تطوان  4 شقة  النج ة ط 

تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2326.
165I
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NA CONSEIL

A.A.A.S IMMO SARL AU 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NA CONSEIL
 marrakeh marrakeh، 40000،

marrakech MAROC
 A.A.A.S IMMO SARL AU 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 
تاركة اقامة خالد رقم 10 شارع 4 س 
م م الطابق التاني مراكش مراكش 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130781

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   08
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 A.A.A.S : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.IMMO SARL AU
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
طريق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
4 س  10 شارع  تاركة اقامة خالد رقم 
التاني مراكش مراكش  الطابق  م  م 

40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : السيدة سكينة خزناجي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 1000  : السيدة سكينة خزناجي 

بقي ة 100 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة سكينة خزناجي عنوانه)ا) 
فرنسا 40000 فرنسا فرنسا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

السيدة سكينة خزناجي عنوانه)ا) 
فرنسا 40000 فرنسا فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   17 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141550.

166I

MERL CONSULTING GROUPE

STE SKYLINE OPTIC
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MERL CONSULTING GROUPE
 7BIS RUE ZAGORA 2EME
 ETAGE APPT N 6 RABAT

 HASSAN ، 10020، RABAT
MAROC

STE SKYLINE OPTIC شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة ام 
كلتوم ع ارة 2 محل رقم 11 حي 

الرح ة تابريكت سال سال 11000 
سال املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37085

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 يونيو   21
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SKYLINE OPTIC
: أخصائية  غرض الشركة بإيجاز 

بصريات..
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
حي   11 محل رقم   2 ام كلتوم ع ارة 
 11000 سال  سال  تابريكت  الرح ة 

سال املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : الخزازي  السيدة فريدة 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 1000  : الخزازي  فريدة  السيدة 
بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة فريدة الخزازي عنوانه)ا) 
اقامة صوفيا 1 ع ارة 10 الشقة 17 
سال   11000 سال  القنيطرة  طريق 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيدة فريدة الخزازي عنوانه)ا) 
اقامة صوفيا 1 ع ارة 10 الشقة 17 
سال   11000 سال  القنيطرة  طريق 

املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 40038.
167I

ADVALORIS 

 COMPLEXE DE PECHE DU
LITORAL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تعيين مسير أديد للشركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

 COMPLEXE DE PECHE DU
LITORAL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي العيون ، 
ميناء العيون ، املنطقة الصناعية - 

70000 العيون املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.465

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تم تعيين  27 سأن4ر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

ك سير  ر�ضى  االسري�ضي  السنتي�ضي 

جحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

20 أكتوبر  االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2022 تحت رقم 3099/22.

168I

MULTI-FONCTION

S.E BATIMENT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSTITUTION DE LA

SOCIETE

»S.E BATIMENT SARLau«

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

يوم  املسجل   25/08/2022

أسا�ضي  قانون  أتبت   21/09/2022

ّذات مسؤجلية محدجسة ذات  لشركة 

الخصائص  ذات  الوحيد  الشريك 

التالية :

شركة ذات   : الشكل القانوني   1-

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد 

 S.E BATIMENT   : التس ية   2-

 SARLau

3- املوضوع :

جغير  السكنية  املباني  إنشاء   •

السكنية

• استيراس ج تصدير

الع ليات  كل  عامة  بصفة  ج   -

أج  املنقولة  الصناعية  التجارية, 

العقارية ج املالية التي ي كن أن ترتبط 

بهذه  مباشرة  غير  أج  مباشرة  بصفة 

املواضيع املذكورة أج القابلة ج املالية 

مرتبطة بصفة مباشرة أج غير مباشرة 

بامهداف املذكورة أج التي ت كن من 

تحسين اإلنجازات ج التطور ج كذلك 

الغير  أج  املباشرة  املساه ات  كل 

املباشرة تحت أي شكل من امشكال 

أهداف  تتبع  التي  الشركات  في 

متشابهة أج مرتبطة. 



23171 الجريدة الرسميةعدس 5746 - 19 أ اسى امج 9 1444 )14 سيس 4ر 2022) 

4- املقر االأت اعي : الدار البيضاء 
 26 الرقم  السلطان  مرس  محج 

الطابق 1 الشقة 3.    
5-املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تسجيلها بالسجل التجاري  
 6- الرأس مال : 

يبلغ  أت اعي  اال  مال  الرأس 
 1000 100.000,00سرهم مقسم إ 9 
سرهم   100 بقي ة  اأت اعية  حصة 
للواحدة سفعت قي تها كاملة, جمنحت 
الشريك الوحيد السيد سعيد الرطبي 

100.000,00 سرهم  
الشركاء: 

مغربي  الرطبي  سعيد  السيد   -
بسطات.   1994.4.06 يوم  املزساس 
الساكن في 3 مكرر زنقة فكتور هيكو 
لوك  لو   83340 أساه   1 الطابق 
فرنسا.الحامل البطاقة الوطنية رقم 

 W 389755
الرطبي  سعيد  السيد   - التسيير: 
 1994.4.06 يوم  املزساس  مغربي 
زنقة  مكرر   3 في  الساكن  بسطات. 
فكتور هيكو الطابق 1 أساه 83340 
البطاقة  فرنسا.الحامل  لوك  لو 

 W 389755 الوطنية رقم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 
الشركة  تسجيل  جتم   841053
بالسجل التجاري بالدار البيضاء يوم 

12/10/2022 تحت رقم 558145. 
169I

Kamal Gest

كروب انفو سيرفيس ا 
 GROUPE INFO لوجيستيك
SERVICES ET LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Kamal Gest
 Zohor 01 n 84 dB al izdihar rdc
 mag n 02 marrakech ، 40000،

Marrakech Maroc
كرجب انفو سيرفيس ا لوأيستيك 

 GROUPE INFO SERVICES
ET LOGISTIQUE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الزهور 01 
رقم 84 سرب االزسهار الطابق السفلي 

املحل 02 - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
120031

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2021 أكتوبر   25
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
لوأيستيك  ا  سيرفيس  انفو  كرجب 
 GROUPE INFO SERVICES ET

.LOGISTIQUE
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل االثاث ج االمتعة ج اللوازم اثناء 

الترحال 
شبكات  خدمات  تركيب  بيع 

االتصال ج نظام الح اية.
الزهور   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  االزسهار  سرب   84 رقم   01
مراكش   40000  -  02 السفلي املحل 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : قلبي  جلد  معاس  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  قلبي  جلد  معاس  السيد 
الحي املح دي الش ا ي بلوك 11 رقم 

01 40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  قلبي  جلد  معاس  السيد 
الحي املح دي الش ا ي بلوك 11 رقم 

01 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   04 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2021 تحت رقم 129119.
170I

ACCOUNTING EXPERIENCE CENTER

D4TRANS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING EXPERIENCE
CENTER

 RESIDENCE CENTRAL PARC GH
 M-131 ETG 3 N 24 ، 28800،

MOHAMMEDIA MAROC
D4TRANS شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 271 
الزنقة 17 الحسنية 1 - 28810 

املح دية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.D4TRANS
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ح ولتها  بالسيارات  البضائع  لنقل 
 
ً
15 طنا املعت دة تساجي أج تزيد عن 

- النقل املحلي -.
للبضائع  جالدج ي  املحلي  النقل 

نيابة عن الغير..
 271  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 28810  -  1 الحسنية   17 الزنقة 

املح دية املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد السالم املوسن : 1.000 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

املوسن  السالم  عبد  السيد 
 2 الع ارة  فاالزير  اقامة  عنوانه)ا) 
 13100 السفلي  الطابق   1 الشقة 

بوزنيقة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
املوسن  السالم  عبد  السيد 
 2 الع ارة  فاالزير  اقامة  عنوانه)ا) 
 13100 السفلي  الطابق   1 الشقة 

بوزنيقة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية بتاريخ 28 نون4ر 

2022 تحت رقم 2321.
171I

BOUMLIH TECHNOLOGY

 BOUMLIH TECHNOLOGY
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BOUMLIH TECHNOLOGY
 313HAY NAHDA 2 EXTENSION

 RABAT ، 10210، RABAT
MAROC

 BOUMLIH TECHNOLOGY
SARL AU شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 313 حي 
النهضة التوسيعي الرباط - 10210 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

164225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 غشت   31

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 BOUMLIH TECHNOLOGY SARL

.AU
مطبعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

رق ية جاإلعالميات.
حي   313  : عنوان املقر االأت اعي 
 10210  - النهضة التوسيعي الرباط 

الرباط املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : أسالمي  ك ال  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أسالمي  ك ال  السيد 
النهضة  حي  الوحدة  مج وعة   322

الرباط 10210 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيدة سكينة أسالمي عنوانه)ا) 
النهضة  حي  الوحدة  مج وعة   322

الرباط 10210 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130504.
172I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

 LE BOUDOIR PARISIEN
MARRAKECH

إعالن متعدس القرارات

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــ ــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم 4 أليز ، 40000، مراكش 
املغرب

 LE BOUDOIR PARISIEN
MARRAKECH »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: جرسة 
2 حي حسنية اقامة سيريو زنقة 

املسجد رقم 10 املحل 2 أليز. - 
40000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.95187

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
من  فاندي  اشراق  االنسة  اقالة 

منصبها ك سيرة للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
عل9  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
ازبباي  يامنة  السيدة  ابقاء  مايلي: 
تحديد  ج  للشركة  جحيدة  ك سيرة 

مهامها.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141906.
173I

AL ISTICHARYA CONSULTING

41370136
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AL ISTICHARYA CONSULTING
 BLOC 7 LOTIS 3 MARS N°48 21

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،
23500، BENI MELLAL MAROC
41370136 شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار اجالس 

زمام الفقيه بن صالح - 23200 
الفقيه بن صالح املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3921
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 22 يوليوز 2022 تقرر حل 
مسؤجلية  ذات  شركة   41370136
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
زمام  اجالس  سجار  اإلأت اعي  مقرها 
الفقيه بن صالح - 23200 الفقيه بن 
صالح املغرب نتيجة اللتوقف النهائي.

ج عين:
ج  التريكي  عث ان  السيد)ة) 
الفقيه  زمام  اجالس  سجار  عنوانه)ا) 
الفقيه بن صالح   23200 بن صالح 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
سجار  جفي   2022 يوليوز   22 بتاريخ 
اجالس زمام الفقيه بن صالح - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

08 شتن4ر 2022 تحت رقم 218.
174I

مكتب الخطابي لل حاسبة ج التسيير محاسب معت د

واتيسيم
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

مكتب الخطابي لل حاسبة ج التسيير 
محاسب معت د

زنقة الزبير بن العوام اقامة العسري 
2 الطابق االجل رقم املكتب 9 ، 

90000، طنجة املغرب
جاتيسيم شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 89 شارع 
املكسيك املحل رقم 17 - 90000 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35965

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
السالم  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
الشايب 8 حصة اأت اعية من أصل 
مح د  )ة)  حصة لفائدة السيد   33

قدجر بتاريخ 24 أكتوبر 2022.
أجالس  حسن  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اأت اعية من أصل   8 محند 
مح د  )ة)  حصة لفائدة السيد   33

قدجر بتاريخ 24 أكتوبر 2022.
تفويت السيد )ة) مح د الشايب 
 34 أصل  من  اأت اعية  حصة   9
حصة لفائدة السيد )ة) مح د قدجر 

بتاريخ 24 أكتوبر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259923.
175I

OSB CONSEIL

TERCHT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OSB CONSEIL
 APPT N°2 IMM KARAMI 123
 RUE EL FARABI CITE DAKHAL

 ADADIR ، 8000، AGDIR
MAROC

TERCHT شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 15 
بلوك 09 شارع 17 حي الحاأب 

تكوين اكاسير - 80000 اكاسير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
41717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2019 نون4ر   12
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TERCHT
امع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة أج البناء/تاأر.
 15 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
الحاأب  حي   17 شارع   09 بلوك 
تكوين اكاسير - 80000 اكاسير املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : الحسن  بوكار  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحسن  بوكار  السيد 

طاطا  الحصن  فم  أجتو  امي  سجار 

84000 طاطا املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحسن  بوكار  السيد 

طاطا  الحصن  فم  أجتو  امي  سجار 

84000 طاطا املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   22 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2019 تحت رقم 88644.

176I

عزيز انفوح

SOCIETE CHEZ GABI
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

عزيز انفوح

59 زنقة الزرقطوني ارفوس، 52200، 

ارفوس املغرب

SOCIETE CHEZ GABI شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

م.اس اعيل - 52200 ارفوس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3347

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   10 املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ   SOCIETE CHEZ GABI
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

م.اس اعيل  شارع  اإلأت اعي  مقرها 

 : ل  نتيجة  املغرب  ارفوس   52200  -

شركة بدجن ع ل.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

م.اس اعيل - 52200 ارفوس املغرب. 

ج عين:

ج  السالمي  مصطفى  السيد)ة) 

ارفوس   52200 حي الجديد  عنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 28 نون4ر 

2022 تحت رقم 939.
177I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

KHAZEN SERVICE شركة
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132

 I BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

شركة KHAZEN SERVICE شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 849 طابق 
االر�ضي التسير 2 برشيد - 26100 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17367
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
شركة   : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.KHAZEN SERVICE
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة.
 849  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - برشيد   2 التسير  االر�ضي  طابق 

26100 برشيد املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   550  : السيد سليم خازن 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد رضوان الهايج : 450 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خازن  سليم  السيد 
 8 ع ارة   26 ج س   2 تجزئة الشرف 
االلفة 20202 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  الهايج  رضوان  السيد 
عين  فاطنة  الحاأة  سجار   217 رقم 
البيضاء  الدار   20180 الدئاب  

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  خازن  سليم  السيد 
 8 ع ارة   26 ج س   2 تجزئة الشرف 

االلفة 20202 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  ب4رشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1249.
178I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

PROMOVET
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,33
 FLEURI AL MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
PROMOVET شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 زنقة 
اح د الشر�ضي اقامة مونياتي 

الطابق 2 راسين - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.00847520
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   15 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد PROMOVET مبلغ 
جعنوان  سرهم   10.000 رأس الها 

اح د  زنقة   7 اإلأت اعي  مقرها 

 2 الطابق  مونياتي  اقامة  الشر�ضي 

راسين - 20000 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : جقف النشاط.

زنقة   7 ج حدس مقر التصفية ب 

اح د الشر�ضي اقامة مونياتي الطابق 

البيضاء  الدار   20000  - راسين   2

املغرب. 

ج عين:

ج  الحو�ضي  مح د  السيد)ة) 

الشر�ضي  اح د  زنقة   7 عنوانه)ا) 

راسين   2 الطابق  مونياتي  اقامة 

املغرب  البيضاء  الدار   20000

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 249609.

179I

CABINET ACHAWR

HASKY - LUX 
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CABINET ACHAWR

 TANGER BD MED 05 °24

 IMM84 ETAGE 01 BUREAU N ،

90000، tanger maroc

 HASKY - LUX شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5شارع 

يوسف ابن تاشفين الطابق التاني 

رقم 3 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.106693

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

ت ت   2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
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الرزاق  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   500 حسكي 

السيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 

 28 بتاريخ  الحجوجي  اس اعيل  )ة) 

أكتوبر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13833.

180I

YOUNESS BENMOUSSA

STE ABOU FARIS SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15400

 STE ABOU FARIS SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع بئر 

انزران رقم 1 الطابق الثاني تيفلت - 

15400 تيفلت املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1317

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تم تحويل   2022 نون4ر   15 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

»شارع بئر انزران رقم 1 الطابق الثاني 

إ 9  تيفلت املغرب»   15400  - تيفلت 

»حي سالم 3 رقم 62 تيفلت - 15400 

تيفلت املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 536.

181I

YOUNESS BENMOUSSA

 STE RAYAN & DOUAE CAR 

SARL AU
إعالن متعدس القرارات

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15400

 STE RAYAN & DOUAE CAR 

SARL AU »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: الشقة 

 II 40-1 الكائنة بتجزئة التكاثف

تيفلت - 15400 تيفلت املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1173

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

من  اأت اعية  حصة   1000 تفويت 

السيد بنبوية عث ان لفائدة السيدة 

املرغي�ضي فاط ة الزهراء 

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

تعيين  ج  ياسين  بنبوية  السيد  إقالة 

الزهراء  فاط ة  املرغي�ضي  السيدة 

أ يع  مع  للشركة  الجديدة  مسيرة 

الصالحيات 

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

:كراء  *من  اإلأت اعي:  الهدف  تغيير 

السيارات بدجن سائق. *إ 9 : امشغال 

املختلفة أج البناء.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

املختلفة  اإلأت اعي:امشغال  الهدف 

أج البناء.

بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 

يلي:  ك ا  الشركة  مال  رأس  توزيع 

الزهراء  فاط ة  املرغي�ضي  السيدة 

1000حصة اأت اعية

بند رقم 8: الذي ينص عل9 مايلي: 

مساه ة الشريكة الوحيدة السيدة 

املرغي�ضي فاط ة الزهراء في رأس مال 

الشركة نقذا ب بلغ 100000 سرهم

بند رقم 21: الذي ينص عل9 مايلي: 

السيدة  طرف  من  الشركة  إسارة 

املسيرة  ج  الزهراء  فاط ة  املرغي�ضي 

للشركة مع أ يع الصالحيات

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 537.

182I

مكتب التوثيق

TOPRAK PROMO

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

مكتب التوثيق

تطوان طريق سبتة اقامة حدائق 

مرأان الطابق االر�ضي شقة رقم 3، 

9300، تطوان املغرب

TOPRAK PROMO شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تطوان 

شارع السعيدية قيسارية النصر رقم 

18 93000 تطوان املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.31983

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   08 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

)ة) مح د كرفاس  تفويت السيد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   500

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

مح د مفتاح بتاريخ 08 نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   15 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3169.

183I

WORK UP BUSINESS

AKLA INDUSTRIE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WORK UP BUSINESS
59 شارع الزرقطوني الطابق 11 

الشقة 32 ، 20360، الدار البيضاء 
املغرب

AKLA INDUSTRIE شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 11 الشقة 32 - 

20360 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563545

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   14
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 AKLA : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.INDUSTRIE
بإيجاز  الشركة  غرض 
 FABRICATION ET  :
 COMMERCIALISATION DE
 TOUS PROSUITS ABRASIFS ET

.PAPIER HYGIENE
59 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 -  32 الشقة   11 الزرقطوني الطابق 

20360 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 600.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد عبد هللا اقاللوش : 6.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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اقاللوش  هللا  عبد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة قنيطرة ج زنقة آسفي 

رقم 37 60000 جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

اقاللوش  هللا  عبد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة قنيطرة ج زنقة آسفي 

رقم 37 60000 جأدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847935.

184I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

ZELLIJ TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC

ZELLIJ TRAVAUX شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قطاع 

القطب الحضري 5 رقم 353 رأس 

املاي عين الشق موالي يعقوب فاس 

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 ZELLIJ : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.TRAVAUX

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

)مقاجل)-سيد  متنوعة  إنشاءات  أج 

البناء- تاأر.

قطاع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رأس   353 رقم   5 الحضري  القطب 

املاي عين الشق موالي يعقوب فاس 

- 30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   34  : طارق  بلعيد  السيد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   33  : السيد أجهابى مح د 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 33  : العزيز  عبد  الحلو  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طارق  بلعيد  السيد 
 353 رقم   5 قطاع القطب الحضري 
رأس املاي عين الشق موالي يعقوب 

فاس 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  مح د  أجهابى  السيد 

سجار جلد طيب السلفة جلد طيب فاس 

30000 فاس املغرب.

السيد الحلو عبد العزيز عنوانه)ا) 

راس  ري   15 ن   02 إنبيات  لوط 

فاس  طاقوب  ملي  الشق  العين  املا 

30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  طارق  بلعيد  السيد 
 353 رقم   5 قطاع القطب الحضري 
رأس املاي عين الشق موالي يعقوب 

فاس 30000 فاس املغرب

عنوانه)ا)  مح د  أجهابى  السيد 

سجار جلد طيب السلفة جلد طيب فاس 

30000 فاس املغرب

السيد الحلو عبد العزيز عنوانه)ا) 

راس  ري   15 ن   02 إنبيات  لوط 

فاس  طاقوب  ملي  الشق  العين  املا 

30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4834.

185I

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

G-DAILY-HOTEL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

 RUE MY ISMAIL N° 66

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

G-DAILY-HOTEL شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 118 زنقة 

موالي اسريس خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5899

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2022 نون4ر   17 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

 G-DAILY-HOTEL الوحيد  الشريك 

سرهم   100.000 رأس الها  مبلغ 
زنقة   118 جعنوان مقرها اإلأت اعي 

 25000  - خريبكة  اسريس  موالي 

خريبكة املغرب نتيجة ل : عدم بلوغ 

الهدف.

 118 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
زنقة موالي اسريس خريبكة خريبكة 

25000 خريبكة املغرب. 

ج عين:

ج  الخراز  حسن  السيد)ة) 
اسريس  موالي  زنقة   118 عنوانه)ا) 

املغرب  خريبكة   25000 خريبكة 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : 118 زنقة موالي 

اسريس خريبكة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 599.

186I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

 KHADAMATE BUILDING 
CONTRACTORS

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
 KHADAMATE BUILDING 

CONTRACTORS شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46، شارع 
الزرقتوني، الطابق 3، الشقة رقم 
6، الدار البيضاء - 20130 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562983
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   19
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 KHADAMATE BUILDING

.CONTRACTORS
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
 ،46  : االأت اعي  املقر  عنوان 
الشقة   ،3 الطابق  شارع الزرقتوني، 
رقم 6، الدار البيضاء - 20130 الدار 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 500  : رزناجي  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : املوسن  حبيبة  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد يوسف رزناجي عنوانه)ا) 
البيضاء  الصناعي  الحي  ليساسفة 

20232 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  املوسن  حبيبة  السيدة 
الفداء  ابراج  الساسس  شارع مح د 
البيضاء  الدار  ش7   5 ط  باء  سرج 

20530 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف رزناجي عنوانه)ا) 
البيضاء  الصناعي  الحي  ليساسفة 

20232 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  املوسن  حبيبة  السيدة 
الفداء  ابراج  الساسس  شارع مح د 
البيضاء  الدار  ش7   5 ط  باء  سرج 

20530 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847011.
187I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

Sté InfiniSun.Trans Sarl
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA MAROC

Sté InfiniSun.Trans Sarl شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

زنقة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 72000 21 الس ارة -  أبل باني رقم 

الس ارة املغرب
املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2829
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   17
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 Sté  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.InfiniSun.Trans Sarl
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اليضائع  ج  للسلع  جالدج ي  الوطني 
لحساب  أج   / ج  الخاص  لحساب 

امغيار, أشغال مختلفة.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 72000 21 الس ارة -  أبل باني رقم 

الس ارة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 500  : الحسن  الرأراجي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
حصة   500  : السيد امكاج سعيد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الحسن  الرأراجي  السيد 
بلوك ب مدينة   366 رقم  عنوانه)ا) 
العيون   70000 العيون  الوحدة 

املغرب.
عنوانه)ا)  سعيد  امكاج  السيد 
زنقة طرفاية رقم 06 الس ارة 72000 

الس ارة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
الحسن  الرأراجي  السيد 
بلوك ب مدينة   366 رقم  عنوانه)ا) 
العيون   70000 العيون  الوحدة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 االبتدائية بالس ارة بتاريخ 

2022 تحت رقم 201/2022.
188I

FOGHAL GESTION SARL AU

SAISS DEV
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES
MAROC

SAISS DEV شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : الطابق 
4 شقة 8 ع ارة 8 إقامة الحرية 

شارع فلسطين م.ج - 30000 فاس 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.52793
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   14 املؤرخ في 
املسؤجلية  ذات  شركة   SAISS DEV
 10.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
إقامة   8 ع ارة   8 شقة   4 الطابق 
الحرية شارع فلسطين م.ج - 30000 
قدرة  لعدم  نتيجة  املغرب  فاس 

التسيير.
ج عين:

ج  حسوني  أح د  السيد)ة) 
 59 إقامة الفرسجس ع ارة  عنوانه)ا) 
املجد  شارع  التفاح  زنقة   6 الشقة 
املغرب  فاس   30070 ب  نرأس 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
إقامة  جفي   2022 نون4ر   14 بتاريخ 
زنقة   6 الشقة   59 ع ارة  الفرسجس 
 - ب  نرأس  املجد  شارع  التفاح 

30070 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 25 نون4ر 2022 

تحت رقم 022/4898.

189I

GECAFISC

PORTE NEGOCE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
 QUORRI ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC

PORTE NEGOCE شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 81 زنقة 
الهدهد الطابق 1 -. الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562859
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   03
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 PORTE : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.NEGOCE
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
)االستراس جالتصدير),اع ال متنوعة 

أج إنشاءات.
زنقة   81  : عنوان املقر االأت اعي 
البيضاء  الدار   .-  1 الطابق  الهدهد 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد عبدهللا لكحل : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : قرقوري  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لكحل  عبدهللا  السيد 
67 زنقة زرهون طابق 4 شقة 8. الدار 

البيضاء املغرب.
السيد مح د قرقوري عنوانه)ا) 
 .146 رقم  الصنهاجي  عبدهللا  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لكحل  عبدهللا  السيد 
67 زنقة زرهون طابق 4 شقة 8. الدار 

البيضاء املغرب
السيد مح د قرقوري عنوانه)ا) 
 .146 رقم  الصنهاجي  عبدهللا  شارع 

الدار البيضاء املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846908.

190I

aice compta

2A INTERIM GROUP
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
2A INTERIM GROUP شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
س ية إقامة شهرزاس 3 الطابق 5 
رقم 22 النخيل البيضاء 20370 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563045

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   25
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 2A  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.INTERIM GROUP
غرض الشركة بإيجاز : التوظيف 

املؤقت.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
س ية إقامة شهرزاس 3 الطابق 5 رقم 
22 النخيل البيضاء 20370 البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس ال الشركة: 2.000.000 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 20.000  : التاقي  أشرف  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد أشرف التاقي عنوانه)ا) 26 
ملح دي  إقامة  العدجية  ربيعة  زنقة 
الأيرجند   33 الشقة   4 الطابق 

20250 البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد أشرف التاقي عنوانه)ا) 26 
ملح دي  إقامة  العدجية  ربيعة  زنقة 
الأيرجند   33 الشقة   4 الطابق 

20250 البيضاء املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845947.
191I

BELGAZI ALI

SAFETY MARKET
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تس ية تجارية أج شعار 

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
SAFETY MARKET »شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
AV.,14 :جعنوان مقرها االأت اعي
 Moulay Ismail - Residence

 Moulay Ismail -3eme étage N°9
90000 - طنجة املغرب.

»إضافة تس ية تجارية أج شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.132005
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 نون4ر 2022 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة جهو:
 ELECTROBIKE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259817.
192I

BELGAZI ALI

 SHAMAL ENTREPRISES

SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

BELGAZI ALI

شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 

- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

 SHAMAL ENTREPRISES SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

 Av,152 جعنوان مقرها اإلأت اعي

d›Espagne - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7401

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

تفويت السيد )ة) لويزة بوأير 24 

حصة اأت اعية من أصل 24 حصة 

لفائدة السيد )ة) مح د بوأير بتاريخ 

20 أكتوبر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   20 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259930.

193I

BELGAZI ALI

 AL KHALIGE

INVESTISSEMENTS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

BELGAZI ALI

شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 

- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

 AL KHALIGE

INVESTISSEMENTS شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

 Av,152 جعنوان مقرها اإلأت اعي

d›Espagne - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7405

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
بوأير  لويزة  )ة)  السيد  تفويت 
475 حصة اأت اعية من أصل 475 
حصة لفائدة السيد )ة) مح د بوأير 

بتاريخ 20 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
أكتوبر   20 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259931.

194I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

HIZO FOURAGE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52400، الريش 

املغرب
HIZO FOURAGE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 
بوخلوف الريش - 52400 الريش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   27
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 HIZO : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها 

.FOURAGE
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امشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة أج البناء،حفر االبار.

قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الريش   52400  - الريش  بوخلوف 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : زهير   اجحداش  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيد اجحداش زهير  
الريش   52400 الريش  امازير  حي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السيد اجحداش زهير  
الريش   52400 الريش  امازير  حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   11 بتاريخ  ب يدلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 266.
195I

BEN.COMPTA

LAKHLIFI APM
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BEN.COMPTA
شارع الدرفوفي ع ارة اإلتحاس 

السكنية الطابق الثاني رقم 17 
OUJDA MAROC ،60000 ، جأدة

LAKHLIFI APM شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 
الفيضان زنقة 24 رقم 374 - 
60000 عين بني مطهر املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.34379
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر   2022 نون4ر   17 في  املؤرخ 

ذات  شركة   LAKHLIFI APM حل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

 60.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الفيضان زنقة 24 رقم 374 - 60000 

لعدم  نتيجة  املغرب  مطهر  بني  عين 

تحقيق اهداف الشركة.

ج عين:
السيد)ة) زيد لخليفي ج عنوانه)ا) 
 374 رقم   24 زنقة  الفيضان  حي 

املغرب  مطهر  بني  عين   60000

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

حي  جفي   2022 نون4ر   17 بتاريخ 
الفيضان زنقة 24 رقم 374 - 60000 

عين بني مطهر املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   24 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1859.

196I

YAZIDAMServices

YAZIDAMServices. YS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 YAZIDAMServices. YS

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املركز 

التجاري »الحدائق»، رياض 3،قطاع 

16، بلوك م، رقم 7، حي الرياض. - 

10100 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

163787

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   07

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  االقتضاء 

.YAZIDAMServices. YS

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أع ال   - الطعام جالوأبات السريعة 

متنوعة - أي ع لية تجارية..
املركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 
التجاري »الحدائق»، رياض 3،قطاع 
 - حي الرياض.   ،7 رقم  بلوك م،   ،16

10100 الرباط املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد حوميد بناني مح د أمين 
سرهم   100 بقي ة  حصة   100  :

للحصة.
 100  : السيد حوميد بناني أنس 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد حوميد بناني مح د أمين 
 ،48 رقم  الرياض،  تجزئة  عنوانه)ا) 

بطانة 11040 سال املغرب.
أنس  بناني  حوميد  السيد 
عنوانه)ا) رقم 68، زنقة عبد الرح ان 
مو�ضى،  ضاية  تجزئة  بكر،  أبي  بن 

سوي�ضي 11070 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مسيري الشركة:
السيد حوميد بناني مح د أمين 
 ،48 رقم  الرياض،  تجزئة  عنوانه)ا) 

بطانة 11040 سال املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   03 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 8614.
197I

STE HTS SOURCING

STE SOUFGOLD
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SOUFGOLD
حي السالم شارع امليناء زنقة اسلي 
رقم 03 ، 73000، الداخلة املغرب
STE SOUFGOLD شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي السالم 
شارع امليناء زنقة اسلي رقم 03 - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOUFGOLD
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب جفي الخارج هو : 
الج اعي  الخاص  النقل 

لألشخاص
منتجات  أ يع  جبيع  شراء 

التنظيف.
النقل العام.

جاالستيراس  العامة  التجارة 
جالتصدير

أع ال متنوعة جتقديم خدمات
تجارة امس اك

نقل البضائع لحساب الغير
نقل امفراس لحساب الغير

املأكوالت  منتجات  أ يع  تخزين 
البحرية.

تصدير أ يع منتجات   / استيراس 
املأكوالت البحرية

جتعبئة  جتج يد  جمعالجة  تث ين 
جحفظ منتجات املأكوالت البحرية ،

تسويق امس اك الطازأة جامل4رسة 
جأ يع  جاملحار  جاملحار  جاملج دة 
منتجات املأكوالت البحرية امخرى في 
التجارة  جالدجلية.  الوطنية  امسواق 
من  جالتعاقد  جالتصدير  جاالستيراس 

الباطن.
جكالة لع ليات امنشطة الرياضية 
)رباعية ، عربات التي تجرها الدجاب ، 

سراأة الج ل ، سراأة نارية).
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تأأير املركبات )كواس)
جالدراأات  الدراأات  تأأير 
النارية )كواس...) ، سراأات هوائية أج 

سراأات نارية.
)تأأير  الخدمات  إسارة  مقاجل 

رباعي).
 ، جالترفيهية  الترفيهية  امنشطة 
تأأير معدات أجقات الفراغ لل رافق 
املعارض   ، املعارض   ، الترفيهية 
أنشطة  الشاطئية.  امنشطة   ،
سي ا  جال   ، جاملتنزهات  املتنزهات 
امنشطة املائية جغيرها من امنشطة 
امحداث  جتنظيم   ، الرياضية 

الرياضية.
يقوم  ميكانيكي   MD مصلح- 

بع ليات االستيراس جالتصدير.
معدات  أج  معدات  استئجار 

رياضية.
الفناسق جاإلقامة

استقبال أج إظهار امحداث
أ يع أنواع امنشطة السياحية

تشغيل جإنشاء جإسارة املعسكرات 
جالنزل جاملوتيالت جالبناغل

تشغيل جإسارة مقهى جمطعم
 ، جالع لي  النظري  التدريس 
ركوب  رياضة  في  السريع  جالتدريب 
اممواج جغيرها من الرياضات املائية 
جقوارب  الشراعية  جالدراأات 

الكاياك الشراعية
استيراس جشراء جبيع جتأأير أ يع 
لركوب  كواس  ج  سكي  أيت  معدات 

اممواج
أ يع  جتأأير  جتسويق  استيراس 

املعدات الرياضية
جسع هم  الع الء  استقبال 
الثقافية  للزيارات  جسفرهم  جنقلهم 
أمسيات  تنظيم  جكذلك  جالرياضية 
جمؤت رات  جندجات  ع ل  ججأبات 

جرحالت استكشافية
جالتنقيب  جاالقتناء  البحث 
جاالستغالل بج يع أشكاله ، بصفته 
لج يع   ، امتياز  صاحب  أج  ا 

ً
مالك

مقالع الح�ضى أج امحجار امخرى أج 
الرمال أج الح�ضى ؛

تصنيع آالت أخرى ذات أغراض 
محدسة

للشركة  جالدج ي  املحلي  النقل 
املنتجات  لج يع  الثالثة  جلألطراف 
جآالت  شاحنات  جشراء  جالبضائع 
البناء  جأع ال  للنقل  أخرى  سرفلة 

جاملحاأر امخرى ؛
جاستيراس  جاستيراس  جبيع  شراء 
جتأأير جشحن أ يع املواس جامأهزة 
جاملعدات الثابتة جاملتحركة جامسجات 
البناء  صناعة  في  املستخدمة 

جأحواض السفن ؛
أع ال البناء العامة ، غرق جحفر 
اآلبار. أع ال الهندسة املدنية جاملباني
جإسارة  تشغيل  املقهى  تشغيل 
مطعم. م ارسة أ يع أنشطة تقديم 
غرف  جتشغيل  تنظيم  ؛  الطعام 
الحفالت. التنظيم جالرسوم املتحركة 
جاالحتفاالت  الحفالت  لج يع 
جالكوكتيالت  االستقبال  جحفالت 
العائلية  جاالحتفاالت  امعراس  مثل 

جاملؤت رات جاملؤت رات
 ، معدات التشغيل اآل ي لل كاتب 
تصدير املعدات   / جتسويق جاستيراس 
جتكنولوأيا  املكتبية  جاللوازم 
الهيدرجليكية  املعدات  ؛  املعلومات 
التسويق  جامليكانيكية.  جالكهربائية 

جاالستيراس جالتصدير
الشركة التي تقوم بج يع ع ليات 
التطوير أج املعدات أج االستحواذ أج 
اإليجار أج االستغالل أج غيرها بهدف 
أج توسيع جحدات اإلقامة أج  إنشاء 
املنتجعات  أج  الفندقية  املج عات 

السياحية أج التخييم أج الترفيه ؛
أشكاله  بج يع  العقاري  التطوير 
، من خالل االستحواذ أج التباسل أج 
البيع أج التقسيم أج التقسيم الفرعي 
أج  املبنية  الع رانية  املباني  لج يع 
امس اء املبنية ؛ تحقيق بيع جتسويق 
أ يع املباني أج املساكن أج التي سيتم 
بعد  أج  قبل  املخطط  عل9  بناؤها 

االنتهاء ؛
استيراس   ، عام  بشكل  التجارة 
املنتجات  أ يع  جتسويق  تصدير   /
تكون  أن  سجن  املصنعة  الغذائية 

القائ ة شاملة.
تجارة امس اك

م ارسة أ يع امنشطة الزراعية،

اكتساب املصالح بأي شكل من   
امشكال في أي شركة أج ع ل تجاري 
جتشغيل  إنشاء  ؛  م اثل  غرض  له 

جاملستوسعات  جاملكاتب  الوكاالت 

لتسهيل تحقيق هدف الشركة ؛

أ يع أنواع امنشطة السياحية

التعاقد من الباطن عل9 أي نشاط 

أج استخدام  الع الة  يتطلب تدخل 

معدات صناعية أج زراعية أج تجارية

جبيع جتأأير أ يع املركبات  شراء 

الصغيرة  الحافالت  ذلك:  في  ب ا 

جالجرارات  جالشاحنات  جالحافالت 

جغيرها

مشاركة

مواس  بيع   ، العامة  اإلنشاءات 

البناء ، الهندسة املدنية

الع ليات  أ يع   ، عام  جبشكل 

غير  أج  مباشر  بشكل  املرتبطة 

الشركة  ن و  لتعزيز  بنشاطها  مباشر 

جتطورها.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
زنقة اسلي رقم  السالم شارع امليناء 

03 - 73000 الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : القصار  خالد  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  القصار  خالد  السيد 

موالي  العجاأرة  رحو  اجالس  سجار 

يعقوب 30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  القصار  خالد  السيد 

موالي  العجاأرة  رحو  اجالس  سجار 

يعقوب 30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 2009/2022.

198I

C

TADBIRCOM
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

C
M ، 50000، MEKNES MAROC

TADBIRCOM شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 52 

زنقة ابن زيدجن حي الرياض مكناس 
- 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 ماي   12
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TADBIRCOM
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حرة أج البناء - التجارة.
 52 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
زنقة ابن زيدجن حي الرياض مكناس 

- 50000 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : فرسجس  تزجز  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فرسجس  تزجز  السيدة 
الرياض  حي  زيدجن  ابن  زنقة   52

50000 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:



عدس 5746 - 19 أ اسى امج 9 1444 )14 سيس 4ر 2022)الجريدة الرسمية   23180

عنوانه)ا)  فرسجس  تزجز  السيدة 
الرياض  حي  زيدجن  ابن  زنقة   52

50000 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 التجارية ب كناس بتاريخ 

2022 تحت رقم 2635.
199I

ALIANZA ADVISORY

FONCIERE BOUSKOURA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ALIANZA ADVISORY
49، زنقة أون أوريس، الطابق 

رقم 6، حي غوتييه ، 20060، الدار 
البيضاء املغرب

FONCIERE BOUSKOURA شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 5، 
في 39، شارع نورموندي - 20100 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

560351
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   03
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FONCIERE BOUSKOURA
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املغرب  من  كل  في  الشركة  من 

جالخارج:
جتشغيل  سراسة جتص يم جبناء   -

أ يع املشاريع العقارية ؛
- حيازة أ يع العقارات املبنية أج 

املزمع بناؤها جبيعها ؛
إنشاء أ يع املباني لالستخدام   -
السكني  أج  الصناعي  أج  التجاري 
جتشغيل هذه املباني سواء عن طريق 
جعل9  أخرى  طريقة  بأي  أج  اإليجار 
جأه الخصوص تقسي ها إ 9 طوابق 

جشقق بهدف تشغيلها في إطار ظهير 
لل لكية  املنظم   1945 نوف 4ر   16

املشتركة في املغرب ؛
جتقسيم  العقاري  التطوير   -

امرا�ضي بشكل عام ؛
الخاص  لحسابها   ، الشركة   -
لج يع   ، ثالثة  أطراف  عن  نيابة  أج 
جبناء   ، املدنية  الهندسة  أع ال 
جالنجارة   ، املائي  جالعزل   ، الطالء 
املتعلقة  امخرى  امع ال  جأ يع 
بتشييد  أج غير مباشر  بشكل مباشر 

املباني العامة أج الخاصة ؛
- املشاركة املباشرة أج غير املباشرة 
للشركة في أ يع الع ليات املتعلقة 
عن  سي ا  جال   ، املذكور  بالنشاط 
أج   ، أديدة  شركات  إنشاء  طريق 
االكتتاب  أج   ، الرعاية  في  املساه ة 
حقوق  أج  املالية  امجراق  شراء  أج 
الشركات ، أج االندماج ، أج التحالف 

أج االتحاس جاملشاركة أج غير ذلك ؛
املعامالت  أ يع   ، عام  جبشكل 
املالية أج املنقولة أج العقارية التي قد 
غير  أج  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
بأغراض  أج  الشركة  بغرض  مباشر 
تسهل  أن  املحت ل  جمن  صلة  ذات 

تطويرها أج تحقيقها..
الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
5، في 39، شارع نورموندي - 20100 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 250  : السيد هشام ابن ابراهيم 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد مح د أمين النجاري : 250 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السلي اني  السيد سيدي عث ان 
سرهم   100 بقي ة  حصة   250  :

للحصة.
رفيق  الدين  فخر  السيد 
 100 حصة بقي ة   250  : السلي اني 

سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

ابراهيم  ابن  هشام  السيد 

 33 رقم  فيال  أجبا  تجزئة  عنوانه)ا) 

أنفا  بوطالب  الهاسي  عبد  شارع 

20230 الدار البيضاء املغرب.
النجاري  أمين  مح د  السيد 
شارع  باها  أيت  زنقة   1 عنوانه)ا) 

 10170 السوي�ضي  الساسس  مح د 

الرباط املغرب.

السلي اني  السيد سيدي عث ان 

 2 زنقة  كاليفورنيا  تجزئة  عنوانه)ا) 

 20150 41 كاليفورنيا  فيال نايل رقم 

الدار البيضاء املغرب.

السيد فخر الدين رفيق السلي اني 
زنقة سيدي أح د بن   38 عنوانه)ا) 

السوي�ضي  الوالية  تجزئة  النبي  عبد 

10170 الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

ابراهيم  ابن  هشام  السيد 

 33 رقم  فيال  أجبا  تجزئة  عنوانه)ا) 

أنفا  بوطالب  الهاسي  عبد  شارع 

20230 الدار البيضاء املغرب

السيد فخر الدين رفيق السلي اني 
زنقة سيدي أح د بن   38 عنوانه)ا) 

السوي�ضي  الوالية  تجزئة  النبي  عبد 

10170 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 843878.

200I

OFFICE ALLA CAMPANIES

SPICE BEAUTY
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OFFICE ALLA CAMPANIES

 BOITE POSTALE NUM 2353

 MARRAKECH PRINCIPAL

 MARRAKECH، 2353،

MARRAKECH MAROC

SPICE BEAUTY شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 612 

الطابق 1 شقة رقم 1 املسار طريق 

آسفي - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   19

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 SPICE : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها 

.BEAUTY

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواس التج يل.
عنوان املقر االأت اعي : رقم 612 

املسار طريق   1 شقة رقم   1 الطابق 

آسفي - 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

بلونش  رجبين  برجيت  السيدة 

سرهم   100 بقي ة  حصة   100  :

للحصة.

 : بلونش  رجبين  برجيت  السيدة 

100 بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

بلونش  رجبين  برجيت  السيدة 

كيلو   6.5 أمزميز  طريق  عنوانه)ا) 

تسلطانت  قياسة  الشريفية  سجار  متر 

40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

بلونش  رجبين  برجيت  السيدة 

كيلو   6.5 أمزميز  طريق  عنوانه)ا) 

تسلطانت  قياسة  الشريفية  سجار  متر 

40000 مراكش املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   24 التجارية ب راكش بتاريخ 

2022 تحت رقم 141766.

201I

عزيز انفوح

SOCIETE SALMITRAV
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

عزيز انفوح

59 زنقة الزرقطوني ارفوس، 52200، 

ارفوس املغرب

SOCIETE SALMITRAV شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

الداخلة حي الجديد - 52200 ارفوس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9149

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   10 املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ   SOCIETE SALMITRAV
سرهم جعنوان   1.000.000 رأس الها 

حي  الداخلة  زنقة  اإلأت اعي  مقرها 

الجديد - 52200 ارفوس املغرب نتيجة 

ل : شركة بدجن ع ل.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

ارفوس   52200  - الداخلة حي الجديد 

املغرب. 

ج عين:

ج  السالمي  مصطفى  السيد)ة) 

ارفوس   52200 حي الجديد  عنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 28 نون4ر 

2022 تحت رقم 938.

202I

fudben

LAAREJ LUX SARL AU شركة
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fudben
-71شارع املسيرة الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
 LAAREJ LUX SARL AU شركة

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 
الرئ�ضي رقم 323-321 - 62000 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16151

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 غشت   12 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
أعينط  نورة  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
غشت   12 بتاريخ  لعرج  عبدالحق 

.2022
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور بتاريخ 05 شتن4ر 

2022 تحت رقم 4312.

203I

الشركة املغربية للخدمات االأت اعية

 STE IGNI MENUISERIE
SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

الشركة املغربية للخدمات 
االأت اعية

 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME ETAGE BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 STE IGNI MENUISERIE SARL

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي منطقة 
الصناعية أزناية قطعة 143 طنجة 

- 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18973

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 أكتوبر   05 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
البقا ي  بالل  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   100
100 حصة لفائدة السيد )ة) شي اء 

الخراز بتاريخ 05 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13533.
204I

الشركة املغربية للخدمات االأت اعية

STE ZUSSEN GROEP SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

الشركة املغربية للخدمات 
االأت اعية

 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME ETAGE BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 STE ZUSSEN GROEP SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عالل بن عبد هللا اقامة 36 الطابق 
2 طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.127037
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
الفقيري  مريم  )ة)  تفويت السيد 
 100 حصة اأت اعية من أصل   50
حسنة  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

الفقيري بتاريخ 25 يوليوز 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   04 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 12671.
205I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE SMILE & CO SARL

AU
إعالن متعدس القرارات

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

90000، TANGER MAROC

 SOCIETE SMILE & CO SARL AU

»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

موالي رشيد ع ارة الحديقة محل 

رقم 7 - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.86765

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم -1: الذي ينص عل9 مايلي: 

 500.000 زياسة رأس ال الشركة ب 

سرهم إ 9   400.000 سرهم ليرتفع من 

900.000 سرهم

قرار رقم -2: الذي ينص عل9 مايلي: 

امسا�ضي  القانون  صياغة  إعاسة 

للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -6 الحصص: الذي ينص 

عل9 مايلي: 900 حصة من فئة 1000 

سرهم تخص السيدة منى أرسالن ج هي 

الشريك الوحيد للشركة 

بند رقم -7 الرأس ال: الذي ينص 

الشركة  رأس ال  ارتفاع  مايلي:  عل9 

 900.000 إ 9  سرهم   400.000 من 

سرهم مقس ة إ 9 900 حصة من فئة 

1000 سرهم للحصة الواحدة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259898.

206I
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مكتب الحسابات مالكي

CHEIKH EL BINAE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب الحسابات مالكي

291 شارع الكرامة منفلوري فاس ، 

30000، فاس املغرب

CHEIKH EL BINAE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 49 

اقامة سنيا شقة 12 زنقة أديدةحي 

االمل طريق صفرج - 30000 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32509

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   03 املؤرخ في 

ذات  شركة   CHEIKH EL BINAE

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
زنقة   12 شقة  سنيا  اقامة   49 رقم 

 - صفرج  طريق  االمل  أديدةحي 

لعدم  نتيجة  املغرب  فاس   30000

بلوغ االهداف املسطرة للشركة.

ج عين:

عنوانه)ا)  ج  باكي  موح  السيد)ة) 
زنقة   12 شقة  سنيا  اقامة   49 رقم 

صفرج  طريق  االمل  أديدةحي 

)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 49 جفي رقم   2022 نون4ر   03 بتاريخ 
زنقة أديدةحي   12 اقامة سنيا شقة 

فاس   30000  - صفرج  طريق  االمل 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 25 نون4ر 2022 

تحت رقم 4902/022.

207I

CMPSG 

جنى بيوتي
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CMPSG

 LOT AL MASSAR QUARTIER

 INDUSTRIEL IMMEUBLE

 119 2eme Etage N3 ، 40000،

marrakech maroc

أنى بيوتي شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 

01 أبواب مراكش منطقة 18 سأا 

ع ارة 472 رقم 17 مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   22

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

أنى   : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

بيوتي.

تصفيف   : غرض الشركة بإيجاز 

الذين  للرأال  أج  للسيدات  الشعر 

يحتلون أكثر من شخصين

)تاأر  التج يل  مستحضرات 

منتجات التجزئة).

محل   : االأت اعي  املقر  عنوان 

سأا   18 منطقة  مراكش  أبواب   01
ع ارة 472 رقم 17 مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 : عسيلة  ايت  كري ة  السيدة 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة.
 : عسيلة  ايت  كري ة  السيدة 

1000 بقي ة 100 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عسيلة  ايت  كري ة  السيدة 
منطقة  مراكش  أبواب  عنوانه)ا) 
17 مراكش  472 رقم  18 سأا ع ارة 

40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عسيلة  ايت  كري ة  السيد 
منطقة  مراكش  أبواب  عنوانه)ا) 
17 مراكش  472 رقم  18 سأا ع ارة 

40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   11 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141701.
208I

LEGAL CONSULTING

GLOBAL IMMO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEGAL CONSULTING
مسجد فاط ة بقشان باب 16 رقم 

18 حي النسيم ، 20180، الدار 
البيضاء املغرب

GLOBAL IMMO شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 217 اقامة 
الفتح شارع الرجساني الطابق 1 رقم 

3 - 20190 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563411

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   04
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 217  : االأت اعي  املقر  عنوان 
الرجساني الطابق  الفتح شارع  اقامة 
البيضاء  الدار   20190  -  3 رقم   1

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : حشاس  يونس  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد يونس حشاس عنوانه)ا) 47 
 20025 بوركون  ح ديس  ابن  زنقة 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد يونس حشاس عنوانه)ا) 47 
 20025 بوركون  ح ديس  ابن  زنقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم -.

209I

MEH EXPERTISE

 CENTRE PROGRESSION
SCOLAIRE PRIVE

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبال خريبكة ، 25023، خريبكة 
املغرب

 CENTRE PROGRESSION
SCOLAIRE PRIVE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي : 17 تجزئة 
ابن خلدجن شارع الوئام - 25000 

خريبكة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5565

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 نون4ر   10 في  املؤرخ 
 CENTRE PROGRESSION حل 
ذات  شركة   SCOLAIRE PRIVE
رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املسؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم   20.000
خلدجن  ابن  تجزئة   17 اإلأت اعي 
شارع الوئام - 25000 خريبكة املغرب 

نتيجة مزمة القطاع.
ج عين:

ج  كصاب  منصف  السيد)ة) 
حي  التفاح  زنقة   82 عنوانه)ا) 
املغرب  خريبكة   25000  1 الذاخلة 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 10 نون4ر 2022 جفي 17 تجزئة 
 25000  - الوئام  شارع  خلدجن  ابن 

خريبكة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 601.
210I

SOCOGENA

 LA الجري انجيرينغ ماروك
 GRUE ENGINEERING

MAROC
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24

 ROUTE AIN CHKEF FES،
30000، FES MAROC

 LA GRUE الأري انجيرينغ مارجك
ENGINEERING MAROC شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 568 
رياض الياس ين طريق عين الشقف 

متجر رقم 2 فاس 30000 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.48293

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   14 املؤرخ في 
 LA GRUE مارجك  انجيرينغ  الأري 
شركة   ENGINEERING MAROC
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأس الها 10.000 سرهم 
 568 رقم  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
رياض الياس ين طريق عين الشقف 
فاس   30000 فاس   2 رقم  متجر 
رقم  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

معامالت.
ج عين:

ج  الحرفان  طارق  السيد)ة) 
رياض الياس ين   568 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   30000 الشقف  عين  طريق 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 568 2022 جفي رقم  نون4ر   14 بتاريخ 
رياض الياس ين طريق عين الشقف 
فاس   30000 فاس   2 رقم  متجر 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 25 نون4ر 2022 

تحت رقم 4910/2022.
211I

bemultico بي ولتيكو

املقاول العام للبناء 
 GENERAL واالستشارات

 CONTRACTOR OF
 BUILDING AND

)CONSULTING (GCBC
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

bemultico بي ولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

املقاجل العام للبناء جاالستشارات 
 GENERAL CONTRACTOR OF

 BUILDING AND CONSULTING

GCBC)) شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
السفلي في الرقم 101 النعيم 07 
مكناس - 50000 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50885
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   14 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
جاالستشارات  للبناء  العام  املقاجل 
 GENERAL CONTRACTOR OF
 BUILDING AND CONSULTING
 1.500.000 مبلغ رأس الها   ((GCBC
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الطابق السفلي في الرقم 101 النعيم 
07 مكناس - 50000 مكناس املغرب 
نتيجة ل : عدم تحقيق هدف الشركة.
ج حدس مقر التصفية ب الطابق 
 07 النعيم   101 الرقم  في  السفلي 

مكناس - 50000 مكناس املغرب. 
ج عين:

ج  طيبي  رضوان  السيد)ة) 
زكري  بن  عرصة   22 رقم  عنوانه)ا) 
مكناس   50000 مكناس  تواركة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
الطابق السفلي   : املتعلقة بالتصفية 

في الرقم 101 النعيم 07 مكناس
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 1225.
212I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SWY INVEST
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

SWY INVEST شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 
الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

ال4رسعي رقم 02 أيليز - 40000 
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
ياسين  نعي ة  )ة)  السيد  تفويت 
 100 حصة اأت اعية من أصل   50
حصة لفائدة السيد )ة) عبد الفتاح 

كوكات بتاريخ 27 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   04 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141122.

213I

NA CONSEIL

 MAKAANON IMMO SARL
AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NA CONSEIL
 marrakeh marrakeh، 40000،

marrakech MAROC
 MAKAANON IMMO SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

تاركة اقامة خالد رقم 10 شارع 4 س 
م م الطابق التاني مراكش مراكش 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130889

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   10
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAKAANON IMMO SARL AU
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
طريق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
4 س  10 شارع  تاركة اقامة خالد رقم 
التاني مراكش مراكش  الطابق  م  م 

40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : السيدة كاهان باتريسيا 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 1000  : باتريسيا  كاهان  السيدة 

بقي ة 100 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
السيدة كاهان باتريسيا عنوانه)ا) 

فيينا 1040 فيينا الن سا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيدة كاهان باتريسيا عنوانه)ا) 

فيينا 1040 فيينا الن سا
مح د  جاعراب  ايت  السيد 
القصور  مول  طريق   55 عنوانه)ا) 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141687.

214I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SWY INVEST
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

SWY INVEST شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي ساحة 
الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

ال4رسعي رقم 02 أيليز - 40000 
مراكش.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2022 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة» إ 9 »شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   04 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141122.
215I

cabinet fiduciaire zghoud

NADI HOLDING
إعالن متعدس القرارات

cabinet fiduciaire zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE EDDAI N°2 ،
90010، TANGER MAROC

NADI HOLDING »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: م4رجكة 
V زنقة 17 رقم 96 1 شارع كندي 
إقامة هيام رقم 4 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.66265

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 05 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الذي  قرار رقم اعالن بيع أسهم: 
أسهم  أ يع  بيع  مايلي:  عل9  ينص 
العتاني  السيدة  لفائدة  الشركة 

كري ة
قرار رقم اعالن تغير املسير الوحيد: 
الذي ينص عل9 مايلي: عينت السيدة 
العتاني كري ة مسيرة جحيدة للشركة 

ملدة غير محدجسة .

القانون  صياغة  اعاسة  رقم  قرار 

ينص  الذي  للشركة:  امسا�ضي 

القانون  صياغة  اعاسة  مايلي:  عل9 

امسا�ضي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

ينص  الذي   :1-46 رقم  بند 

القانون  صياغة  اعاسة  مايلي:  عل9 

امسا�ضي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   09 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 12926.

216I

ابرتون مح د

HIVERNAGE PROPERTIES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ابرتون مح د

149 حي از ي بلوك 2 زنقة سطات 

مراكش ، 40000، مراكش امل لكة 

املغربية

HIVERNAGE PROPERTIES شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

املحجوب الراميزى ع ارة ب ليرجمبار 

شقة 4 ليفيرناج مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.85625

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   08 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

اقديم  س ير  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   999

1.000 حصة لفائدة السيد )ة) كريم 

السويدي بتاريخ 27 شتن4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141673.

217I

AL HUDA CONSEIL SARL

STE SELEPHARM

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شارع مح د الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فاس 

املغرب

STE SELEPHARM شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 12 شارع 

االمام الشاطبي - 30000 فاس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.49655

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   22 املؤرخ في 

ذات  شركة   STE SELEPHARM

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

 10.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

 12 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

شارع االمام الشاطبي - 30000 فاس 

رقم  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

معامالت.

ج عين:

عبد الرحيم بن خلوف  السيد)ة) 

ج عنوانه)ا) 12 شارع االمام الشاطبي 

)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

12 شارع  جفي   2022 نون4ر   22 بتاريخ 

فاس   30000  - الشاطبي  االمام 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4916.

218I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SWY INVEST
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
SWY INVEST شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
ال4رسعي رقم 02 أيليز - 40000 

مراكش املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2022 تم تعيين 
مسير أديد للشركة السيد)ة) كوكات 

عبد الفتاح ك سير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   04 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141122.
219I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MARRAKECH KEY GUIDE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
 MARRAKECH KEY GUIDE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
اغرمان ستي فاط ة الحوز - 40000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.89025

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 يوليوز 2022 تقرر حل 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
 MARRAKECH الوحيد  الشريك 
KEY GUIDE مبلغ رأس الها 10.000 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
اغرمان ستي فاط ة الحوز - 40000 
انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط.
سجار  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
اغرمان ستي فاط ة الحوز - 40000 

مراكش املغرب. 
ج عين:

السيد)ة) س يرة كرجم ج عنوانه)ا) 
حي املنزه C Y اقامة 4 رقم 13 10000 

الرباط املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن4ر   19 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 139561.
220I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MARRAKECH KEY GUIDE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
 MARRAKECH KEY GUIDE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار 
اغرمان ستي فاط ة الحوز - 40000 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.89025

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 يوليوز 2022 تقرر حل 

MARRAKECH KEY GUIDE شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأس الها 10.000 سرهم 
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار اغرمان 
ستي فاط ة الحوز - 40000 مراكش 

املغرب نتيجة النعدام النشاط.
ج عين:

السيد)ة) س يرة كرجم ج عنوانه)ا) 
حي املنزه C Y ع ارة 4 رقم 13 40000 
مراكش املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
سجار  جفي   2022 يوليوز   18 بتاريخ 
اغرمان ستي فاط ة الحوز - 40000 

مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   04 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141127.
221I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

REGRAGUI INVEST
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص
 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL
شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 
الشتوي، 40000، مراكش املغرب

REGRAGUI INVEST شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املكتب 
رقم 18 الحي الصناعي رقم 41 
سيدي غانم - 40000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   17 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
الركراكي  )ة)  السيد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   30 الدجغي 
حصة لفائدة السيد   10.000 أصل 
 ISKOUNNENE AMIROUCHE (ة(

بتاريخ 17 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   14 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141431.

222I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

REGRAGUI INVEST
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

اقامة  الحسن  موالي  شارع 
2 الحي  ال4رسعي ع ارة ب الشقة رقم 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
REGRAGUI INVEST شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
ج عنوان مقرها االأت اعي املكتب 
رقم 18 الحي الصناعي رقم 41 سيدي 

غانم - 40000 مراكش.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 أكتوبر 2022 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة» إ 9 »شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   14 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141431.

223I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DI MEDESTHETIQUE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
DI MEDESTHETIQUE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي امللك 

املسمى شنتال13- مركز االع ال 
مح د الساسس 16 شلرع بن البنة 
الحي ح ص القديم مراكش 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

130497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   22

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 DI  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MEDESTHETIQUE

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

للعناية بالج ال.

امللك   : االأت اعي  املقر  عنوان 

االع ال  مركز  شنتال13-  املسمى 

شلرع بن البنة   16 مح د الساسس 

 40000 الحي ح ص القديم مراكش 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 ADJA DAMBA DANTE السيدة

سرهم   100 بقي ة  حصة   : 500

للحصة.

 KICRI INES SOFIA السيدة 

سرهم   100 بقي ة  حصة   : 500

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 ADJA DAMBA DANTE السيدة

جالس   DEMDEM سار  عنوانه)ا) 

حسون 40000 مراكش املغرب.

 KICRI INES SOFIA السيدة 

 RUE DE LA PAIX BAT 37 (عنوانه)ا

 D N°15, 71210 MONTCHANIN

فرنسا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

 KICRI INES SOFIA السيدة 

 RUE DE LA PAIX BAT 37 (عنوانه)ا

 D N°15, 71210 MONTCHANIN

فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   09 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141238.
224I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ANLIZAHE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
ANLIZAHE شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
ال4رسعي رقم 02 أيليز - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130587
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   20
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ANLIZAHE
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مصدر للعديد من أنواع البضائع.
عناصر  أج  للديكور  أ لة  تاأر 

الزخرفة للشقق جاملتاأر.
تاأر أثاث.

ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 40000  - أيليز   02 رقم  ال4رسعي 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 MAS ANNE-HELENE السيدة 
حصة   SUZANNE LUCETTE : 50

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 ALLARD LISA : 50 السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 MAS ANNE-HELENE السيدة 
عنوانه)ا)   SUZANNE LUCETTE
أاس  ملدخل  بريستيجيا  اقامة 

BAT.200 40000 مراكش املغرب.
السيدة ALLARD LISA عنوانه)ا) 
 PLACE D’APVRIL 38000  2

GRENOBLE املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
 MAS ANNE-HELENE السيدة 
عنوانه)ا)   SUZANNE LUCETTE
أاس  ملدخل  بريستيجيا  اقامة 

BAT.200 40000 مراكش املغرب
السيدة ALLARD LISA عنوانه)ا) 
 PLACE D’APVRIL 38000  2

GRENOBLE املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   11 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141334.
225I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BY MEL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
BY MEL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
ال4رسعي رقم 02 أيليز - 40000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.114551

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  11 غشت  املؤرخ في 
 BY شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
سرهم   30.000 رأس الها  مبلغ   MEL
ساحة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 40000  - أيليز   02 رقم  ال4رسعي 
انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط.
ساحة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 40000  - أيليز   02 رقم  ال4رسعي 

مراكش املغرب. 
ج عين:

 MELANIE MARIE السيد)ة) 
 GHISLAINE GEORGIADES
 ROUTE DES  23 عنوانه)ا)  ج 
COINS S 78610 SAINT-LEGER-
)ة)  ك صفي  فرنسا   EN-YVELINE

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 138792.

226I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BY MEL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
BY MEL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : ساحة 
الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

ال4رسعي رقم 02 أيليز - 40000 
مراكش املغرب.
قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
.114551

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 غشت   11 في  املؤرخ 
حل BY MEL شركة ذات املسؤجلية 
 30.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الحسن  موالي  شارع  الحرية  ساحة 
اقامة ال4رسعي رقم 02 أيليز - 40000 
النعدام  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط.
ج عين:

 GEO MELANIE السيد)ة) 
 MARIE GHISLAINE RGIADES
 ROUTE DES  786  23 ج عنوانه)ا) 
COINS 10 78610 SAINT-LEGER-
)ة)  ك صفي  فرنسا   EN-YVELINES

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
ساحة  جفي   2022 غشت   11 بتاريخ 
اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 40000  - أيليز   02 رقم  ال4رسعي 

مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   04 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141125.

227I

SMC CONSULTING

فارماغروم مراكش
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SMC CONSULTING
 BD ALLAL EL FASSI IMM
 ATLASSI A1 1ER ETAGE

 BUREAU N°3 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

فارماغرجم مراكش شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 
عالل الفا�ضي ع ارة االطل�ضي أ1 

الطابق االجل مكتب رقم 3 مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

99481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2019 أكتوبر   01

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

فارماغرجم مراكش.

استيراس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتصدير.

شارع   :  : االأت اعي  املقر  عنوان 

أ1  االطل�ضي  ع ارة  الفا�ضي  عالل 

الطابق االجل مكتب رقم 3 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 250  : أشوت  أرتيونيان  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 250  : أندري  ألبورجف  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد كدريافتسيف أجليج : 500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد أرتيونيان أشوت عنوانه)ا) 
زنقة الرجضة   3 ع ارة النخيل  ف8 

أليز 40000 مراكش املغرب.

السيد ألبورجف أندري عنوانه)ا) 

3 كراسنوغورسكايا ع ارة  لوبيرت�ضي 

34 50001 رجسيا رجسيا.

أجليج  كدريافتسيف  السيد 

زنقة  نوفجورجس  نيجني  عنوانه)ا) 

رجسيا   52006  96 ع ارة  غاغارين 

رجسيا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد أرتيونيان أشوت عنوانه)ا) 
زنقة الرجضة   3 ع ارة النخيل  ف8 

أليز 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   10 التجارية ب راكش بتاريخ 

2019 تحت رقم -.
228I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

FIMA PROPERTY
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
FIMA PROPERTY شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
ال4رسعي رقم 02 أيليز - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130475
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   21
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 FIMA  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.PROPERTY
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الع ليات  من  غيرها  أج  املباني  جبيع 

العقارية.
ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 40000  - أيليز   02 رقم  ال4رسعي 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 50  : علي  مح د  لطيف  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 50  : السيد اح د امين سجرموك 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد لطيف مح د علي عنوانه)ا) 
 RUE DES TREMBLEAUX  22

SARTROUVILLE 78500 فرنسا.
سجرموك  امين  اح د  السيد 
 AV DU HAZAY  28 عنوانه)ا) 

CERGY 95800 فرنسا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد لطيف مح د علي عنوانه)ا) 
 RUE DES TREMBLEAUX  22

SARTROUVILLE 78500 فرنسا
سجرموك  امين  اح د  السيد 
 AV DU HAZAY  28 عنوانه)ا) 

CERGY 95800 فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   08 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141202.

229I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BMS›TUDIO
شركة التوصية البسيطة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
BMS›TUDIO شركة التوصية 

البسيطة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
ال4رسعي رقم 02 أيليز - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة التوصية البسيطة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130295
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   17
امسا�ضي لشركة التوصية البسيطة 

بامل يزات التالية:
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التوصية  شركة   : الشركة  شكل 

البسيطة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BMS’TUDIO

مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 

 40000  - أيليز   02 رقم  ال4رسعي 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

30 حصة   : السيدة أ يلة هياب 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   70  : السيد مح د بطاني 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هياب  أ يلة  السيدة 

أيليز   23 شقة  ياس ين  اقامة 

40000 مراكش املغرب.

السيد مح د بطاني عنوانه)ا) 18 

 46000 سناء  اق ة  مي وزي  شارع 

اسفي املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هياب  أ يلة  السيدة 

أيليز   23 شقة  ياس ين  اقامة 

40000 مراكش املغرب

السيد مح د بطاني عنوانه)ا) 18 

 40000 سناء  اق ة  مي وزي  شارع 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   02 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 140988.

230I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

THAI FOOD

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

THAI FOOD شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 183 

شارع اممير رقم 13 الطابق امر�ضي - 

90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.101207

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  18 غشت  املؤرخ في 

THAI FOOD شركة ذات املسؤجلية 

 50.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

 183 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 

شارع اممير رقم 13 الطابق امر�ضي - 

90000 طنجة املغرب نتيجة النعدام 

النشاط.

ج عين:

 Brigitte FICHERA ép. (السيد)ة

LOUDET ج عنوانه)ا) 43 اقامة ازهار 

 40000 الي ون شارع مح د مجاهد 

مراكش املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 183 جفي   2022 غشت   18 بتاريخ 

شارع اممير رقم 13 الطابق امر�ضي - 

40000 مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   04 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259452.

231I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ZAHRET EL SHAM
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
ZAHRET EL SHAM شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 

التجاري رقم 04 ملتقى شارع عبد 
الكريم الخطابي ج شارع عالل 

الفا�ضي إقامة عين ح يدة 2 ع ارة 
س مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 
مزجز  مسير أديد للشركة السيد)ة) 

عبد اللطيف ك سير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   14 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141430.
232I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

POINTS DE SUSPENSION
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
 POINTS DE SUSPENSION

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبط 
الكريم الخطابي اقامة أواس الع ارة 
109 الشقة 433 - 40000 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.119119
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يونيو   08 في  املؤرخ 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 
 POINTS الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ   DE SUSPENSION
مقرها  جعنوان  سرهم   10.000
الكريم  عبط  شارع  اإلأت اعي 
 109 الع ارة  أواس  اقامة  الخطابي 
الشقة 433 - 40000 مراكش املغرب 

نتيجة ل : انعدام النشاط.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
أواس  اقامة  الخطابي  الكريم  عبط 
 40000  -  433 الشقة   109 الع ارة 

مراكش املغرب. 
ج عين:

 HUBERT VINCENT السيد)ة) 
DE LABAUVE D ARIFAT ج عنوانه)ا) 
فيال 83 س ناح تل صلوحت 40000 
مراكش املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن4ر   27 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 139787.
233I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

POINTS DE SUSPENSION
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
 POINTS DE SUSPENSION

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 
عبط الكريم الخطابي اقامة أواس 
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الع ارة 109 الشقة 433 - 40000 
مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.119119

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يونيو   08 املؤرخ في 
POINTS DE SUSPENSION شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأس الها 10.000 سرهم 
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبط 
الكريم الخطابي اقامة أواس الع ارة 
مراكش   40000  -  433 الشقة   109

املغرب نتيجة النعدام النشاط.
ج عين:

 HUBERT VINCENT السيد)ة) 
 DE LABAUVE D’ARIFAT
س ناح   83 فيال  عنوانه)ا)  ج 
مراكش املغرب   40000 تامصلوحت 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
شارع  جفي   2022 يونيو   08 بتاريخ 
أواس  اقامة  الخطابي  الكريم  عبط 
 40000  -  433 الشقة   109 الع ارة 

مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   09 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141277.
234I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 SOCIÉTÉ DE
 CONSTRUCTION ET DE
 GESTION LOCATIVE «

»SCGL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
 SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION

 ET DE GESTION LOCATIVE
SCGL » » شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

ال4رسعي رقم 02 أيليز - 40000 

مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 أكتوبر   07 في  املؤرخ 

نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

التطوير العقاري.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   16 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141542.

235I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

KAD75
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 

ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب

KAD75 شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 30 الشقة 

08 شارع موالي اح د لوكيلي حسان 

- 40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.130771

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 شتن4ر 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

اح د  شارع موالي   08 الشقة   30«

مراكش   40000  - حسان  لوكيلي 

الكريم  عبد  »شارع  إ 9  املغرب» 

مبارك  بن  الحسن  زنقة  الخطابي 

 -  03 اقامة الخطابية ع ارة ب رقم 

40000 مراكش املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   16 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141541.
236I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 OSRA HOLDING
COMPANY

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
 OSRA HOLDING COMPANY

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
ال4رسعي رقم 02 أيليز - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130701
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   21
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 OSRA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.HOLDING COMPANY
سار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة
إسارة املشاريع السياحية

الت تع ببناء املشاركة بالوقت.
ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 40000  - أيليز   02 رقم  ال4رسعي 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 BARNES TA NESHA السيدة 
 100 بقي ة  حصة   LATOI : 750

سرهم للحصة.
 SHAH-TAYLOR JALAAL السيد
 100 حصة بقي ة   SADDIG : 250

سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 BARNES TA NESHA السيد 
الواليات   -  - ا  جم  عنوانه)ا)   LATOI

املتحدة االمريكية.
 SHAH-TAYLOR JALAAL السيد
الواليات   -  -  - عنوانه)ا)   SADDIG

املتحدة االمريكية.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
 BARNES TA NESHA السيد 
الواليات   -  -  - عنوانه)ا)   LATOI

املتحدة االمريكية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   15 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141446.
237I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

I26 IMMOBILIER
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
I26 IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 

ZINETH BUSINESS زنقة مسلم 
بوكار الشقة 14 باب سكالة - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130725
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   28
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 I26  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الع ليات  من  غيرها  أج  املباني  جبيع 

العقارية.

مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 

مسلم  زنقة   ZINETH BUSINESS

 40000 14 باب سكالة -  بوكار الشقة 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   50  : السيدة فريدة البا ي 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 LEVY BENELIE : 50 السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة فريدة البا ي عنوانه)ا) 55 

 BOULEVARD SUCHET 75016

باريس فرنسا.

السيد LEVY BENELIE عنوانه)ا) 

 20000 زنقة ساسس حي السالم   14

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيدة فريدة البا ي عنوانه)ا) 55 

 BOULEVARD SUCHET 75016

باريس فرنسا

السيد LEVY BENELIE عنوانه)ا) 

 20000 زنقة ساسس حي السالم   14

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   16 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141494.

238I

WIFAK GESTION

AMIDCO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

WIFAK GESTION

شارع عبد العا ي بنشقرجن مكاتب 
زينب طابق رقم 2 مكتب رقم 8. ، 

30000، فاس املغرب

AMIDCO شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 12 

سيراليون املدينة الجديدة - 30000 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34099

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2022 نون4ر   14 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

مبلغ   AMIDCO الوحيد  الشريك 
جعنوان  سرهم   10.000 رأس الها 
سيراليون   12 اإلأت اعي  مقرها 

فاس   30000  - الجديدة  املدينة 

است رارية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

جعدم القدرة عل9 مزاجلة النشاط.

 12 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 30000  - سيراليون املدينة الجديدة 

فاس املغرب. 

ج عين:

السيد)ة) أواس الع راني الجوطي 
الحسني ج عنوانه)ا) 11 زنقة شكيب 

 30000 مها  اقامة   10 رقم  ارسالن 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 22 نون4ر 2022 

تحت رقم 4846/021.

239I

WIFAK GESTION

ALTEAMWEB
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

WIFAK GESTION
شارع عبد العا ي بنشقرجن مكاتب 
زينب طابق رقم 2 مكتب رقم 8. ، 

30000، فاس املغرب
ALTEAMWEB شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 زنقة 
كعب ابن زهير الشقة 9 اقامة يح9 

املدينة الجديدة - 30000 فاس 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55553
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   16 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
 ALTEAMWEB الوحيد  الشريك 
مبلغ رأس الها 10.000 سرهم جعنوان 
ابن  كعب  زنقة   2 اإلأت اعي  مقرها 
املدينة  يح9  اقامة   9 الشقة  زهير 
املغرب  فاس   30000  - الجديدة 
جعدم  است رارية  عدم   : ل  نتيجة 

القدرة عل9 مزاجلة النشاط..
زنقة   2 ج حدس مقر التصفية ب 
اقامة يح9   9 كعب ابن زهير الشقة 
فاس   30000  - الجديدة  املدينة 

املغرب. 
ج عين:

ج  الساخي  سعيدة  السيد)ة) 
زهير  ابن  كعب  زنقة   2 عنوانه)ا) 
الشقة 9 اقامة يح9 املدينة الجديدة 
)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4845.
240I

FNMCOMPTA

ADV TRANS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

ADV TRANS شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الجراري 1 زنقة الشفشاجن زنقة 15 

- طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.125979

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

ت ت   2022 نون4ر   10 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

الباي  عث ان  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   1.000

100 حصة لفائدة السيد )ة) ابراهيم 

جهدان بتاريخ 10 نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13696.

241I

FNMCOMPTA

DM NERA.TRANS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 21

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

DM NERA.TRANS شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

موالي إس اعيل 14 إقامة موالي 

إس اعيل الطابق 3 رقم -9 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   18

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 DM  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NERA.TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للبضائع,ججسيط  جالدج ي  الوطني 

النقل الوطني جالدج ي للبضائع..

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

موالي  إقامة   14 إس اعيل  موالي 
 - -9 طنجة  رقم   3 إس اعيل الطابق 

90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : الطويل  ع ر  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد ع ر الطويل : 1000 بقي ة 

100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الطويل  ع ر  السيد 

 - النحل  حجر  أ اعة  الدعيدعات 

طنجة 9000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الطويل  ع ر  السيد 

 - النحل  حجر  أ اعة  الدعيدعات 

طنجة 9000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   18 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13720.

242I

SOFICODEX

MOUAD PLASTIQUE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

ج الثالث ، سرب ع ر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

MOUAD PLASTIQUE شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 144 
زنقة مح د س يحة ع ارة أوهرة 

مح د س يحة طابق 6 رقم 35 الدار 
البيضاء - 20500 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563533
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   09
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOUAD PLASTIQUE
استيراس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواس  جبيع  تصدير-مشتريات  ج 
البالستيكية-تجهيز جتصنيع جصناعة 
جتجارة أ يع املنتجات البالستيكية-
جبشكل أعم أ يع الع ليات املدنية 
املتعلقة بشكل مباشر أج غير مباشر 

بهدف الشركة..
 144  : االأت اعي  املقر  عنوان 
أوهرة  ع ارة  س يحة  مح د  زنقة 
مح د س يحة طابق 6 رقم 35 الدار 
البيضاء  الدار   20500  - البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد امبارك امارير : 200 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيدة خديجة ابزج : 500 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد مح د امارير : 150 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

150 حصة   : السيد اح د امارير 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امارير  امبارك  السيد 
حي الحداجية عين   40 رقم   14 زنقة 

الشق 20500 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  ابزج  خديجة  السيدة 
حي الحداجية زنقة 14 رقم 40 20500 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  امارير  مح د  السيد 
حي الحداجية عين   40 رقم   14 زنقة 

الشق 20500 الدار البيضاء املغرب.
السيد اح د امارير عنوانه)ا) حي 
 42 ج   40 14 رقم  01 زنقة  الحداجية 

20500 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  امارير  امبارك  السيد 
حي الحداجية عين   40 رقم   14 زنقة 

الشق 20500 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00847496.
243I

SOFICODEX

 SOCURE TECHNOLOGY
COMPANY

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

ج الثالث ، سرب ع ر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

 SOCURE TECHNOLOGY
COMPANY شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 144 زنقة 
مح د س يحة اقامة أوهرة مح د 

س يحة طابق 6 رقم شقة 35 - 
20500 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.560175

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون4ر   03 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
اقامة  س يحة  مح د  زنقة   144«
رقم   6 أوهرة مح د س يحة طابق 
البيضاء  الدار   20500  -  35 شقة 
إ 9 »تقاطع شارع املقاجمة ج  املغرب» 
زنقة الهاي اقامة مركز يسرى طابق 
الدار   20500  -  15 رقم  مكتب   4

البيضاء املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847351.

244I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

GO JUMP
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة ال4رسعي 
ع ارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 40000، مراكش املغرب
GO JUMP شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي املتجر 

رقم 6 املركز التجاري النخيل اقامة 
النخيل تاركة - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130931
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   18
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 GO  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.JUMP
صالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العاب 
مطعم سناك.

املتجر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
املركز التجاري النخيل اقامة   6 رقم 
مراكش   40000  - تاركة  النخيل 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   100  : بداز  زكي  السيد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
اقامة  عنوانه)ا)  بداز  زكي  السيد 
تاركة   60 رقم   2 القس ة  جريدة 

40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
اقامة  عنوانه)ا)  بداز  زكي  السيد 
تاركة   60 رقم   2 القس ة  جريدة 

40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب راكش بتاريخ - تحت رقم -
245I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 STE ABDERRAHMAN ET
AYOUB TRAV

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
حل شركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES
MAROC

 STE ABDERRAHMAN ET
AYOUB TRAV شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي قطعة رقم 
42 حي اممل مط اطة تاهلة تازة. - 

35203 تاهلة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3951

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   11 املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
 ABDERRAHMAN ET AYOUB
TRAV مبلغ رأس الها 100.000 سرهم 
جعنوان مقرها اإلأت اعي قطعة رقم 
 - حي اممل مط اطة تاهلة تازة.   42
35203 تاهلة املغرب نتيجة ل : عدم 
من  تأسست  الدي  الهدف  تحقيق 

أأله الشركة.
قطعة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
رقم 42 حي اممل مط اطة تاهلة تازة. 

- 35203 تازة. املغرب. 
ج عين:

ج  السندج�ضي  أيوب  السيد)ة) 
تاهلة  مط اطة  اممل  حي  عنوانه)ا) 
)ة)  تاهلة تازة ك صفي   35203 تازة. 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
قطعة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
رقم 42 حي اممل مط اطة تاهلة تازة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 543.
246I

CAFIGEC

CLIMALUX ACCES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

CLIMALUX ACCES شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 8 طريق 

الرباط الطابق الثاني حدائق عين 

السبع - 20100 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

563463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   18

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CLIMALUX ACCES

منشآت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أج  حراري  عزل  أج  تدفئة  أج  صحية 

حراري أج سخان صناعي.

طريق   8  : عنوان املقر االأت اعي 

عين  حدائق  الثاني  الطابق  الرباط 

البيضاء  الدار   20100  - السبع 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد موالي الحسن اجبيد ايعز 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000  :

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد موالي الحسن اجبيد ايعز 

11 زنقة هنري مورج اقامة  عنوانه)ا) 

فال فلوري   14 شقة   4 سلمى طابق 

20100 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

السيد موالي الحسن اجبيد ايعز 
11 زنقة هنري مورج اقامة  عنوانه)ا) 
فال فلوري   14 شقة   4 سلمى طابق 

20100 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847693.
247I

FIDUCO TANTAN

TAN TRANS FISH
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
TAN TRANS FISH شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املخيم 

الوطية - 82010 طانطان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   21
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 TAN  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRANS FISH
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  البضائع  نقل  ج  الس ك 

الغير.
عنوان املقر االأت اعي : حي املخيم 

الوطية - 82010 طانطان املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : الغازي  ايوب  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الغازي  ايوب  السيد 
عي�ضى  سيدي  قياسة  التنابكة  سجار 

46000 اسفي املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الغازي  ايوب  السيد 
عي�ضى  سيدي  قياسة  التنابكة  سجار 

46000 اسفي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 االبتدائية بطانطان بتاريخ 

2022 تحت رقم 212.
248I

FIMAG

AOMS CONSEILS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIMAG
67 زنقة 15 رياض العا ي الدار 

البيضاء ، 20550، الدار البيضاء 
املغرب

AOMS CONSEILS شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رجماندي 
2 مبنى 6 رقم 31 - 20330 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.217285

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2014 تقرر حل 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
 AOMS CONSEILS الشريك الوحيد
سرهم   10.000,00 رأس الها  مبلغ 
رجماندي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
الدار   20330  -  31 رقم   6 مبنى   2
مشكل   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

ما ي.

ج حدس مقر التصفية ب رجماندي 
الدار   20330  -  31 رقم   6 مبنى   2

البيضاء املغرب. 

ج عين:

السيد)ة) اس اء طالبي ج عنوانه)ا) 

رجماندي 2 ع ارة بعلبك طابق رقم 3 

الدار البيضاء   20330  31 شقة رقم 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2014 تحت رقم 00561628.

249I

تاسلة للخدمات الفالحية

 TADLA DE SERVICE
AGRICOLE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تاسلة للخدمات الفالحية

سجار ساي اجالس امبارك بني مالل ، 

23000، بني مالل املغرب

 TADLA DE SERVICE AGRICOLE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار ساي 

اجالس امبارك بني مالل - 23000 بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 ماي   20

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 TADLA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.DE SERVICE AGRICOLE
بارك   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
زراعة  )مقاجل  طرق   ، حديقة   ،

الحدائق أج الصيانة)
-التجارة

-االستيراس جالتصدير.
: سجار ساي  عنوان املقر االأت اعي 
بني   23000  - اجالس امبارك بني مالل 

مالل املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : حزيمي  اللطيف  عبد  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
حزيمي  اللطيف  عبد  السيد 
سجار ساي اجالس امبارك بني  عنوانه)ا) 

مالل 23000 بني مالل املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
حزيمي  اللطيف  عبد  السيد 
سجار ساي اجالس امبارك بني  عنوانه)ا) 

مالل 23000 بني مالل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 28 يونيو 

2022 تحت رقم 613.

250I

M&A CONS

steWAIL TOUR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

M&A CONS
حي الجديد بني انصاررالناظور ، 

62000، الناظور املغرب
steWAIL TOUR شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 42 
رقم35 4 الكندي الناظور - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 ماي   17
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.steWAIL TOUR
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلي جالدج ي نيابة عن الغير
النقل السياحي.

 42 عنوان املقر االأت اعي : شارع 
 62000  - الكندي الناظور   4 رقم35 

الناظور املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 330  : اس اعيلي  أيوب  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 330  : اس اعيلي  إلياس  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 340  : اس اعيلي  جائل  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد أيوب اس اعيلي عنوانه)ا) 
الناظور   317 رقم  املسيرة  شارع 

62000 الناظور املغرب.
السيد إلياس اس اعيلي عنوانه)ا) 
شارع املسيرة زنقة42 رقم 01الناظور 

62000 الناظور املغرب.
السيد جائل اس اعيلي عنوانه)ا) 
الناظور   317 رقم  املسيرة  شارع 

62000 الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد أيوب اس اعيلي عنوانه)ا) 
الناظور   317 رقم  املسيرة  شارع 

62000 الناظور املغرب
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السيد إلياس اس اعيلي عنوانه)ا) 

شارع املسيرة زنقة42 رقم 01الناظور 

62000 الناظور املغرب

السيد جائل اس اعيلي عنوانه)ا) 

الناظور   317 رقم  املسيرة  شارع 

62000 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

13 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 1103.

251I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

INSOUTH
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندجق ال4ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

INSOUTH شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي شارع 

العركوب رقم 7724-01 - 73000 

الداخلة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17619

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 أكتوبر   13 في  املؤرخ 

نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

اللوأستية.  جالخدمات  التخزين 

شراء  اللوأستية.  الخدمات 

غيار  قطع  أ يع  جاستيراس  جبيع 

الجديدة  السيارات  جاكسسوارات 

جإطارات  غيار  قطع  جاملستع لة. 

للسيارات جاآلالت الصناعية امخرى. 

 ، عرض  صالة  صناعية.  معدات 

الغير.  عن  نيابة  مساحات  جتوفير 

البضائع  نقل  صناعية.  معدات 

لحساب الغير..

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 أكتوبر   25

.1759/2022
252I

CABINET K.BUSINESS

VIRTUSIA ڨيرتوسيا
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET K.BUSINESS
 IMM SAPHIR ANGLE HASSAN

 I AV KHALID IBN AL WALID
 2EME ETAGE BUREAU 4 CITE
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR Maroc
ڨيرتوسيا VIRTUSIA شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك 3 
رقم 156 الحي الجديد أزرج أيت 
ملول - 86150 انزكان ايت ملول 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26985

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   14
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VIRTUSIA ڨيرتوسيا
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غرفة ألعاب الفيديو.
 3 بلوك   : عنوان املقر االأت اعي 
رقم 156 الحي الجديد أزرج أيت ملول 

- 86150 انزكان ايت ملول املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : زكري  املهدي  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زكري  املهدي  السيد 
الحي الجديد أزرج   156 رقم   3 بلوك 
انزكان ايت ملول   86150 أيت ملول 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زكري  املهدي  السيد 
الحي الجديد أزرج   156 رقم   3 بلوك 
انزكان ايت ملول   86150 أيت ملول 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن4ر   28 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1877.
253I

centre d’étude de gestion et d’organisation

AEROPROM
إعالن متعدس القرارات

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

AEROPROM »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: مركب 
سا ي, الحي الصناعي ليساسفة, 

كم 9 طريق الجديدة -1077 الدار 
البيضاء - 20232 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.37491

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 06 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
من  بالرغم  الشركة  نشاط  إست رار 
طبقا  الرأس ال  أرباع  ثالث  خسارة 

القانون  من   86 الفصل  ملقتضيات 
رقم 96 - 5

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
 126.000 ب قدار  املال  رأس  زياسة 

 100.000 مبلغ  من  لرفعه  سرهم 

سرهم عن طريق   226.000 سرهم إ 9 

بقي ة  أديدة  حصة   1.260 إنشاء 

سرهم لإلكتتاب جاإلفراج عنهم   100

طريق  عن  اإلكتتاب  عند  بالكامل 

املحدسة  الديون  مع  مقاصة  إأراء 

جاملستحقة تجاه الشركة املسجلة في 

الحساب الجاري للشركاء

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

تخفيض رأس املال ب قدار 226.000 

سرهم عن طريق إمتصاص الخسائر 

إأت اعية  حصة   2.260 جإلغاء 

إ 9  سرهم   226.000 من  لتقليصه 

صفر سرهم.

قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 
ب قدار.10.000  املال  رأس  زياسة 

إ 9  سرهم   0 مبلغ  من  لرفعه  سرهم 

10.000 سرهم عن طريق إنشاء 100 

سرهم   100 بقي ة  أديدة  حصة 

لإلكتتاب جاإلفراج عنهم بالكامل عند 

مقاصة  إأراء  طريق  عن  االكتتاب 

مع الديون املحدسة جاملستحقة تجاه 
الشركة املسجلة في الحساب الجاري 

ً
للشركاء أج املساه ة نقذا

قرار رقم 5: الذي ينص عل9 مايلي: 

تعيين السيدة تانية بن بركة املزساسة 

القاطنة   ,1973 شتن4ر   17 بتاريخ 
4 خي السالم  بزنقة أبل مكون, رقم 

للبطاقة  جالحاملة  البيضاء  الدار   -

ك سيرة   BK 94766 رقم  الوطنية 

مشاركة في الشركة ملدة غير محدجسة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 

من  الساسس  البند  في  تعديالت 

القانون امسا�ضي للشركة

بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
تعديالت في البند السابع من القانون 

امسا�ضي للشركة
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 844439.
254I

centre d’étude de gestion et d’organisation

IMMOBIL›AIR
إعالن متعدس القرارات

 centre d’étude de gestion et
d’organisation

 bd d’ Anfa, résid Ibn  ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét. 20060
 Casablanca ، 20060، casablanca

maroc
ذات  »شركة   IMMOBIL’AIR

املسؤجلية املحدجسة»
مركب  جعنوان مقرها االأت اعي: 
 9 سا ي, الحي الصناعي ليساسفة, كم 
طريق الجديدة -1077 الدار البيضاء 

- 20232 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.37492

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
إست رار الشركة بالرغم من خسارة 
ثالث أرباع الرأس ال طبقا ملقتضيات 

الفصل 86 من القانون رقم 96 - 5
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
 138.000 ب قدار  املال  رأس  زياسة 
 100.000 مبلغ  من  لرفعه  سرهم 
سرهم عن طريق   238.000 سرهم إ 9 
بقي ة  أديدة  حصة   1.380 إنشاء 
سرهم لإلكتتاب جاإلفراج عنهم   100
طريق  عن  اإلكتتاب  عند  بالكامل 
املحدسة  الديون  مع  مقاصة  إأراء 
جاملستحقة تجاه الشركة املسجلة في 

الحساب الجاري للشركاء
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
تخفيض رأس املال ب قدار 238.000 
سرهم عن طريق إمتصاص الخسائر 
إأت اعية  حصة   2.380 جإلغاء 
إ 9  سرهم   238.000 من  لتقليصه 

صفر سرهم.
قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

ب قدار.10.000  املال  رأس  زياسة 
إ 9  سرهم   0 مبلغ  من  لرفعه  سرهم 
10.000 سرهم عن طريق إنشاء 100 
سرهم   100 بقي ة  أديدة  حصة 
لإلكتتاب جاإلفراج عنهم بالكامل عند 
مقاصة  إأراء  طريق  عن  االكتتاب 
مع الديون املحدسة جاملستحقة تجاه 
الشركة املسجلة في الحساب الجاري 

ً
للشركاء أج املساه ة نقذا

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 
من  الساسس  البند  في  تعديالت 

القانون امسا�ضي للشركة
بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
تعديالت في البند السابع من القانون 

امسا�ضي للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 844438.
255I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

DAKHLA FOREVER
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندجق ال4ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
DAKHLA FOREVER شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي موالي 
رشيد شارع مح د الخامس ع ارة 

االنصاري رقم 02 - 73000 الداخلة 
املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20567
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تم تحويل 
للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
مح د  شارع  رشيد  موالي  »حي  من 
 -  02 الخامس ع ارة االنصاري رقم 
»شارع  إ 9  الداخلة املغرب»   73000

 06 منطقة الفيالت فيال رقم  الوالء 
- 73000 الداخلة املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
نون4ر 2022 تحت رقم 1933/2022.
256I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

CABM
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

CABM شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 شارع 
يوسف إبن ثاشفين الطابق 2 رقم 

3 - 90000 طنجة املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.109271

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2022 تم تعيين  20 شتن4ر  املؤرخ في 
مسير أديد للشركة السيد)ة) كنابر 

أح د ك سير جحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن4ر   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 109271.
257I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

DAKHLA FOREVER
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندجق ال4ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
DAKHLA FOREVER شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي موالي 

رشيد شارع مح د الخامس ع ارة 

االنصاري رقم 02 - 73000 الداخلة 

املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.20567

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تم تعيين 

 LEERS (مسير أديد للشركة السيد)ة

MICHAEL PHILIPPE ك سير جحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 1933/2022.

258I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

DAKHLA FOREVER

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندجق ال4ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

DAKHLA FOREVER شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي موالي 

رشيد شارع مح د الخامس ع ارة 

االنصاري رقم 02 - 73000 الداخلة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.20567

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
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الحق  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

بخة 100 حصة اأت اعية من أصل 

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

 MICHAEL PHILIPPE D LEERS

بتاريخ 24 أكتوبر 2022.

الحق  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

بخة 200 حصة اأت اعية من أصل 

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

LUCAS SERGE S LEERS بتاريخ 24 

أكتوبر 2022.

تفويت السيد )ة) عبد الحق بخة 

50 حصة اأت اعية من أصل 1.000 

 NOAH )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

CHARLES A REYNDERS بتاريخ 24 

أكتوبر 2022.

تفويت السيد )ة) عبد الحق بخة 

50 حصة اأت اعية من أصل 1.000 

 NOUR )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

FARES بتاريخ 24 أكتوبر 2022.

الحق  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

بخة 100 حصة اأت اعية من أصل 

 ADIL (1.000 حصة لفائدة السيد )ة

BARRY بتاريخ 24 أكتوبر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 15 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 1933/2022.

259I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

CAFE MAGISTRAL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندجق ال4ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

CAFE MAGISTRAL شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الرح ة 

شارع املرابطين - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 CAFE  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.MAGISTRAL

تشغيل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى جمطعم.

- إسارة جتشغيل املطاعم جاملطاعم 

الج اعية.

- تشغيل أي مخ4ز جمتجر معجنات 

جصالون آيس كريم جغرفة شاي ؛

جأ يع  جاملعجنات  الخ4ز  صنع   -

الدقيق  جتصنيع  املخابز  منتجات 

جاملنتجات الغذائية جمشتقاتها ؛.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 73000  - املرابطين  شارع  الرح ة 

الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : لعريض  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد يوسف لعريض عنوانه)ا) 

حي الرح ة 2 شارع املوحدين رقم 11 

73000 الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف لعريض عنوانه)ا) 

حي الرح ة 2 شارع املوحدين رقم 11 

73000 الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
نون4ر 2022 تحت رقم 1913/2022.
260I

perfect solution tradimng group SARL

vape rxpo 7
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 perfect solution tradimng group
SARL

 magasin sous sol essanaoubar
 N28 marrakech ، 40000،

marrakech maroc
vape rxpo 7 شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 345 

املسار طريق آسفي مراكش - 40000 
مراكش امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   07
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 vape 7 : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.rxpo
استيراس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتوزيع االأهزة الكهربائية.
 345  : االأت اعي  املقر  عنوان 
املسار طريق آسفي مراكش - 40000 

مراكش امل لكة املغربية.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد ازيم مح د عنوانه)ا) 197 
مانستر  أريت  رجسبولتون  جيغان 

B13-5QJ مانستر امل لكة املتحدة.

 197 السيد عبدهللا رنا عنوانه)ا) 
مانستر  أريت  رجسبولتون  جيغان 

B13-5QJ مانستر امل لكة املتحدة.
 215 عنوانه)ا)  رنا  بالل  السيد 
مانستر  أريت  رجسبولتون  جيغان 

B13-5QJ مانستر امل لكة املتحدة.
صديق  ببار  مح د  السيد 
ألكسندرا  طريق   41 عنوانه)ا) 
بريد امل لكة املتحدة   ، إبسوم ساري 

، KT174DA ساري امل لكة املتحدة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد ازيم مح د عنوانه)ا) 197 
مانستر  أريت  رجسبولتون  جيغان 

B13-5QJ مانستر امل لكة املتحدة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   24 التجارية ب راكش بتاريخ 

2022 تحت رقم 140661.
261I

s1 consulting

جيت كرين
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

أيت كرين شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار ايت 
جاس فل ايت السبع صفرج - 31000 

صفرج املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1987

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   08 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
مبلغ  كرين  أيت  الوحيد  الشريك 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
فل  جاس  ايت  سجار  اإلأت اعي  مقرها 
صفرج   31000  - ايت السبع صفرج 

املغرب نتيجة ل : االزمة.
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ج حدس مقر التصفية ب سجار ايت 
 31000  - جاس فل ايت السبع صفرج 

صفرج املغرب. 
ج عين:

ج  بوخرصة  كنزة  السيد)ة) 
ايت  فل  جاس  ايت  سجار  عنوانه)ا) 
31000 صفرج املغرب  السبع صفرج 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بصفرج  االبتدائية 

2022 تحت رقم 374 .
262I

STE AK MISSION SARL AU

STE TS BUILDING HABITAT-
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل ابن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 30000، فاس املغرب
STE TS BUILDING HABITAT-
SARL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 19 تجزئة 

املكزاري شارع موالي رشيد فاس 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74597

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   29
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE TS : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.BUILDING HABITAT-SARL
غرض الشركة بإيجاز : املقاجلة في 

البناء ج امع ال التجارية.

عنوان املقر االأت اعي : 19 تجزئة 
فاس  رشيد  موالي  شارع  املكزاري 

30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 80.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 280  : تحيفة  ابراهيم  السيد 
حصة بقي ة 28.000 سرهم للحصة.

السيدة زبيدة تحيفة : 140 حصة 
بقي ة 14.000 سرهم للحصة.

 100  : سكوري  حرية  السيدة 
حصة بقي ة 10.000 سرهم للحصة.

حصة   280  : السيد ع ر تحيفة 
بقي ة 28.000 سرهم للحصة.

 280  : تحيفة  ابراهيم  السيد 
بقي ة 28.000 سرهم.

السيدة زبيدة تحيفة : 140 بقي ة 
14.000 سرهم.

 100  : سكوري  حرية  السيدة 
بقي ة 10.000 سرهم.

بقي ة   280  : السيد ع ر تحيفة 
28.000 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

ابراهيم تحيفة عنوانه)ا)  السيد 
19 تجزئة املكزاري شارع موالي رشيد 

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  تحيفة  زبيدة  السيدة 
طريق   1 الشقة  املهدي  تجزئة   78

اي وزار 30000 فاس املغرب.
السيدة حرية سكوري عنوانه)ا) 
19 تجزئة املكزاري شارع موالي رشيد 

30000 فاس املغرب.
قم  السيد ع ر تحيفة عنوانه)ا) 
19 تجزئة املكزاري شارع موالي رشيد 

30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
ابراهيم تحيفة عنوانه)ا)  السيد 
19 تجزئة املكزاري شارع موالي رشيد 

30000 فاس املغرب
السكوري  الحسن  السيد 
عنوانه)ا) فيال رقم 22 زنقة االقحوان 
فاس   30000 الخطيب  ابن  شارع 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   15 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4733.

263I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

ACTIVE PEINTURE

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندجق ال4ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

ACTIVE PEINTURE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النهضة 

1 رقم 2725 - 73000 الداخلة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.13259

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   11 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

الدين  صالح  )ة)  السيد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   300 البطاح 

السيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 

نون4ر   11 يوسف لعريض بتاريخ  )ة) 

.2022

مح د البطاح  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   300

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

نون4ر   11 بتاريخ  لعريض  يوسف 

.2022

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 14 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 1912/2022.

264I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

ACTIVE PEINTURE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندجق ال4ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
ACTIVE PEINTURE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
ج عنوان مقرها االأت اعي حي 
النهضة 1 رقم 2757 - 73000 

الداخلة.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13259

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون4ر   11 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة» إ 9 »شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
نون4ر 2022 تحت رقم 1912/2022.

265I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

ACTIVE PEINTURE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندجق ال4ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
ACTIVE PEINTURE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النهضة 

1 رقم 2757 - 73000 الداخلة 
املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13259
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ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون4ر   11 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

لعريض يوسف ك سير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
نون4ر 2022 تحت رقم 1912/2022.
266I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

االملاس اوت كونويغ
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC

االملاس اجت كونويغ شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 03 
زنقة امام غزا ي حي ج ي العهد انزكان 

- 80000 انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27437
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء ب ختصر تس يتها : االملاس 

اجت كونويغ.
الخياطة   : غرض الشركة بإيجاز 

جتص يم اللباس.
 03 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
زنقة امام غزا ي حي ج ي العهد انزكان 

- 80000 انزكان املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبدجن حسن : 500 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

 500  : حفيظة  صويري  السيدة 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حسن  عبدجن  السيد 
انزكان 80000 انزكان املغرب.

السيدة صويري حفيظة عنوانه)ا) 
انزكان 80000 انزكان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حسن  عبدجن  السيد 
انزكان 80000 انزكان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2332/2022.
267I

KAMAR BENOUNA

SYBE HOLDING ش م م
إعالن متعدس القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
SYBE HOLDING ش م م »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 7 اقامة 

رامي زنقة سبتة الطابق الثاني 
مكتب رقم 8 - 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.391191

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 06 يونيو 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: قرر الج ع العام تحويل املقر 
اقامة  سبتة  زنقة   7 من  االأت اعي 
رامي ا 9 متجر رقم 6 غاندي مول زنقة 

التباري الدار البيضاء
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

تغيير البند الرابع من القوانين 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 0: الذي ينص عل9 مايلي: 

0

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847105.

268I

KAMAR BENOUNA

SIDOQ ش م م دات مساهم 

وحيد
إعالن متعدس القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

SIDOQ ش م م سات مساهم جحيد 

»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 56-54 

زنقة بالنكت بلفيدير - 20300 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.87823

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 10 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

قرر الج ع العام تغيير اسم الشركة 

 SIDOQ POWER« يصبح  الدي 

»ENERGY

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

تغيير البند الثاني من القوانين

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 0: الذي ينص عل9 مايلي: 

0

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847106.

269I

AL MOUHASSIB CONSULTING

 AL MOHASSIB
CONSULTING

إعالن متعدس القرارات

AL MOUHASSIB CONSULTING
 AVENUE SALAH EDDIN

 ELAYOUBI, N° 5, 1er ETAGE,
 N° 1, TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
 AL MOHASSIB CONSULTING
»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

صالح الدين اليعقوبي عدس 5 طابق 
االجل رقم 1 تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7539

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 19 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
شريك  غير  القانوني  املسير  استقالة 
الحامل   ، الجامعي  نوفل  السيد 
 l399469 رقم  الوطنية  للبطاقة 
بركة  مح د  الحاج  بشارع  ،القاطن 
شقة   2 اقامة السالم أناح أ طابق 

8 تطوان
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
هبة 200 حصة اأت اعية من طرف 
السيد عبد االله بن خلوف، الحامل 
 ،L59225 رقم  الوطنية  للبطاقة 
 2 لونا  اقامة  القاطن بطريق مرتيل 
رقم 10 تطوان، لفائدة السيد اسريس 
بن خلوف الحامل للبطاقة الوطنية 
بطريق  القاطن   ،  L606548 رقم 

مرتيل اقامة لونا 2 رقم 10 تطوان
عل9  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
اسريس  السيد  تعيين  مايلي: 
بن خلوف الحامل للبطاقة الوطنية 
بطريق  القاطن   ،  L606548 رقم 
تطوان   10 رقم   2 مرتيل اقامة لونا 

ك سيرقانوني أديد للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 
اقرارالتوقيع العاسي لل سير القانوني 
الحامل  بن خلوف  اسريس  لسيد 
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 L606548 رقم  الوطنية  للبطاقة 
لونا  اقامة  مرتيل  بطريق  القاطن   ،
اج السيد مح د  تطوان،   10 رقم   2
للبطاقة  الحامل  بن خلوف  عصام 
القاطن   ،  L537923 رقم  الوطنية 
 10 رقم   2 بطريق مرتيل اقامة لونا 

تطوان
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 6 : الذي ينص عل9 مايلي: 

املساه ات 
بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 

الرأس ال ااأت اعي
عل9  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: تعيين هيئة التدبير
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   21 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3229.

270I

CABINET K.BUSINESS

 MANGOS مونكوص اڨنت 
EVENTS

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

CABINET K.BUSINESS
 IMM SAPHIR ANGLE HASSAN

 I AV KHALID IBN AL WALID
 2EME ETAGE BUREAU 4 CITE
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR Maroc
 MANGOS مونكوص اڨنت 

EVENTS شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك 10 
رقم 83 بنسركاج اكاسير - 80000 

اكاسير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53653
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   04
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 MANGOS اڨنت  مونكوص 

.EVENTS

حجز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتنظيم املناسبات ج املؤت رات 

السياحية  التظاهرات  تنظيم   -

للفناسق.

 10 عنوان املقر االأت اعي : بلوك 
 80000  - اكاسير  بنسركاج   83 رقم 

اكاسير املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 500  : الكوحلي  الحسين  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 500  : املصطفى  مهنة  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 500  : الكوحلي  الحسين  السيد 

بقي ة 100 سرهم.

 500  : املصطفى  مهنة  السيد 

بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الكوحلي  الحسين  السيد 
عنوانه)ا) زنقة 390 رقم 4 حي الخيام 

2 اكاسير 80000 اكاسير املغرب.

السيد مهنة املصطفى عنوانه)ا) 

رقم  زيدان  بن  الرح ان  عبد  شارع 

23 حي السالم اكاسير 80000 اكاسير 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

الكوحلي  الحسين  السيد 
عنوانه)ا) زنقة 390 رقم 4 حي الخيام 

2 اكاسير 80000 اكاسير املغرب

السيد مهنة املصطفى عنوانه)ا) 

رقم  زيدان  بن  الرح ان  عبد  شارع 

23 حي السالم اكاسير 80000 اكاسير 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   21 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2022 تحت رقم 119396.
271I

SYNERG

 TÜV RHEINLAND«
»MOROCCO

إعالن متعدس القرارات

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
 TÜV RHEINLAND«

MOROCCO» »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: الدار 
البيضاء زنقة رقم 3 ع ارة رقم 
6 الطابق امجل، رقم 101 طريق 

الوازيس ميدان- حي الوازيس 
20400 - 20013 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.146135

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14 يونيو 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
العام  الج ع  ملحضر  جفًقا   - مايلي: 
العاسي للشركاء املؤرخ في 14 يونيو، 
 TÜV RHEINLAND« لشركة 
MOROCCO» شركة ذات املسؤجلية 
 - ب ايلي:  عل ا  تحيط  املحدجسة، 
املسير  تجديد  سجن  تفويض  انتهاء 
مح د  السيد  الشريك  غير  الوحيد 
ذمة  إبراء  ي نح الج ع العام،  أمين. 
كاملة جنهائية جسجن تحفظات للسيد 
بصفته  جاليته  عن  أمين،  مح د 
. - تعيين مسير جحيد أديد ملدة 

ً
جكيال

السيد طارق خليفي،   • سنة جاحدة. 
بتاريخ  املزساس  الجنسية،  تون�ضي 
بتونس،  الساكن   ،04/03/1968
 .H998509 :حامل لجواز السفر رقم
ستكون الشركة ملزمة بشكل صحيح 

في  الوحيد،  لل سير  جحيد،  بامضاء 
جهذا  خليفي،  طارق  الحالة،  هذه 
بالنسبة لج يع امع ال املتعلقة بها 
التي  البنكية،  الع ليات  باستثناء 
لصاحب  اإلضافي  التوقيع  يكون 
التوكيل إلزامًيا بشأنها. - انتهاء الوالية 
أيوب  السيد  الوكالء  تجديد  سجن 

أزجكار.
عل9  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: - جتعيين جكيلين أديدين ملدة 
أمين،  السيد مح د   • سنة جاحدة: 
بتاريخ  املزساس   ، الجنسية  مغربي 
الساكن  بطاطا،   23/05/1980
إقامة  لساسفة،  البيضاء  بالدار 
املج وعة السكنية   2 قصبة اممين 
3 الطابق امجل،  17 الشقة  5 ع ارة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  حامل 
أيوب  السيد   • ج   .JE191926 رقم: 
املزساس  الجنسية،  مغربي  أزجكار، 
الساكن   ،07/08/1988 بتاريخ 
بالدار البيضاء زنقة بوريد ج زنقة سي 
الصخور   17 الشقة   5 الطابق  كافي 
التعريف  لبطاقة  حامل  السوساء، 

.BH 26130 :الوطنية رقم
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم   الذي ينص عل9 مايلي:  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 837943.
272I

ste FIDOKOM sarl au

STE YOTRAVAUX WIAM
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador
Maroc

STE YOTRAVAUX WIAM شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع علي 
الشريف مح د امزيان حي الوفاق 
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سلوان - 62000 الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23207

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   10 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
 STE YOTRAVAUX الشريك الوحيد
 100.000 رأس الها  مبلغ   WIAM
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
امزيان  مح د  الشريف  علي  شارع 
حي الوفاق سلوان - 62000 الناظور 
من  اراسي  قرار   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركاء.
ج حدس مقر التصفية ب شارع علي 
الوفاق  حي  امزيان  مح د  الشريف 

سلوان - 62000 الناظور املغرب. 
ج عين:

السيد)ة) سعيد بليلو ج عنوانه)ا) 
بوعرك   59 بلوك  مسعوس  سكتور 
62000 الناظور املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   21 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4812.

273I

MOORISH

 PRO ADVICE*
 CONSULTING MAROC

*PACM
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة س 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة س، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

 PRO ADVICE CONSULTING*
MAROC *PACM شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 61 شارع 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 

التجاري الرياض رقم85 ا لطابق 
الثاني البيضاء الدار البيضاء 
20610 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562803

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   30
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 PRO* : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها 
 ADVICE CONSULTING MAROC

.*PACM
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلسارية.
61 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
اللة اليقوت مصطفى املعاني املركز 
لطابق  ا  رقم85  الرياض  التجاري 
الثاني البيضاء الدار البيضاء 20610 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   40  : املغاري  رضا  السيد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
حصة   20  : السيد رشيد املغاري 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 40  : العزاجي  صوفيا  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 54 السيد رضا املغاري عنوانه)ا) 
موالي  اقامة  يوسف  موالي  شارع 
 20250  7 الشقة   4 يوسف الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  املغاري  رشيد  السيد 
54 شارع موالي يوسف اقامة موالي 
 20250  7 الشقة   4 يوسف الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

السيدة صوفيا العزاجي عنوانه)ا) 

54 شارع موالي يوسف اقامة موالي 

 20250  7 الشقة   4 يوسف الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املغاري  رشيد  السيد 

54 شارع موالي يوسف اقامة موالي 

 20250  7 الشقة   4 يوسف الطابق 

الدار البيضاء املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846680.

274I

إئت انيات الدريوش

Société GHRIDA PESCADOS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

إئت انيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92000، العرائش املغرب

 Société GHRIDA PESCADOS

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحسي ة رقم 29 - 92000 العرائش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6159

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   08 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

غريدة  مهدي  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   500

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

نون4ر   08 بتاريخ  الدري�ضي  لحسن 

.2022

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   23 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2022 تحت رقم 1203.

275I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

IKHALJAN TAXI
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندجق ال4ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

IKHALJAN TAXI شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املسيرة 

4 زنقة 3 رقم 3 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   17

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IKHALJAN TAXI

مشغل   •  : غرض الشركة بإيجاز 

سيارة أأرة.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 73000  -  3 رقم   3 زنقة   4 املسيرة 

الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : بوعلي  سعيد  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  بوعلي  سعيد  السيد 
 73000  3 رقم   3 زنقة   4 حي املسيرة 

الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوعلي  سعيد  السيد 
 73000  3 رقم   3 زنقة   4 حي املسيرة 

الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 1949/2022.

276I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

AL BAH PECHE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندجق ال4ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

AL BAH PECHE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي االمل 

02 بلوك 16 رقم 05 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 AL  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BAH PECHE

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أس اك  تاأر  بالج لة؛  امس اك 
مالك  ؛  تصدير   - استيراس   - يؤسي 
جمعالجة  تج يد  صيد  سفينة 
املأكوالت  منتجات  أ يع  جتصدير 
البحرية الطازأة جاملج دة ؛ تشغيل 
عل9  جالحفاظ  التجهيز  مصانع 
املنتجات الس كية جاالستحواذ عل9 
حيازات في أ يع الصناعات امل اثلة 

أج ذات الصلة.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
االمل 02 بلوك 16 رقم 05 - 73000 

الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد مو�ضى مزين : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد مو�ضى مزين عنوانه)ا) حي 
القدس تجزئة الوفاق بلوك ج رقم 

815 70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد مو�ضى مزين عنوانه)ا) حي 
القدس تجزئة الوفاق بلوك ج رقم 

815 70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
نون4ر 2022 تحت رقم 1934/2022.
277I

ste FIDOKOM sarl au

STE BNB-LOG
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador
Maroc

STE BNB-LOG شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

صوناصيد فيال رقم 89 سلوان - 

62000 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23595

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   16 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

ابراهيم  )ة)  السيد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   500 بنبوعزة 

أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

16 نون4ر  عبد الرزاق بنبوعزة بتاريخ 

.2022

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   22 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4829.

278I

orient compt

STE CHEMS TRANSFERT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC

STE CHEMS TRANSFERT شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 طريق 

بوقناسل - 60000 جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.30851

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ   STE CHEMS TRANSFERT
جعنوان  سرهم   10.000 رأس الها 

طريق بوقناسل   26 مقرها اإلأت اعي 

 : ل  نتيجة  املغرب  جأدة   60000  -

الشركة لم تحقق اهدافها.

ج حدس مقر التصفية ب 26 طريق 

بوقناسل - 60000 جأدة املغرب. 

ج عين:
ج  اليوسفي  فارجق  السيد)ة) 
 67 رقم  الغزجات  زنقة  عنوانه)ا) 
)ة)  ك صفي  املغرب  جأدة   60000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
 26  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

طريق بوقناسل 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   17 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1815.
279I

Cabinet Espace Expertise Comptable

فيزيت تيكنيك الحمد
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Espace Expertise
Comptable

زاجية شارع الحسن الثاني ج مح د 
الساسس ع ارة النخيل، املكتب 16 
ب - املركز - ت ارة ، 12000، ت ارة 

املغرب
فيزيت تيكنيك الح د شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة رقم 

4 الطابق امجل إقامة قاسر مرس 
الخير- ت ارة - 12025 مرس الخير 

ت ارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
137821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   14
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

فيزيت   : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

تيكنيك الح د.
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استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
مركز للفحص التقني للعربات.

شقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 4 الطابق امجل إقامة قاسر مرس 
الخير  مرس   12025  - ت ارة  الخير- 

ت ارة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : حسون  الرحيم  عبد  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
حسون  الرحيم  عبد  السيد 
مسكين  بني  زنقة   163 عنوانه)ا) 
الرباط  سوي�ضي  السالم  سار  تجزئة 

10105 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  امومن  يوسف  السيد 
شقة   26 اقامة   2 تجزئة باب الخير 

رقم 121 ت ارة 12000 ت ارة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2321.
280I

Autodecor

Autodecor
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Autodecor
جساسية الخير الركاسة تيزنيت ، 

85023، تيزنيت املغرب
Autodecor شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي جساسية 

الخير الركاسة تيزنيت - 85023 
تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49564343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   15
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Autodecor
: التص يم  غرض الشركة بإيجاز 

ج الديكور.
جساسية   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الخير الركاسة تيزنيت - 85023 تيزنيت 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مجدي  زكرياء  السيد 
تيزينت   85023 بلخير  أجالس  سجار 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مجدي  زكرياء  السيد 
تيزنيت  الركاسة  بلخير  أجالس  سجار 

85023 تيزنيت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 356/2022.

281I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

MYO AGRO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE
 JAOUHARA 1 ER ETAGE APPT
 N° 5 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

MYO AGRO شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار بن 
عالل ضيعة العدجل أ اعة سعاسة 

مراكش - 40152 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
120493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2021 أكتوبر   15
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 MYO  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.AGRO
: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

االستغالل الفالحي - تس ين امبقار.
سجار بن   : عنوان املقر االأت اعي 
عالل ضيعة العدجل أ اعة سعاسة 

مراكش - 40152 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد ياسر الناس : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الناسك  ياسر  السيد 
أليز   78 رقم  الثاني  الحسن  شارع 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الناسك  ياسر  السيد 
أليز   78 رقم  الثاني  الحسن  شارع 

مراكش 40000 40000 املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2021 تحت رقم 129761.

282I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

STE BELLOUQ DE SERVICES

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION

SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9

VN FES ، 30000، FES MAROC

 STE BELLOUQ DE SERVICES

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 79 

زنقة 202 حي سعيدة عين هارجن 

فاس - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.69851

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   10 املؤرخ في 

 STE BELLOUQ DE SERVICES

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة مبلغ 

جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

زنقة   79 رقم  اإلأت اعي  مقرها 

فاس  هارجن  عين  سعيدة  حي   202

من  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -

الشركة لم تت كن من تحقيق الهدف 

الذي أسست من أأله.

ج عين:

بلوق خالد ج عنوانه)ا)  السيد)ة) 

الشقة  ثابت  ابن  الحسن  زنقة   2

فاس املغرب   30000 م ج فاس   15

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 79 جفي رقم   2022 نون4ر   10 بتاريخ 

هارجن  عين  سعيدة  حي   202 زنقة 

فاس - 30000 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 21 نون4ر 2022 

تحت رقم 4811/022.

283I
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ائت انية فيداكا، شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

LOGIPAL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندجق ال4ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
LOGIPAL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
لفطيحات رقم 24 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23285
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LOGIPAL
غرض الشركة بإيجاز : التخزين ج 

الخدمات اللوأستية.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
لفطيحات رقم 24 - 73000 الداخلة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 500  : ح و  سالم  اح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : الساعدي  اح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد اح د سالم ح و عنوانه)ا) 
 73000  424 رقم  لفطيحات  حي 

الداخلة املغرب.
السيد اح د الساعدي عنوانه)ا) 

بن  الفضل  زنقة  االس اعيلية  حي 
العيون   70000  07 رقم  العباس 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد اح د سالم ح و عنوانه)ا) 
 73000  424 رقم  لفطيحات  حي 

الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
نون4ر 2022 تحت رقم 2018/2022.
284I

SYNERG

NOVENA
إعالن متعدس القرارات

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
NOVENA »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: الدار 
البيضاء بارك اندسترييل سابينو 
تجزئة رقم 208/196 النواصر - 

20100 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: : 
.141989

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 ماي 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
العاسي،  الغير  العام  الج ع  إن   -
املنعقد بتاريخ 25 مايو 2022 للشركة 
»نوفينا» شركة شركة ذات  املس اة: 
عل9  تصاسق   - املحدجسة.  املسؤجلية 
هبات الحصص االأت اعية املحدثة 
 ، براسة  الوهاب  عبد  السيد   • بين: 
جاهب من أهة، لستة آالف )6000) 
حصة اأت اعية، لفائدة ابنه السيد، 
علي براسة، من أهة أخرى، املوهوب 
السيدة غيتة   • من أهة أخرى.  له، 
لستة آالف  جاهبة من أهة،  براسة، 
لفائدة  اأت اعية،  حصة   (6000(
السيدة عزيزة براسة املوهوب  أختها، 

السيدة ليل9   • من أهة أخرى.  لها، 
لبستة آالف  جاهبة من أهة،  براسة، 
لفائدة  اأت اعية  حصة   (6000(
خياط  ابن  رشيدة  السيدة  جالدتها 
لها،  املرهوب  براسة،  زجأة  زجكاري، 
فإنه يؤكد   ، جبالتا ي  من أهة أخرى. 
أن الهبات املذكورة قد تم تقدي ها 

جفًقا لألحكام القانونية.
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
شركاء  ثالثة  سخول  عل9  املوافقة   -
 - اعاله:  املذكورة  الهبات  بعد  أدس 
ابن خياط زجكاري،  السيدة رشيدة 
بتاريخ  املزساسة  الجنسية،  مغربية 
بالدار  الساكنة   ،1953 يناير   16
تجزئة املنظر الج يل رقم  البيضاء، 
حاملة  معرجف،  سيدي  طريق   ،21
رقم:  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
B18100. - السيد علي براسة، مغربي 
مارس   13 بتاريخ  املزساس  الجنسية، 
التعريف  لبطاقة  حامل   ،1987
الوطنية عدس: BK249975، الساكن 
الج يل  املنظر  تجزئة  بكاليفورنيا 
براسة،  عزيزة  السيدة   -  .11 رقم 
مغربية الجنسية، املزساسة بتاريخ 23 
ببوسكورة  الساكنة   ،1977 غشت 
 4 40 ب، الشقة  كولف سيتي ع ارة 
املدينة الخضراء بوسكورة النواصر، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BK148198 :رقم
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
تحديث القانون االسا�ضي للشركة   -
مع مراعاة كافة التعديالت القانونية 
التي عرفتها الشركة خالل فترة حياتها 

االأت اعية.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 
من  الحصص   6 الفصل  التعديل 

القانون امسا�ضي
عل9  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
»الرأس ال   7 الفصل  تعديل  مايلي: 

االأت اعي»من القانون امسا�ضي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 837947.

285I

CDH AUDIT ET CONSEILS

FISH PACK
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

FISH PACK شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 75 شارع 

 RUE CLOS DE PROVENCE انفا

الطابق التاسع شقة ب 108 - 

20370 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.546413

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   2022 نون4ر   16 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 RUE CLOS DE انفا  شارع   75«

PROVENCE الطابق التاسع شقة ب 

108 - 20370 الدار البيضاء املغرب» 

إ 9 »سجار لقواسم رمل الهالل سيدي 

الدار   20520  - بوسكورة  معرجف 

البيضاء املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847335.

286I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

PLAYA DE BOY
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندجق ال4ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

PLAYA DE BOY شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

الخير حي موالي رشيد رقم 06 - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   14

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 PLAYA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.DE BOY

تشغيل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

جاسارة جحدة فندقية.

.

ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 -  06 رقم  رشيد  موالي  حي  الخير 

73000 الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : ينجا  نورالدين  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ينجا  نورالدين  السيد 

 73000  710 رقم  رشيد  موالي  حي 

الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ينجا  نورالدين  السيد 

 73000  710 رقم  رشيد  موالي  حي 

الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 2005/2022.

287I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 HAUUAS IMMOBILIÈRE

هواس ايموبليير
إعالن متعدس القرارات

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 

85 ، 90000، طنجة املغرب

HAUUAS IMMOBILIÈRE هواس 

اي وبليير »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

بنكيران ، زنقة 156، رقم 224 حي 

بنكيران ، زنقة 156، رقم 224 

90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.75617

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2022 نون4ر   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

بيع أ يع الحصص

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

اسقالة مسير الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

نحيين القانون االسا�ضي للشركة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

الذي ينص عل9   :  8 7ج  بند رقم 

مايلي: باع السيد ح زة هواس أ يع 

) للسيد عبد  )100 حصة  الحصص 

الرحيم اع ي ار

بند رقم 15 ج 16 : الذي ينص عل9 

ح زة  السيد  املسير  استقالة  مايلي: 

السيد  أديد  مسير  جتعيين  هواس 

عبد الرحيم اع ي ار

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259848.

288I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE JAWHARAT
SIJILMASSA sarl au

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن ألون 

مكاتب أشرف، مكتب 14 الطابق 2 
FES MAROC ،30000 ، فاس

 SOCIETE JAWHARAT
SIJILMASSA sarl au شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر اجالس 
الطيب السفل9 فاس - 30000 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64509

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   19 املؤرخ في 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
 JAWHARAT SIJILMASSA sarl
سرهم   100.000 رأس الها  مبلغ   au
جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر اجالس 
30000 فاس  الطيب السفل9 فاس - 

املغرب نتيجة ل : سوء التسيير.
متجر  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 30000  - اجالس الطيب السفل9 فاس 

فاس املغرب. 
ج عين:

ج  املحرزي  اح د  السيد)ة) 
اقامة   12 بيرجت  شارع  عنوانه)ا) 
فاس   30000 فاس   01 غيثة الزهور 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
متجر   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

اجالس الطيب السفل9 فاس
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 24 نون4ر 2022 

تحت رقم 4889/022.
289I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

TWIN AGRICOLE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندجق ال4ريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

TWIN AGRICOLE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

لفطيحات رقم 24 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 TWIN : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.AGRICOLE

زراعة   •  : غرض الشركة بإيجاز 

أ يع  جإنتاج  جتطوير  جمعالجة 

منتجات  جتسويق  البستنة  منتجات 

امشجار  زراعة  جكذلك  البستنة 

جزراعة الح ضيات جتربية الدجاأن 

جالخضرجات املبكرة.

اإلنتاج الزراعي بج يع أشكاله:   •

الكرجم  جزراعة  جالزراعة  التشجير 

املنتجات  جأ يع  جالخضرجات 

امخرى املتعلقة بالتربية..

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

لفطيحات رقم 24 - 73000 الداخلة 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
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حصة   400  : ح و  ابوي  السيد 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

 300  : الساعدي  اح د  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   300  : السيد مح د ح و 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  ح و  ابوي  السيد 
لفطيحات رقم 424 73000 الداخلة 

املغرب.
السيد اح د الساعدي عنوانه)ا) 
بن  الفضل  زنقة  االس اعيلية  حي 
العيون   70000  07 رقم  العباس 

املغرب.
حي  السيد مح د ح و عنوانه)ا) 
لفطيحات رقم 424 73000 الداخلة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا)  ح و  ابوي  السيد 
لفطيحات رقم 424 73000 الداخلة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
نون4ر 2022 تحت رقم 2019/2022.
290I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

 GO FIRST ONLINE
SOLUTION SERVICES

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاجية شارع 
طانطان جشارع لبنان لطابق التاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
 GO FIRST ONLINE SOLUTION
SERVICES شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 29 شارع 
ع ر إبن العاص الطابق 3 رقم 26 

طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   26

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 GO  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 FIRST ONLINE SOLUTION

.SERVICES

التسويق   : غرض الشركة بإيجاز 

الرقمي جمواكبة الشركات.

29 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

 26 رقم   3 ع ر إبن العاص الطابق 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عاسل  أيوب  السيد 

شارع  الغفرة  تجزئة   2 برانص 

 90000 طنجة  بلقاسم  الغزجاني 

طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عاسل  أيوب  السيد 

شارع  الغفرة  تجزئة   2 برانص 

 90000 طنجة  بلقاسم  الغزجاني 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13739.

291I

ACIS FEED SERVICES

ACIS FEED SERVICES
إعالن متعدس القرارات

ACIS FEED SERVICES
املنطقة الحرة للتصدير بوخالف، 
القطعة رقم 43أ، الطابق الثاني، 
املكتب رقم 217 ، 90000، طنجة 

املغرب
ACIS FEED SERVICES »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: املنطقة 
الحرة للتصدير بوخالف، القطعة 
رقم 43 أ، الطابق الثاني، املكتب 

رقم 217 - - طنجة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.88687

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
استقالة السيد سهم الدين شطر من 
 ACIS« لشركة  جحيد  ك سير  مهامه 

 .»FEED SERVICES SARL-AU
عل9  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تعيين السيد علي ابن الشيخ، 
بت ارة،  جالساكن  الجنسية،  مغربي 
جحيد  ك سير  زياس،  بن  طارق  شارع 
جذلك ملدة غير  غير شريك للشركة، 
بقبول  قام  بدجره  جالذي  محدجسة. 
في  الشركة  تلزم  إليه.  املوكلة  املهام 
الوحيد  بالتوقيع  معامالتها  أ يع 
لل سير الغير الشريك السيد علي ابن 

الشيخ.
عل9  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
املواس  صياغة  جإعاسة  تحيين  مايلي: 
امسا�ضي  القانون  من  ج»25»   «12«
التغييرات  مج وع  لتش ل  للشركة، 

الجديدة. 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
ينص  الذي  ج25:   12 رقم  بند 
عل9 مايلي: ت ت إعاسة صياغته ا ب ا 

يتناسب مع التغييرات الجديدة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259809.
292I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

CABM
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

CABM شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 شارع 
يوسف إبن ثاشفين الطابق 2 رقم 

3 - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.109271

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 شتن4ر   20 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
كنابر  أح د  )ة)  السيد  تفويت 
300 حصة اأت اعية من أصل 300 
حصة لفائدة السيد )ة) مح د عزيز 

الشاجي بتاريخ 20 شتن4ر 2022.
كنابر  أح د  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   116
116 حصة لفائدة السيد )ة) الطاهر 

بوأ عة بتاريخ 20 شتن4ر 2022.
تفويت السيد )ة) مح د الصديق 
أصل  من  اأت اعية  حصة   116
116 حصة لفائدة السيد )ة) البتول 

املوسن بتاريخ 20 شتن4ر 2022.
تفويت السيد )ة) مح د الصديق 
أصل  من  اأت اعية  حصة   381
يحيى  )ة)  حصة لفائدة السيد   381

بوأ عة بتاريخ 20 شتن4ر 2022.
تفويت السيد )ة) أح د كنابر 84 
حصة اأت اعية من أصل 87 حصة 
املنصوري  فدجى  )ة)  السيد  لفائدة 

بتاريخ 20 شتن4ر 2022.
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تفويت السيد )ة) مح د الصديق 
 87 أصل  من  اأت اعية  حصة   3
فدجى  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

املنصوري بتاريخ 20 شتن4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن4ر   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 109271.
293I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

SDT CONSULTING
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئة راحة البال ع ارة 11س شارع 
جاس تانسيفت ، 11000، سال املغرب
SDT CONSULTING شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك ج 
، رقم 82 ، الطابق الثالث ، سيور 

الح ر ، حي يعقوب املنصورالرباط - 
10120 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
164313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   26
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 SDT  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
التقنية   , القانونية  االستشارات 

جالتنظي ية..
بلوك ج   : عنوان املقر االأت اعي 
سيور   ، الثالث  الطابق   ،  82 رقم   ،
الح ر ، حي يعقوب املنصورالرباط - 

10120 الرباط املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : السيد سلي ان الع راني 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الع راني  سلي ان  السيد 
الرياحين تامسنا   83 فيال  عنوانه)ا) 

12200 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
الع راني  سلي ان  السيد 
الرياحين تامسنا   83 فيال  عنوانه)ا) 

12200 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130759.

294I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 STE STUDENT ASSIST
AGENGY

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC
 STE STUDENT ASSIST AGENGY

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 15 ظهر 
مهراز شارع أوالن زنقة طنجة - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74125
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   09
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.STUDENT ASSIST AGENGY

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجامعات  التسجيل  ج  سراسة 

مكتب استشارات الطلبة   / بالخارج 

الع ليات  مختلف  عامة  جبصفة 

املنقولة  العقارية  املالية,  التجارية, 

ج غير املنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.

ظهر   15  : عنوان املقر االأت اعي 

 - طنجة  زنقة  أوالن  شارع  مهراز 

30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيدة سلي ة بلقائد : 51 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   49  : السيد ابراهيم لوبر 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

بلقائد عنوانه)ا)  السيدة سلي ة 

العالية  اقامة   11 رقم  ا2  ع ارة 

املسيرة 30000 فاس املغرب.

 3 لوبر عنوانه)ا)  ابراهيم  السيد 

 30000 املسيرة  النسيم   3 اج  بلوك 

فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

بلقائد عنوانه)ا)  السيدة سلي ة 

العالية  اقامة   11 رقم  ا2  ع ارة 

املسيرة 30000 فاس املغرب

 3 لوبر عنوانه)ا)  ابراهيم  السيد 

 30000 املسيرة  النسيم   3 اج  بلوك 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   11 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4159.

295I

VUE D’EXPERTS

SOS RABAT
تعيين أعضاء مجلس اإلسارة

VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

SOS RABAT »شركة املساه ة»

جعنوان مقرها االأت اعي: -21 زنقة 

فضيلة ٬ يعقوب املنصور - - الرباط 

املغرب.

»تعيين أعضاء مجلس اإلسارة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.162137

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2022

تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلسارة 

 - التالية:   املالية  السنوات  خالل 

2022

امشخاص الطبيعيون: 

سعيد  عبدالقاسر  السيد)ة) 

بصفته)ا) عضو مجلس إسارة جالكائن 

النخيل  زنقة   68- ب:  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   20410 الوازيس 

املغرب

سعيد  عبدالوافي  السيد)ة) 

بصفته)ا) عضو مجلس إسارة جالكائن 

النخيل  زنقة   68-- ب:  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   20410 الوازيس 

املغرب

السيد)ة) خليل سعيد بصفته)ا) 

عضو مجلس إسارة جالكائن عنوانه)ا) 

الوازيس  النخيل  زنقة   68-- ب: 

20410 الدار البيضاء املغرب

امشخاص املعنويون: 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  -تم 

نون4ر   11 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130199.

296I
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G.B.C GESTION ET CONSEIL

B.M.S.H IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

 B.M.S.H IMPORT-EXPORT

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي محل. 

حي امندلس زنقة الورجس رقم 19 - 

60000 جأدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35227

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

استيراس جتصدير منتجات الحبوب 

جالبقوليات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   12 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1835.

297I

ائت انية زهير

SHERYANN
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائت انية زهير
زنقة ابن عائشة ع ارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب

SHERYANN شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي القرية 

السياحية مج وعة 25 رياض 72 - 

40000 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38595

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   04 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
مبلغ   SHERYANN الشريك الوحيد 
جعنوان  سرهم   10.000 رأس الها 
السياحية  القرية  اإلأت اعي  مقرها 
 40000  -  72 رياض   25 مج وعة 
توقيف   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط.
القرية  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 40000  -  72 رياض   G25 السياحية 

مراكش املغرب. 
ج عين:

 PIERRE ROBERT السيد)ة) 
القرية  عنوانه)ا)  ج   PAUL OMS
 40000  72 رياض   G25 السياحية 
مراكش املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
القرية   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

السياحية G25 رياض 72 مراكش
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 12678.
298I

BETA FIDUCIAIRE

GLORY FOOD
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

GLORY FOOD شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 71 
محل كولين 2 71 الطابق االر�ضي 

رقم 44 - 60000 جأدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35603

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ   GLORY FOOD
مقرها  جعنوان  سرهم   10.000
 2 محل كولين   71 اإلأت اعي ع ارة 
71 الطابق االر�ضي رقم 44 - 60000 
عق  انهاء   : ل  نتيجة  املغرب  جأدة 

الشركة.
ج حدس مقر التصفية ب ع ارة 71 
محل كولين 2 71 الطابق االر�ضي رقم 

44 - 60000 جأدة املغرب. 
ج عين:

السيد)ة) يوسف تاج ج عنوانه)ا) 
رقم   27 طهر املحلة تجزئة الفتح ب 
ك صفي  املغرب  جأدة   60000  20

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1845.

299I

ADVISORIS

UNIVERSAL EXPRO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

UNIVERSAL EXPRO شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 19 

مج وعة 07 بلوك 1 حي سالمة 
3 سيدي عث ان - 20700 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.138193

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر   2022 شتن4ر   16 في  املؤرخ 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 
 UNIVERSAL ذات الشريك الوحيد 
 100.000 رأس الها  مبلغ   EXPRO
 19 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
سالمة  حي   1 بلوك   07 مج وعة 
الدار   20700  - عث ان  سيدي   3
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط.
 19 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
سالمة  حي   1 بلوك   07 مج وعة 
الدار   20700  - عث ان  سيدي   3

البيضاء املغرب. 
ج عين:

لسان الدين الع ال ج  السيد)ة) 
 1 بلوك   07 مج وعة   19 عنوانه)ا) 
 20700 سيدي عث ان   3 حي سالمة 
)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847272.
300I

LE MONOPOLE

STE ARTECH INDUSTRIE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LE MONOPOLE
 BD YACOUB EL MANSOUR
 RUE ISHAK IBNOU HANINE
 N 17 CASABLANCA، 20100،

CASA MAROC
STE ARTECH INDUSTRIE شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع اللة 

الياقوت ج زنقة العرعار اقامة 09 
الطابق 4 الشقة 17 اقامة كاليس - 

20100 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563083

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   08
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARTECH INDUSTRIE
استيراس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتصدير )تاأر أج جسيط).
عنوان املقر االأت اعي : شارع اللة 
 09 اقامة  العرعار  زنقة  ج  الياقوت 
 - اقامة كاليس   17 الشقة   4 الطابق 

20100 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   500  : السيد يونس غامي 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد عبد الرزاق عوا�ضي : 500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد يونس غامي عنوانه)ا) -11 

30419 هانوفر أملانيا.
عوا�ضي  الرزاق  عبد  السيد 
الشهداء  شارع   13 بناني  عنوانه)ا) 
رقم 419 ح م 20370 الدار البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد يونس غامي عنوانه)ا) -11 

30419 هانوفر أملانيا
عوا�ضي  الرزاق  عبد  السيد 
الشهداء  شارع   13 بناني  عنوانه)ا) 
رقم 419 ح م 20370 الدار البيضاء 

املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 21 

نون4ر 2022 تحت رقم -.
301I

ADVISORIS

LATSIMA

إعالن متعدس القرارات

ADVISORIS

 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

LATSIMA »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: حد 

السوالم )برشيد) قطعة 96 املنطقة 

الصناعية بالساحل - 26402 

برشيد املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.10699

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

العنوان  عل9  للشركة  فرع  لفتح 

املنطقة   112 قطعة   - ،حد السوالم 

أ اعة   ( بالساحل  الصناعية 

سطات).

عل9  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

تعيين السيد كريم مليكي من  مايلي: 

فرن�ضي   1969 حزيران   16 مواليد 

رقم  السفر  أواز  جحامل  الجنسية 

مديرا للفرع ملدة غير   16DL78897

محدسة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  ب4رشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1251.

302I

ADVISORIS

AGRELEV

إعالن متعدس القرارات

ADVISORIS

 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

AGRELEV »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 19 شارع 

هنري مورج حي فال فلوري - 20390 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.449769

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

الفداجي  فيصل  السيد  أن  لتأكيد 

املقيم في 14 شارع العيون جاحة الدار 

البيضاء مغربي الجنسية من مواليد 

 CIN N ° جحامل   1995 مارس   30

للشركة  جحيد  ك دير   BE861930

لفترة غير محدسة.

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

بشكل   «AGRELEV« شركة  تلتزم 

جاملستقل  الفرسي  بالتوقيع  صحيح 

للسيد ع ر الفداجي أج السيد فيصل 

لج يع الع ليات الجارية   ، الفداجي 

جاملالية جاملصرفية.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847382.

303I

Khidmat Attajir

MERZOUGA MOTO QUAD
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 05

52000، ERRACHIDIA MAROC
 MERZOUGA MOTO QUAD
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 
تناموست مرزجكة الطاججس 

الريصاني - 52202 مرزجكة مرزجكة
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16503
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   14
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MERZOUGA MOTO QUAD
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالدراأات  الرباعية  الدراأات 

النارية.
قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الطاججس  مرزجكة  تناموست 

الريصاني - 52202 مرزجكة مرزجكة.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
500 حصة   : السيد جاعسو خالد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : امح د  جاعسو  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد جاعسو خالد عنوانه)ا) حي 

السالم رقم 77 52200 ارفوس ارفوس.
عنوانه)ا)  امح د  جاعسو  السيد 
ارفوس   52200  77 رقم  السالم  حي 

ارفوس.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

السيد جاعسو خالد عنوانه)ا) حي 
السالم رقم 77 52200 ارفوس ارفوس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 24 نون4ر 

2022 تحت رقم 1519.
304I

SOYACOM شركة ياسين للحسابات

MB ISTITMAR
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ياسين للحسابات 
SOYACOM

رقم 76 الطابق الثاني شارع الحسن 
الثاني فاس ، 30010، فاس املغرب

MB ISTITMAR شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 29 

تجزئة عن4رة س1 طريق عين الس ن 
زجاغة فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74641

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   06
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 MB  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ISTITMAR
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
البناء- مواس  البناء-بيع  في  املختلفة 
كراء أ يع االلت جاملعدات - التصدير 

جاالستراس-التفاجض.
 29 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
تجزئة عن4رة س1 طريق عين الس ن 

زجاغة فاس - 30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : مراس  حنوشة  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مراس  حنوشة  السيد 
 30000 مسيرة  بس ة  حي   82 رقم 

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مراس  حنوشة  السيد 
 30000 مسيرة  بس ة  حي   82 رقم 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   16 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6316.
305I

VUE D’EXPERTS

S.O.S RABAT
تعيين رئيس مجلس اإلسارة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
S.O.S RABAT »شركة املساه ة»

جعنوان مقرها االأت اعي: -21زنقة 
فضيلة٬ يعقوب املنصور - - الرباط 

املغرب.
»تعيين رئيس مجلس اإلسارة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.162137

اإلساري  العام  الج ع  إطار  في   
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022

سعيد  السيد  تعيين  تقرر 
عبدالوافي

 S.O.S رئيسا ملجلس إسارة شركة 
RABAT

بتاريخ: 25 أكتوبر 2022
له  املخولة  الصالحيات  جتت ثل 
في ا يلي: قيام بج يع امع ال اإلسارة 

جالتسيير

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130199.

306I

VUE D’EXPERTS

S.O.S RABAT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

S.O.S RABAT شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي -21زنقة 

فضيلة٬ يعقوب املنصور - 10120 

الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.162137

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 أكتوبر   25 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

تفاجت  شركة  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   10

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   78.860

أكتوبر   20 بتاريخ  سعيد  عبدالوافي 

.2022

تفاجت  شركة  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   10

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   78.860

أكتوبر   20 بتاريخ  سعيد  عبدالقاسر 

.2022

تفاجت  شركة  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   10

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   78.860

خليل سعيد بتاريخ 25 أكتوبر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   11 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130199.

307I

VUE D’EXPERTS

S.O.S RABAT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

S.O.S RABAT شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي -21 زنقة 

فضيلة يعقوب املنصور - 10053 

الرباط.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.162137

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة» إ 9 »شركة 

املساه ة».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   11 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130199.

308I

شركة فيدابكو ش.م.م

ECO PACK TINGIS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

شركة فيدابكو ش.م.م

حي املجد شارع القدس رقم 75 

الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 

90080، طنجة املغرب

ECO PACK TINGIS شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار لخرب 

سبت الزينات قياسة العوامة »كدية 

أمطوط» - 90000 طنجة املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111875
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ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون4ر   11 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»200.000 سرهم» أي من »100.000 
عن  سرهم»   300.000« إ 9  سرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259849.

309I

شركة فيدابكو ش.م.م

MED INCENDIE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدابكو ش.م.م
حي املجد شارع القدس رقم 75 

الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 
90080، طنجة املغرب

MED INCENDIE شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي بني 

جرياغل 1 زنقة 66 رقم 01 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   31
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 MED  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.INCENDIE
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ملكافحة  جأسجات  معدات  لج يع 

الحرائق.

بني  حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
جرياغل 1 زنقة 66 رقم 01 - 90000 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : بنعي�ضى  مراس  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنعي�ضى  مراس  السيد 
 01 رقم   66 زنقة   1 حي بني جرياغل 

90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنعي�ضى  مراس  السيد 
 01 رقم   66 زنقة   1 حي بني جرياغل 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259640.
310I

شركة فيدابكو ش.م.م

NAJI METAL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدابكو ش.م.م
حي املجد شارع القدس رقم 75 

الطابق الثالت شقة رقم 8 ، 
90080، طنجة املغرب

NAJI METAL شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
املجد زنقة الرياض رقم 160 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   20
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 NAJI  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.METAL
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعاسن جاملومنيوم،.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 -  160 رقم  الرياض  زنقة  املجد 

90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : الناجي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الناجي  مح د  السيد 
 90000  677 قطعة  املجد  تجزئة 

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الناجي  مح د  السيد 
 90000  677 قطعة  املجد  تجزئة 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259642.
311I

شريفي علوي يوسف

SOCIETE N9AWA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

شريفي علوي يوسف
42 زنقة ابن حنبل البيطا الدكارات ، 

30000، فاس املغرب
SOCIETE N9AWA شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 
28 الطابق الرابع مكاتب الصفاء 
طريق صفرج شارع موالي رشيد - 

30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73817
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   14 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ   SOCIETE N9AWA
مقرها  جعنوان  سرهم   50.000
الطابق   28 رقم  مكتب  اإلأت اعي 
صفرج  طريق  الصفاء  مكاتب  الرابع 
فاس   30000  - رشيد  موالي  شارع 
-1التصفية   : ل  نتيجة  املغرب 

املسبقة للشركة.
ج مقر  الشركة  -2تعيين مصفية 

الشركة..
مكتب  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
رقم 28 الطابق الرابع مكاتب الصفاء 
 - رشيد  موالي  شارع  صفرج  طريق 

30000 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  املاحي  اس اء  السيد)ة) 
زنقة   3 اس اعلية  شارع  عنوانه)ا) 
2 30000 فاس  بلغاريا اقامة مفتاح 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
مكتب   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
رقم 28 الطابق الرابع مكاتب الصفاء 

طريق صفرج شارع موالي رشيد
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   17 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6302.
312I

KAMAR BENOUNA

Société MZALIA ش م م
إعالن متعدس القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
Société MZALIA ش م م »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 129 زنقة 
ستراسبورغ - 20203 الدار البيضاء 

املغرب.
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»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.137543
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 شتن4ر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
قرر الج ع العام معاينة جفاة السيد 

ابراهيم اجنجار 
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
في  كانت  التي  حصة   428 توزيع  ثم 
علي  السيد  تعيين  ج  الفقيد  حوزة 
اجنجارالجنسية مغربية املزساس في 11 
يونيو 1990 حامال للبطاقة الوطنية 
تغيير  مع  ك سيير   BK266919 رقم 

البند السابع من القوانين 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 

راس ال 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847764.
313I

ME FIDUCIAIRE 

SAMAH TAZI SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
SAMAH TAZI SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 101 شارع 

موالي عبد العزيزاقامة الصنوبر 
مكتب رقم 04 - 14000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67413
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   09

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAMAH TAZI SARL

: أع ال أج  غرض الشركة بإيجاز 

تشييد متنوعة

بيع مواس البناء

تجارة.

عنوان املقر االأت اعي : 101 شارع 

الصنوبر  العزيزاقامة  عبد  موالي 

القنيطرة   14000  -  04 رقم  مكتب 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

500 حصة   : السيد مح د هالل 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   500  : هالل  السيد زكرياء 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هالل  مح د  السيد 

زاجية شارع مح د الخامس ج زنقة 20 

رقم 02 14000 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  هالل  زكرياء  السيد 

سجار اجالس علي بلحسن باب مرزجقة 

35000 تازة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هالل  مح د  السيد 

زاجية شارع مح د الخامس ج زنقة 20 

رقم 02 14000 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 23 نون4ر 

2022 تحت رقم 93425.

314I

fiduciaire belfisc

PANIFICIO ADIM

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

fiduciaire belfisc

136 شارع عين الشيخ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب

PANIFICIO ADIM شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 367 

تجزئة 20 غشت - 25350 جاسي زم 

امل لكة املغربية.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1067

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

2021 تقرر حل  01 شتن4ر  املؤرخ في 

ذات  شركة   PANIFICIO ADIM

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

 50.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

 367 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 

جاسي زم   25350  - غشت   20 تجزئة 

امل لكة املغربية نتيجة لعدم اشتغال 

الشركة.

ج عين:

حساين  العظيم  عبد  السيد)ة) 

هنتناتي   54 مانزج ي  عنوانه)ا)  ج 

)ة)  ايطاليا ك صفي  بركامو   12500

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 367 جفي   2022 أكتوبر   24 بتاريخ 

جاسي زم   25350  - غشت   20 تجزئة 

امل لكة املغربية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 االبتدائية بواسي زم بتاريخ 

2022 تحت رقم 120/2022.

315I

cabinet de conseil et gestion

TRIFI CLIMAT SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet de conseil et gestion

عين عتيق ت ارة عين عتيق ت ارة، 

12000، املغرب

TRIFI CLIMAT SARL AU شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع رقم 

50 رقم 23 حي ال4ريد حي يعقوب 

املنصور الرباط - 12000 الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

164185

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 يوليوز 

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 TRIFI  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.CLIMAT SARL AU

التركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهربائي.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 50 رقم 23 حي ال4ريد حي يعقوب 

الرباط   12000  - الرباط  املنصور 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : الطريفي  اح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 1000  : الطريفي  اح د  السيد 

بقي ة 100 سرهم.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الطريفي عنوانه)ا)  السيد أح د 
الكبير  القصر  تاطوفت  بوأديان 

12300 القصر الكبير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مسيري الشركة:
الطريفي عنوانه)ا)  السيد اح د 
الصغير  القصر  تاطوفت  بوأديان 

12300 القصر الصغير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم

316I

HAIR ZAMAN «

HAIR ZAMAN
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAIR ZAMAN «
293 شارع عبد املومن الطابق 

 CASBLANCA، .1 الخامس شقة
20000، CASABLANCA MAROC

HAIR ZAMAN شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 293 شارع 
عبد املومن الطابق الخامس شقة 1 

- 20000 الدار البيضاء، املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
561103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   22
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 HAIR  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.ZAMAN

تصنيع   :  : غرض الشركة بإيجاز 
التج يل  مستحضرات  أ يع 

املصنوعة يدجًيا.
عنوان املقر االأت اعي : 293 شارع 
عبد املومن الطابق الخامس شقة 1 - 

20000 الدار البيضاء، املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 100  : السالجي  سالل  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيدة سالل السالجي عنوانه)ا) 
الحي   69 رقم   14 تجزئة امليل زنقة 
البيضاء،  الدار   20000 الحسني 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيدة سالل السالجي عنوانه)ا) 
الحي   69 رقم   14 تجزئة امليل زنقة 
البيضاء،  الدار   20000 الحسني 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 844784.

317I

مكتب الحسابات ح ل

ACH TUILE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل
20 شارع الداخلة الطابق االجل قرية 

الج اعة ، 20430، الدار البيضاء 
املغرب

ACH TUILE شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 61 محج 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االجل - 

20000 البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
488983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2021 ف4راير   03
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 ACH  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TUILE
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.
61 محج   : عنوان املقر االأت اعي 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االجل - 

20000 البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد امبارك العشاق عنوانه)ا) 

برشيد 26100 برشيد املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد امبارك العشاق عنوانه)ا) 

برشيد 26100 برشيد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 764637.

318I

FCF

CABINET POLY-COMPTES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FCF
 Rue Chevalier Bayard N 65

Belvédère ، 20300، الدار البيضاء 
املغرب

CABINET POLY-COMPTES

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي م ر 

صبار رقم 8 مكتب رقم 6 طابق 4 

ال4رنو�ضي - 20250 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   01

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CABINET POLY-COMPTES

الدراسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املساعدة  املالية,  جاالستشارات 

القانونية  االستشارات  املحاسبية, 

جالضريبية, نصائح تنظي ية, التدريب 

جالندجات, معالجة البيانات.

عنوان املقر االأت اعي : م ر صبار 
رقم 8 مكتب رقم 6 طابق 4 ال4رنو�ضي 

- 20250 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : مرشيد  ياسين  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مرشيد  ياسين  السيد 

مج وعة  الك4رى  التوسعة  انا�ضي 

الغالم  اهل   161 لقم   10 مدخل   1

20630 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)  مرشيد  ياسين  السيد 
مج وعة  الك4رى  التوسعة  انا�ضي 
الغالم  اهل   161 لقم   10 مدخل   1

20630 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848051.
319I

AISATI CONSTRU SARL-AU

AISATI CONSTRU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AISATI CONSTRU SARL-AU
57 شارع الدرفوفي إقامة الدجحي 

الطابق االجل الشقة رقم2 ، 
60000، جأدة املغرب

AISATI CONSTRU شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 57 شارع 

الدرفوفي إقامة الدجحي الطابق االجل 
الشقة رقم2. جأدة 60000. جأدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
40247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   08
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 AISATI : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.CONSTRU
-أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة جإنشاءات
-الترجيج للعقار

املعامالت  أ يع  عام،  -جبشكل 
جاملالية  جالصناعية  التجارية 
جاملنقولة جغير املنقولة، التي لها صلة 

بامغراض  مباشرة  غير  أج  مباشرة 
أن  يحت ل  التي  أج  أعاله،  املذكورة 

تعزز تحقيقها جتن يتها.
57 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
الدرفوفي إقامة الدجحي الطابق االجل 
جأدة   .60000 جأدة  الشقة رقم2. 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
العيساتي  عبداللطيف  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000  :

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
العيساتي  عبداللطيف  السيد 
حي أكدال تجزئة الرح ة  عنوانه)ا) 
جأدة   60000 يحيى  سيدي   32 ر 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
العيساتي  عبداللطيف  السيد 
حي أكدال تجزئة الرح ة  عنوانه)ا) 
جأدة   60000 يحيى  سيدي   32 ر 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1856.
320I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

 CENTRE BUGAFER DES
 FORMATIONS TINGHIR

PRIVE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR
 N°360 AVENUE MOHAMED

 V TINGHIR TINGHIR، 45800،
TINGHIR MAROC

 CENTRE BUGAFER DES
 FORMATIONS TINGHIR PRIVE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 105 

حي بوكافر - 45800 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4143

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 شتن4ر 

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE BUGAFER DES  :

.FORMATIONS TINGHIR PRIVE

سرجس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعم املدر�ضي

التكوين ج التكوين املست ر.

عنوان املقر االأت اعي : رقم 105 

حي بوكافر - 45800 تنغير املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : منديل  الحسين  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد الحسين منديل عنوانه)ا) 

تنغير   45800 تنغير  تيدرين  حي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين منديل عنوانه)ا) 

حي تيدرين تنغير 45800 تنغير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   24 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت رقم -.

321I

FIDUCIAIRE PASTEUR

الجباري معلوميات و شبكة 
للشرق

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
حل شركة

FIDUCIAIRE PASTEUR
 RUE ESSAEDAYINE Immeuble

 8 Hay EL MOHAMMADI 3ième
 Etage - Oujda oujda، 60000،

oujda maroc
الجباري معلوميات ج شبكة للشرق 
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2 
الزنقة ه 3 تجزئة النخيل شارع 

ابراهيم الرجساني جأدة - 60000 
جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25543
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2019 نون4ر   14 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
الجباري معلوميات ج شبكة للشرق 
سرهم   100.000 رأس الها  مبلغ 
 2 رقم  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
شارع  النخيل  تجزئة   3 ه  الزنقة 
 60000  - جأدة  الرجساني  ابراهيم 
التوقف   : ل  نتيجة  املغرب  جأدة 
االزمة  بسبب  النشاط  عن  النهائي 

املالية.
 2 رقم  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
شارع  النخيل  تجزئة   3 ه  الزنقة 
 60000  - جأدة  الرجساني  ابراهيم 

جأدة املغرب. 
ج عين:

ج  الجباري  طارق  السيد)ة) 
تجزئة   3 الزنقة ه   2 رقم  عنوانه)ا) 
النخيل شارع ابراهيم الرجساني جأدة 
)ة)  ك صفي  املغرب  جأدة   60000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن4ر   25 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2019 تحت رقم 3901.

322I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

RELAIS DES NOMADES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR

 N°360 AVENUE MOHAMED

 V TINGHIR TINGHIR، 45800،

TINGHIR MAROC

RELAIS DES NOMADES شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار تزكي 

توسغ9 العليا - 45800 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4173

 14 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 أكتوبر 

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 RELAIS : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.DES NOMADES

سار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة

فندق ج مطعم

 جت ويل الحفالت.

عنوان املقر االأت اعي : سجار تزكي 

توسغ9 العليا - 45800 تنغير املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   600  : أمين  علي  السيد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   200  : السيد مح د أمين 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 200  : املديوني  فاط ة  السيدة 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

رقم  عنوانه)ا)  أمين  علي  السيد 
شارع الحسن  زنقة الدار البيضاء   6

االجل 45800 تنغير املغرب.
السيد مح د أمين عنوانه)ا) رقم 
شارع الحسن  زنقة الدار البيضاء   6

االجل 45800 تنغير املغرب.
السيدة فاط ة املديوني عنوانه)ا) 
شارع  البيضاء  الدار  زنقة   6 رقم 

الحسن االجل 45800 تنغير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
رقم  عنوانه)ا)  أمين  علي  السيد 
شارع الحسن  زنقة الدار البيضاء   6

االجل 45800 تنغير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   11 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت رقم -.
323I

MON COMPTABLE SARL

AGRO TRAINING
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجل اسة ، 60000، 

جأدة املغرب
AGRO TRAINING شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة بني 

مرين ع ارة العلج الطابق 2 شقة 15 
- 60000 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
40259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   22
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 AGRO : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.TRAINING
االستراس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالتصدير -توريد منتجات الصناعة 

التقليدية.
زنقة بني   : عنوان املقر االأت اعي 
مرين ع ارة العلج الطابق 2 شقة 15 

- 60000 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : رشيد  عالجي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد عالجي رشيد عنوانه)ا) 70 

زنقة الحجاز 60000 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد عالجي رشيد عنوانه)ا) 70 

نقة الحجاز 60000 جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1876.

324I

ME FIDUCIAIRE 

 LE PETIT ROBERT 
 ENSEIGEMET PRIVE

)(LPREP
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
 LE PETIT ROBERT ENSEIGEMET 

PRIVE (LPREP) شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املغرب 
العربي »س» ت ديد رقم 232 - 

14000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67427
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   08
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 LE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 PETIT ROBERT ENSEIGEMET

.(PRIVE (LPREP
التعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االج ي.
املغرب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
العربي »س» ت ديد رقم 232 - 14000 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
500 حصة   : السيدة ناسية غرسة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
500 حصة   : السيدة ملياء صقلي 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  غرسة  ناسية  السيدة 
تجزئة الحداسة رقم 2228 الشقة 08 

14000 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)  صقلي  ملياء  السيدة 
 14000 يوسف  موالي  شارع   209

القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  غرسة  ناسية  السيدة 
تجزئة الحداسة رقم 2228 الشقة 08 

14000 القنيطرة املغرب
عنوانه)ا)  صقلي  ملياء  السيدة 
 14000 يوسف  موالي  شارع   209

القنيطرة املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24 نون4ر 

2022 تحت رقم 93443.

325I

ASMAA MEDIA GROUP

NM TRADE CORPORATION
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

20 ال4رنو�ضي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

 NM TRADE CORPORATION

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

نيت رقم 85 طابق التاني الدرجة - - 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 NM  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRADE CORPORATION

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 -  - 85 طابق التاني الدرجة  نيت رقم 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : عالجي  ح يد  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عالجي  ح يد  السيد 
البيضاء - البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عالجي  ح يد  السيد 
البيضاء - البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   09 بتاريخ  ب4رشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1152.

326I

soubaiconsulting السباع9 كونسيلتين

كونصيبت ويب
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

السباع9 كونسيلتين 
soubaiconsulting

شارع مح د الخامس 105 ع ارة 
اسانا الطابق االجل رقم 1 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب
كونصيبت جيب شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
موالي اس اعيل اقامة موالي 

اس اعيل رقم 22 الطابق الخامس 
رقم 19 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132007
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   28
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

كونصيبت جيب.
جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدامة الويب ج االتصال الرقمي.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
موالي  اقامة  اس اعيل  موالي 
الخامس  الطابق   22 اس اعيل رقم 

رقم 19 - 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 100  : يوسف  الحجيج  السيد 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد الحجيج يوسف عنوانه)ا) 
شقة   2 شارع مراكش اقنة الشرجق 

31 90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد الحجيج يوسف عنوانه)ا) 
شقة   2 شارع مراكش اقنة الشرجق 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   07 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 12779.
327I

شركة حسابات فاس

ENGINEER BEYOND
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية السقاط البطحاء ، 

0، فاس املغرب
ENGINEER BEYOND شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 16 
شارع الجيش امللكي مكاتب فضاء 
بالتينيوم الطابق الثالث رقم 26 

فاس - 30100 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   03

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ENGINEER BEYOND
هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشارية.
 16 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
فضاء  مكاتب  امللكي  الجيش  شارع 
 26 رقم  الثالث  الطابق  بالتينيوم 

فاس - 30100 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 80.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
كوليي  أوجيل  ليفانس  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   800  :

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
كوليي  أوجيل  ليفانس  السيد 
عنوانه)ا) فاس 30100 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
كوليي  أوجيل  ليفانس  السيد 
عنوانه)ا) فاس 30100 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4869.

328I

AL ISTICHARYA CONSULTING

KENNA B.E.T INGENIERIE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AL ISTICHARYA CONSULTING
 BLOC 7 LOTIS 3 MARS N°48 21

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،
23500، BENI MELLAL MAROC

KENNA B.E.T INGENIERIE
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شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : الشقة 

رقم02 الع ارة 06 تجزئة اس اء بني 

مالل 23500 بني مالل املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.12585

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

2022 تقرر حل  30 غشت  املؤرخ في 

KENNA B.E.T INGENIERIE شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

تجزئة   06 الع ارة  رقم02  الشقة 

مالل  بني   23500 مالل  بني  اس اء 

عن  الكلي  اللتوقف  نتيجة  املغرب 

النشاط.

ج عين:
الناصري  الحق  عبد  السيد)ة) 

 12 ع ارة  االطلس  سيار  عنوانه)ا)  ج 

بني   23500 بنيؤماللر   10 الشقة 

مالل املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

جفي الشقة   2022 غشت   30 بتاريخ 

رقم 02 الع ارة 06 تجزئة اس اء بني 

مالل 23500 بني مالل املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  مالل  ببني  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 1064.

329I

االتقان للحسابات

STE KAN KOR
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

االتقان للحسابات

142 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 62000، الناظور املغرب

STE KAN KOR شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
عاريض 01 زنقة 88ـ89 الناظور - 

62000 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17817

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 أكتوبر   05 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
أزجاغ  سعيد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
شتن4ر   15 بتاريخ  لكبيري  مي ون 

.2022
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 14 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4576.
330I

مكتب الدراسات القانونية جالجبائية

WELL JOB
إعالن متعدس القرارات

مكتب الدراسات القانونية 
جالجبائية

63، شارع الكورنيش الع ارة ب 
الطابق 5 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
WELL JOB »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

بوركون زنقة أعفر ابن حبيب إقامة 
املشرق 2، الطابق امجل، الرقم 3   
 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.417445
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 نون4ر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
إ 9  االأت اعي  املقر  نقل  مايلي: 
 ، 305 شاع الزيراجي  العنوان التا ي: 

الدار البيضاء 
قرار رقم -2: الذي ينص عل9 مايلي: 

توسيع الهدف االأت اعي للشركة
قرار رقم -3: الذي ينص عل9 مايلي: 

تحيين القانون امسا�ضي للشركة  
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم -1: الذي ينص عل9 مايلي: 

تغيير املقر االأت اعي للشركة
بند رقم -2: الذي ينص عل9 مايلي: 

توسيع الهدف االأت اعي للشركة
بند رقم -3: الذي ينص عل9 مايلي: 

تحيين القانون امسا�ضي للشركة  
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845821.
331I

إئت انيات الدريوش

Société DECOR DAHBI
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئت انيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب
Société DECOR DAHBI شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
املوارعة الرمل ج ج ق العوامرة - 

92000 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Société DECOR DAHBI
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املفرجشات،اآلتات،النسيج جالديكور

جاالستيراس  عام  بشكل  التجارة 

جالتصدير.
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - العوامرة  ق  ج  ج  الرمل  املوارعة 

92000 العرائش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : رشيد  الخطابي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد الخطابي رشيد عنوانه)ا) 
سجار املوارعة الرمل ج ج ق العوامرة 

92000 العرائش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد الخطابي رشيد عنوانه)ا) 
سجار املوارعة الرمل ج ج ق العوامرة 

92000 العرائش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2022 تحت رقم 1221.
332I

CAPRIM SERVICE

WNLINE SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

CAPRIM SERVICE
 RUE URUGUAY ETAGE 3 N° 10

، 90000، TANGER MAROC
WNLINE SARL شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 19 شارع 
العراق إقامة شهباء 1 أ الطابق 2 

رقم 93 - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.80993

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  21 شتن4ر  املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ   WNLINE SARL
مقرها  جعنوان  سرهم   100.000,00
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إقامة  العراق  شارع   19 اإلأت اعي 
شهباء 1 أ الطابق 2 رقم 93 - 90000 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

النشاط.
ج حدس مقر التصفية ب 19 شارع 
العراق إقامة شهباء 1 أ الطابق 2 رقم 

93 - 90000 طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  الفرسي  نسيم  السيد)ة) 
إقامة  العراق  شارع   19 عنوانه)ا) 
شهباء 1 أ الطابق 2 رقم 93 90000 

طنجة املغرب ك صفي )ة) للشركة.
االسري�ضي  الرشيد  عبد  السيد)ة) 
إقامة  العراق  شارع   19 ج عنوانه)ا) 
شهباء 1 أ الطابق 2 رقم 93 90000 

طنجة املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   07 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 11116.
333I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

اوبيرج بلو مون
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC
اجبيرج بلو مون شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز اجرير 

اكاسير - 80000 اكاسير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53701
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
اجبيرج   : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

بلو مون.
سار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.
مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 

اجرير اكاسير - 80000 اكاسير املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : لبنى  لضراع  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لبنى  لضراع  السيدة 

اكاسير 80000 اكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اي ان  لضراع  السيدة 

اكاسير 80000 اكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2022 تحت رقم 119454.

334I

مج4ر عبدالوحد

شركة عبد الحق لالشغال 
املختلفة

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مج4ر عبدالوحد
رقم 32 ع ارة االحباس بوتالمين 

 ERRACHIDIA ،52000 ، الرشيدية
املغرب

شركة عبد الحق لالشغال املختلفة 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي كراج 

رقم 97 زنقة 03 جزنقة 16 تاركة 
الجديدة الرشيدية 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16501

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

عبد الحق لالشغال املختلفة.

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.

عنوان املقر االأت اعي : كراج رقم 

97 زنقة 03 جزنقة 16 تاركة الجديدة 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

بوعبيدي  الحق  عبد  الشركة 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000  :

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

بوعبيدي  الحق  عبد  السيد 

عنوانه)ا) رقم 05 زنقة 21 حي املطار 

52150 بوسنيب املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

بوعبيدي  الحق  عبد  السيد 

عنوانه)ا) رقم 05 زنقة 21 حي املطار 

52150 بوسنيب املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 22 نون4ر 

2022 تحت رقم 475.

335I

SYNERGIE EXPERTS

YADOUMO SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

SYNERGIE EXPERTS

49، زنقة أون أوريس، حي غوتييه 

، 20060، الدار البيضاء املغرب

YADOUMO SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 49 زنقة 

أون أوريس، الطابق الساسس، 

شقة رقم 12 حي غوتيي 20060 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.444233

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 شتن4ر   21 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

عاشر  مو�ضي  )ة)  السيد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   396 فرتوك 

السيد  لفائدة  حصة   396 أصل 

شتن4ر   21 بتاريخ  الصقلي  يحيى  )ة) 

.2022

عاشر  مو�ضي  )ة)  السيد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   396 فرتوك 

)ة)  حصة لفائدة السيد   396 أصل 

أباري سجكور بتاريخ 21 شتن4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847265.

336I

STE CECONA SARL

EL ALLOUI EXPRESS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

EL ALLOUI EXPRESS شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

لوكسنبورك حي اجالس مي ون شارع 
لوكسنبورك حي اجالس مي ون 

62000 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24437

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   10 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) ابراهيم العالجي 

أصل  من  اأت اعية  حصة   200

1.000 حصة لفائدة السيد )ة) بسام 

بوحامد بتاريخ 10 نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   21 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4809.

337I

CONSULTATION ET SERVICES

MRAFACE IMMOBILIER
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CONSULTATION ET SERVICES

 CASABLANCA, 549BD ABA

 CHOUAIB DOUKALI DRISSIA 2

 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC

MRAFACE IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 شارع 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

20200 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.533449

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   09 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

فتح  رضوان  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اأت اعية من أصل   190 هللا 

أنس  )ة)  السيد  لفائدة  حصة   340

املعرجفي بتاريخ 09 نون4ر 2022.

مح د محيمي  )ة)  تفويت السيد 
180 حصة اأت اعية من أصل 330 
حصة لفائدة السيد )ة) أنس املعرجفي 

بتاريخ 09 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846854.
338I

ائت انية لرفيد

A.M.R LIDAWAJINE SARL-
AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائت انية لرفيد
شارع مالك ابن مرحل‘ زنقة طنجة, 
ع ارة املحيط, طابق الثاني رقم:14 

، 92000، العرائش املغرب
 A.M.R LIDAWAJINE SARL-AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي عامر 
الرجيحيين أ اعة ريصانة الش الية 
سائرة جاس املخازن, العرائش - 92000 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   13
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 A.M.R : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.LIDAWAJINE SARL-AU
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدجاأن
محاصيل  الزراعية,  االنشطة 

حظائر)الحبوب)
انتاج الخضار جالبستنة.

عامر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الرجيحيين أ اعة ريصانة الش الية 
سائرة جاس املخازن, العرائش - 92000 

العرائش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد اح د الشواطي : 100.000 
حصة بقي ة 10.000 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد اح د الشواطي عنوانه)ا) 
ريصانة  أ اعة  الرجيحيين  عامر 
الش الية سائرة جاس املخازن, العرائش 

92000 العرائش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد اح د الشواطي عنوانه)ا) 
ريصانة  أ اعة  الرجيحيين  عامر 
الش الية سائرة جاس املخازن, العرائش 

92000 العرائش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2022 تحت رقم 1219.
339I

شركة ت يلي

شركة تيملي
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

شركة ت يلي
تجزئة الغا ي رقم 21 ، 15000، 

الخ يسات املغرب
شركة تي لي شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الغا ي رقم 21 - 15000 الخ يسات 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   21
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

تي لي.

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تج يد  جاالس اك-  اللحوم  تعبئة  ج 

-تعليب  جالفواكه  الخضر  جتوزيع 

املواس الغذائية.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الخ يسات   15000  -  21 الغا ي رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 400  : نورالدين  خرماز  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 300  : املسعوسي  هدى  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 300  : خنشاجي  يونس  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نوالدين  خرماز  السيد 

 15000  357 رقم   1 الفرح  حي 

الخ يسات املغرب.

السيدة هدى املسعوسي عنوانه)ا) 

67 زنقة ابن زكور حي الوحدة 15000 

الخ يسات املغرب.

السيد يونس خنشاجي عنوانه)ا) 
 15000 42 زنقة شعيب الدكا ي  رقم 

الخ يسات املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد خرماز نورالدين عنوانه)ا) 

 15000  357 رقم   1 الفرح  حي 

الخ يسات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالخ يسات  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 797.

340I
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STE CECONA SARL

OUALKADI
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

OUALKADI شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 106 حي 

ايت عي�ضى احداسا 106 حي ايت 
عي�ضى احداسا 62000 الناظور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4767

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  26 شتن4ر  املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   OUALKADI

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

عي�ضى  ايت  حي   106 اإلأت اعي 

حي ايت عي�ضى احداسا   106 احداسا 

 : ل  نتيجة  املغرب  الناظور   62000

عدم رجاج التجاري.

 106 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

حي   106 احداسا  عي�ضى  ايت  حي 
الناظور   62000 ايت عي�ضى احداسا 

املغرب. 

ج عين:

ج  جالقا�ضي  اح د  السيد)ة) 

مزجأة  انصار  بني  براقة  عنوانه)ا) 

62000 الناظور املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 106 حي 
ايت عي�ضى احداسا الناظور 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   22 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4821.

341I

azzouziabdelali

SOCIETE M.B.H DELICE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES MAROC

SOCIETE M.B.H DELICE شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر رقم 

1 الطابق امر�ضي تجزئة 1 بلوك س1 

تجزئة النور شارع ابن امثير - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

74377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   26

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE M.B.H DELICE

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدجاأن جاللحوم.

عنوان املقر االأت اعي : متجر رقم 

1 الطابق امر�ضي تجزئة 1 بلوك س1 

تجزئة النور شارع ابن امثير - 30000 

فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

500 حصة   : السيدة مريم حاري 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 8 السيدة مريم حاري عنوانه)ا) 

إقامة ملك الشقة 10 الطابق الثالث 

شارع امللك حسين م.ج 30000 فاس 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اعسيلة  حسن  السيد 

حي  شارع املسيرة الخضراء   77 رقم 

صفرج   31000 البهاليل  أمسيلة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   01 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 5832.

342I

MANAGEX

LES CIMENTS ALIKHAE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب

LES CIMENTS ALIKHAE شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة 

زرفان االمل قطعة 230/229 - 

63300 بركان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2045

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 

شركة   LES CIMENTS ALIKHAE

مبلغ  املحدجسة  املسؤجلية  ذات 

جعنوان  سرهم   600.000 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي تجزئة زرفان االمل 

بركان   63300  -  229/230 قطعة 

املغرب نتيجة لعدم النشاط.

ج عين:

ج  مداغري  سعيد  السيد)ة) 
تجزئة   05 رقم   09 زنقة  عنوانه)ا) 

بركان   63300 تريفة سيدي سلي ان 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

تجزئة  جفي   2022 نون4ر   21 بتاريخ 

 -  229/230 قطعة  االمل  زرفان 

6330 بركان املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   23 بتاريخ  ب4ركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 617/2022.

343I

SYNERGIE EXPERTS

HEY PIK
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

SYNERGIE EXPERTS

49، زنقة أون أوريس، حي غوتييه 

، 20060، الدار البيضاء املغرب

HEY PIK شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 49 زنقة 

أون أوريس، الطابق الساسس، 

شقة رقم 12 حي غوتيي 20060 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.403619

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 31 أكتوبر 2022 تقرر حل 

 HEY شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

سرهم   10.000 رأس الها  مبلغ   PIK
زنقة   49 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

الساسس،  الطابق  أوريس،  أون 

شقة رقم 12 حي غوتيي 20060 الدار 

البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم توفر 

سوق كاف للشركة.
49 زنقة  ج حدس مقر التصفية ب 

الساسس،  الطابق  أوريس،  أون 

شقة رقم 12 حي غوتيي 20060 الدار 

البيضاء املغرب. 

ج عين:
ماري  أيرمين  نيلي  السيد)ة) 
زنقة   4 باكوتو اب لحلو ج عنوانه)ا) 

الطابق  ماأدة  إقامة  الباستيل 

الثالث 20100 الدار البيضاء املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847720.

344I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

ELECTRE WAAZIZ
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

تجزئة راحة البال ع ارة 11س شارع 

جاس تانسيفت ، 11000، سال املغرب

ELECTRE WAAZIZ شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 27 سيور 

الجامع العيايدة سال - 11016 سال 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.21005

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

2019 تقرر حل  31 سأن4ر  املؤرخ في 

ذات  شركة   ELECTRE WAAZIZ

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

 100.000,00 الوحيد مبلغ رأس الها 

 27 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

 11016  - سيور الجامع العيايدة سال 

استطاعة  لعدم  نتيجة  املغرب  سال 

مواكبة النشاط التجاري.

ج عين:

ج  جاعزيز  عصام  السيد)ة) 

سيور الجامع العيايدة   27 عنوانه)ا) 

سال 11016 سال املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 31 سأن4ر 2019 جفي 27 سيور 

سال   11016  - الجامع العيايدة سال 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 40023.
345I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

VALDI CAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE BENSAID SARL
تجزئة راحة البال ع ارة 11س شارع 
جاس تانسيفت ، 11000، سال املغرب
VALDI CAR شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
االر�ضي ، ع ارة ب ، متجر رقم 3 ، 
تجزئة سعيد حاجي ، اقامة مي وزة 

سال - 11160. سال املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35861

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 شتن4ر   15 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) نور الدين عوفي 
166 حصة اأت اعية من أصل 500 
مصطفى  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

عوفي بتاريخ 15 شتن4ر 2022.
فاط ة بوكتار  )ة)  تفويت السيد 
167 حصة اأت اعية من أصل 500 
مصطفى  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

عوفي بتاريخ 15 شتن4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   23 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 40022.
346I

MANAGEX

MEHDAOUI CAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب
MEHDAOUI CAR شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

1 شارع مح د الخامس احفير - 

63300 بركان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1871

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   15 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) الياس مهداجي 

أصل  من  اأت اعية  حصة   2.000

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.000

شتن4ر   30 بتاريخ  مهداجي  حسن 

.2022

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   23 بتاريخ  ب4ركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 616.

347I

MANAGEX

MEHDAOUI CAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب

MEHDAOUI CAR شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي رقم 

1 شارع مح د الخامس احفير - 

63300 بركان.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1871

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   2022 نون4ر   15 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة» إ 9 »شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   23 بتاريخ  ب4ركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 616.

348I

HTA CONSEIL

VALDELEC
إعالن متعدس القرارات

HTA CONSEIL
ملتقى شارع مح د الخامس ج شارع 

ألبير امجل مبنى مح د الخامس 
املدخل ‹ب‹ الطابق الثالث املكتب 

304 -، 20060، الدار البيضاء 
املغرب

VALDELEC »شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: تقاطع 
شارع شابو ع4ر الطريق السيار 

أ اعة سيدي مومن ع ارة D م س 
2 ، الطابق الرابع مكتب رقم 11 - 

20402 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.459923

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 21 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
700 حصة  جهب السيد هالل خليل 
حصة   700 أصل  من  اأت اعية 
 21 لفائدة السيد هالل نبيل بتاريخ 

نون4ر2022
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
من  خليل  هالل  السيد  استقالة 

مهامه ك سير
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
ب هامه  نبيل  هالل  السيد  تأكيد 

ك سير
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
عل9  ينص  الذي   :6,7 رقم  بند 
ج رأس مال  حصص الشركاء  مايلي: 

الشركة
ينص  الذي   :17,35,36 رقم  بند 
عل9 مايلي: اإلسارة - صالحيات اإلسارة 

- املديرامجل - التوقيع اإلأت اعي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00847532.

349I
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Monceau juridique et fiscal

INTECVEST
إعالن متعدس القرارات

Monceau juridique et fiscal

 boulevard zerktouni ، 197

20000، Casablanca Maroc

INTECVEST »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 51 ، 

شارع أنفا - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.308421

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 7.500 املوافقة عل9 مساه ة  مايلي: 

 Roland حصة تعوس ملكيتها للسيد 

ORFIM لصالح شركة GAUDIAU

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

حصة   834 مساه ة  عل9  املوافقة 

 Claudia Alicia للسيدة  م لوكة 

GAUDIAU ج لصالح شركة ORFIM ؛

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

حصة   833 مساه ة  عل9  ملوافقة 

 Jean Charles للسيد  ملكيتها  تعوس 

ORFIM لصالح شركة GAUDIAU

قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

حصة   833 مساه ة  عل9  املوافقة 

 David Roland تعوس ملكيتها للسيد

ORFIM لصالح شركة GAUDIAU

قرار رقم 5: الذي ينص عل9 مايلي: 

ك ساهم   ORFIM عل9  املوافقة 

جحيد في الشركة

قرار رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 

النظام  من   7 ج   6 املاستين  تعديل 

امسا�ضي

قرار رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 

للشركة  امسا�ضي  النظام  تحديث 

لتعكس التغييرات التي تم إأراؤها في 

هذا االأت اع

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 
من  مقدمة  النقدية  املساه ات 
 .1.000.000 )مليون) سرهم   ORFIM
 1.000.000 مبلغ  إيداع  تم  جقد 
في  اليوم  هذا  قبل  سرهم)  )مليون 
مؤسسة  سفاتر  في  فتح  حساب 

مصرفية باسم الشركة.
بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
مليون  ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم 
)1.000.000) سرهم ، مقسم إ 9 عشرة 
 (100( حصة ب ائة   (10.000( آالف 
 ، بالكامل  مدفوعة   ، سرهم للحصة 
مرق ة من 1 إ 9 10.000 جمخصصة 
للشركاء حسب مساه اتهم من قبل 
ORFIM 10.000 حصة، مرق ة من 
يقر جيقر املذكوران  ؛   10.000 إ 9   1
أعاله جاملوقعان أسناه بأن الحصص 
املخصصة له ا تتوافق مع حقوق كل 
جيتم توزيعها ك ا هو موضح   ، منه ا 

أعاله ، جيتم سداسها بالكامل.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 843.132.
350I

Monceau juridique et fiscal

TECTRA
إعالن متعدس القرارات

Monceau juridique et fiscal
 boulevard zerktouni ، 197
20000، Casablanca Maroc

TECTRA »شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 51 ، 
شارع أنفا - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.118533
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 يوليوز 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
حصص   12.508 بـ  الت4رع  مايلي: 
 Roland GAUDIAU م لوكة للسيد 
 David Roland ابنه السيد  لصالح 

 GAUDIAU

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
امللكية  في  حصة   79.085 بـ  الت4رع 
الكاملة ج 92.688 حصة عل9 امللكية 
 Roland GAUDIAU للسيد  العارية 
 Claudia Alicia لصالح ابنته السيدة

GAUDIAU
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
14.599 حصة تعوس ملكيتها  الت4رع بـ 
 Jean charles GAUDIAU للسيد 
 Roland السيد  جالده  لصالح  ج 

GAUDIAU
قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

املوافقة عل9 اتفاقية املساه ة
قرار رقم 5: الذي ينص عل9 مايلي: 
 57.102 مساه ة  عل9  املوافقة 
حصة في امللكية الكاملة ج 92.688 في 
 Roland حق االنتفاع العائدة للسيد

ORFIM لصالح شركة GAUDIAU
قرار رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 
 254.085 مساه ة  عل9  املوافقة 
حصة في امللكية الكاملة ج 92.688 في 
امللكية العارية للسيدة كلوسيا أليسيا 
GAUDIAU لصالح شركة ORFIM ؛

قرار رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
 34.509 مساه ة  عل9  املوافقة 
 Jean charlesالسيد تخص  حصة 

.ORFIM لصالح شركة GAUDIAU
قرار رقم 8: الذي ينص عل9 مايلي: 
املوافقة عل9 مساه ة 61.616 حصة 
 David Roland تعوس ملكيتها للسيد

.ORFIM لصالح شركة GAUDIAU
قرار رقم 9: الذي ينص عل9 مايلي: 
ك ساهم   ORFIM عل9  املوافقة 
 6 جحيد في الشركة ج تعديل املاستين 

ج 7 من النظام امسا�ضي
عل9  ينص  الذي   :10 رقم  قرار 
امسا�ضي  النظام  تحديث  مايلي: 
تم  التي  التغييرات  لتعكس  للشركة 

إأراؤها في هذا االأت اع
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
عل9  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
مقدمة  النقدية  املساه ات  مايلي: 
سرهم  )خ سين مليون)   ORFIM من 
مبلغ  إيداع  تم  جقد   .50.000.000
 (50.000.000( مليون  خ سون 

سرهم قبل هذا اليوم في حساب فتح 
باسم  مصرفية  مؤسسة  سفاتر  في 

الشركة.
بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
تم تحديد رأس املال ب بلغ خ سين 
مليون )50.000.000) سرهم ، مقسم 
 (500.000( ألف  خ س ائة  إ 9 
للحصة  سرهم   (100( ب ائة  حصة 
 1 من  مرق ة   ، بالكامل  مدفوعة   ،
للشركاء  جمخصصة   500.000 إ 9 
 ORFIM حسب مساه اتهم من قبل
إ 9   1 من  مرق ة  حصة،   500.000
املذكوران  جيقر  يقر  ؛   500.000
أعاله جاملوقعان أسناه بأن الحصص 
املخصصة له ا تتوافق مع حقوق كل 
جيتم توزيعها ك ا هو موضح   ، منه ا 

أعاله ، جيتم سداسها بالكامل.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 843178.

351I

Monceau juridique et fiscal

TECTRA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

Monceau juridique et fiscal
 boulevard zerktouni ، 197
20000، Casablanca Maroc

TECTRA شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 51 شارع 
أنفا - 0 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.118533
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم   2022 أكتوبر   06 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  سرهم»   150.000.000«
إ 9  سرهم»   50.000.000« من 
 : عن طريق  سرهم»   200.000.000«
أرباح أج عالجات  أج  إسماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 844607.
352I

Monceau juridique et fiscal

ATHENA SURVEILLANCE
إعالن متعدس القرارات

Monceau juridique et fiscal
 boulevard zerktouni ، 197
20000، Casablanca Maroc

ATHENA SURVEILLANCE »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 51 شارع 
أنفا - 0 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.185455
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
2022 تم اتخاذ  15 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
حصة للسيدة   2500 الت4رع بـ  مايلي: 
ابنها  لصالح   Angéline NOUSSI

Jean-Charles GAUDIAU السيد
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
 Jean-Charles السيد  عل9  املوافقة 

GAUDIAU كشريك أديد
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
املساه ة  اتفاقية  عل9  املوافقة 

ORFIM لصالح شركة
قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 
املوافقة عل9 نقل 12500 حصة تعوس 
 Roland GAUDIAU ملكيتها للسيد 

ORFIM لصالح شركة
قرار رقم 5: الذي ينص عل9 مايلي: 
املوافقة عل9 نقل 2500 حصة تعوس 
 Claudia Alicia للسيدة  ملكيتها 

ORFIM لصالح شركة GAUDIAU
قرار رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 
حصة   2500 نقل  عل9  املوافقة 
 Jean-Charles للسيد  ملكيتها  تعوس 

ORFIM لصالح شركة GAUDIAU
قرار رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
حصة   2500 نقل  عل9  املوافقة 
 David Roland تعوس ملكيتها للسيد

ORFIM لصالح شركة GAUDIAU

قرار رقم 8: الذي ينص عل9 مايلي: 
ك ساهم   ORFIM عل9  املوافقة 

جحيد في الشركة
قرار رقم 9: الذي ينص عل9 مايلي: 
النظام  من   7 ج   6 املاستين  تعديل 

امسا�ضي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
عل9  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
مقدمة  النقدية  املساه ات  مايلي: 
سرهم  )مليونان)   ORFIM من 
مبلغ  إيداع  تم  جقد   .2.000.000
قبل  سرهم   (2.000.000( مليونان 
هذا اليوم في حساب فتح في سفاتر 

مؤسسة مصرفية باسم الشركة 
بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
مليونان  ب بلغ  املال  رأس  تحديد 
إ 9  مقسم   ، سرهم   (2.000.000(
)20.000) حصة ب ائة  عشرين ألف 
مدفوعة   ، للحصة  سرهم   (100(
 20.000 إ 9   1 مرق ة من   ، بالكامل 
؛   ORFIM ل  جمخصصة  حصة 
جيقر املذكور أعاله جاملوقع أسناه بأن 
الحصص املخصصة لها تتوافق مع 
جيتم توزيعها ك ا هو   ، كل الحقوق 
موضح أعاله ، جيتم سداسها بالكامل

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 844.132.
353I

Monceau juridique et fiscal

DEV.ORG
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تس ية الشركة

Monceau juridique et fiscal
 boulevard zerktouni ، 197
20000، Casablanca Maroc

DEV.ORG شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 51 شارع 
أنفا 51 شارع أنفا 0 الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير تس ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

482969
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم تغيير   2021 نون4ر   03 املؤرخ في 
تس ية الشركة من »DEV.ORG» إ 9 

.»4PULSE«
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2022 تحت رقم 820981.
354I

COFISCOM

AN-NAJM EDITIONS
إعالن متعدس القرارات

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

AN-NAJM EDITIONS »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة 
الحديقة لعثامنة - 63300 بركان 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7501

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 19 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
اأت اعية  حصص  تفويت  مايلي: 
من: السيدة بوربو ان سوفي اي لي ا 9 
السيد هيفرنات فريديريك ألكسندر 

200حصة اأت اعية
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
ا 9  محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد 
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
تقديم  ا 9  الشركة  نشاط  توسيع 

الخدمات في الخارج
قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 
زنقة  من  االأت اعي  املقر  تحويل 
تقاطع  ا 9  بركان  لعثامنة  الحديقة 
شارع الجيش امللكي جزنقة الصنوبر 
سلي ان  سيدي  الفتح  حي   24 رقم 

الشراعة بركان

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
الشكل  تحويل  القانوني:  الشكل 
ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 
ذات  شركة  ا 9  محدجسة  مسؤجلية 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد
بند رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
نشاط الشركة: نشاط الشركة الحا ي 
نشر جترأ ة الكتب ج الدرجس  هو: 
الفرنسية ج االنجليزية،  ا 9 العربية، 

تقديم الخدمات في الخارج
بند رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 
املقر الحا ي للشركة هو: تقاطع شارع 
الجيش امللكي ج زنقة الصنوبر رقم 24 
الشراعة  سلي ان  سيدي  الفتح  حي 

بركان
بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 
املساه ات:السيد هيفرنات فريدريك 

ألكسندر: 100.000 سرهم
بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
رأس ال الشركة: هو 100.000 سرهم 
حصة اأت اعية   1.000 مقس ة ا 9 
تعوس  للحصة  سرهم   100 بقي ة 
للسيد هيفرنات فريديريك ألكسندر

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  ب4ركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 632/2022.

355I

GLOBE FIDUCIAIRE

 NORD AFRIQUE
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE
14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18 ، 20100، الدار البيضاء املغرب

 NORD AFRIQUE IMMOBILIER
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 47 شارع 
اللة الياقوت الطابق الخامس الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.398029
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   14 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
نائر  خديجة  )ة)  السيد  تفويت 
250 حصة اأت اعية من أصل 500 
أ ال نائر  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 14 نون4ر 2022.
نائر  خديجة  )ة)  السيد  تفويت 
150 حصة اأت اعية من أصل 250 
)ة) حلي ة نائر  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 14 نون4ر 2022.
نائر  خديجة  )ة)  السيد  تفويت 
100 حصة اأت اعية من أصل 100 
سكينة  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

معرجف بتاريخ 14 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00847551.

356I

GLOBE FIDUCIAIRE

 NORD AFRIQUE
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تعيين مسير أديد للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18 ، 20100، الدار البيضاء املغرب

 NORD AFRIQUE IMMOBILIER
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 47 شارع 
اللة الياقوت الطابق الخامس الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.398029
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون4ر   14 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

معرجف سكينة ك سير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00847551.
357I

GLOBE FIDUCIAIRE

MORJANA LOG
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE
14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18 ، 20100، الدار البيضاء املغرب

MORJANA LOG شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 18 زنقة 
طلوع الفجرالطابق الثاني رقم 

3 الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.271651

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   14 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
نائر  خديجة  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   5.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000

أ ال نائر بتاريخ 14 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00847552.
358I

GLOBE FIDUCIAIRE

MORJANA LOG
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18 ، 20100، الدار البيضاء املغرب

MORJANA LOG شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 18 زنقة 
طلوع الفجرالطابق الثاني رقم 

3 الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.271651

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2022 نون4ر   14 املؤرخ في 

نائر  السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

أ ال ك سير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00847552.

359I

COMPTA DAY SERVICES

 THE INITIATION
 CENTRE OF COMPUTER

TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA DAY SERVICES

شارع مح د الخامس الرقم 403 

الطابق الرابع بني مالل ، 23000، 

بني مالل املغرب

 THE INITIATION CENTRE OF

 COMPUTER TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عشرين غشت تجزئة سلطانة رقم 

09 الطابق الثاني بني مالل - 23000 

بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   02

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 THE INITIATION CENTRE OF

.COMPUTER TECHNOLOGY
من األ   : غرض الشركة بإيجاز 

التكوين املعلوماتي.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم  سلطانة  تجزئة  غشت  عشرين 
09 الطابق الثاني بني مالل - 23000 

بني مالل املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيدة السعدية الن اجي : 1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 : الن اجي  السعدية  الشركة 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 THE INITIATION الشركة 
 CENYTRE OF COMPUTER
شارع  عنوانه)ا)   TECHNOLOGY
رقم  سلطانة  تجزئة  غشت  عشرين 
 23000 الطابق الثاني بني مالل   09

بني مالل ات غرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
الن اجي  السعدية  السيدة 
ق  سو   02 الرأاء  حي  عنوانه)ا) 
السبت 25500 سوق السبت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
10 نون4ر  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2022 تحت رقم 1148.
360I

soconani

 CENTRE LA BANQUE DES
SCIENCES PRIVE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

soconani
 LOTS SALAM LOT N B 36 RTE

DE SEFROU LOTS SALAM
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 LOT N B 36 RTE DE SEFROU،

30000، fes maroc

 CENTRE LA BANQUE DES

SCIENCES PRIVE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 21 بلوك 

4 حي نسيم بنسوسة - 30000 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.56517

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 نون4ر   16 في  املؤرخ 

 CENTRE LA BANQUE DES حل 

ذات  شركة   SCIENCES PRIVE

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

 - بنسوسة  نسيم  حي   4 بلوك   21

فاس املغرب نتيجة ملشاكل   30000

اقثصاسية.

ج عين:

ج  مكاري  الدين  نور  السيد)ة) 
املستقبل  حي   126 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  فاس   30000 بنسوسة 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بلوك   21 جفي   2022 نون4ر   24 بتاريخ 

فاس   30000  - حي نسيم بنسوسة   4

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 25 نون4ر 2022 

تحت رقم 4890/022.

361I

شركة الحسي ة لالستشارات ش.م.م

 STE BAT TRAVDIVERS SARL
AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

شركة الحسي ة لالستشارات 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE BAT TRAVDIVERS SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : مركز 

سيدي بوعفيف ايت يوسف ج علي 
الحسي ة 32000 الحسي ة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2607
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 
 STE BAT TRAVDIVERS SARL
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم   10.000
بوعفيف  سيدي  مركز  اإلأت اعي 
ايت يوسف ج علي الحسي ة 32000 
لكساس  نتيجة  املغرب  الحسي ة 

السوق.
ج عين:

ج  سقسيك  كريم  السيد)ة) 
امغار  اجالس  اشبانيا  سجار  عنوانه)ا) 
ت س ان الدرجيش 32000 الحسي ة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
مركز  جفي   2022 نون4ر   21 بتاريخ 
سيدي بوعفيف ايت يوسف ج علي 

الحسي ة 32000 الحسي ة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسي ة بتاريخ 28 نون4ر 

2022 تحت رقم 311.
362I

خ4رة الشرق

CBB TEC
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة
خ4رة 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

CBB TEC شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة تقع 
بشارع البكاي لهبيل إقامة رياض 

املدينة الطابق امجل الشقة رقم 3 
رقم 49 حي الحسني بركان. - 63300 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8813
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   25
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 CBB  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TEC
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
عنوان املقر االأت اعي : شقة تقع 
رياض  إقامة  لهبيل  البكاي  بشارع 
 3 الشقة رقم  الطابق امجل  املدينة 
رقم 49 حي الحسني بركان. - 63300 

بركان املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
الشركة CBB TEC : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : بولهتاري  مح د  السيد 

بقي ة 100 سرهم.
السيد عث ان بالمين : 500 بقي ة 

100 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد مح د بولهتاري عنوانه)ا) 
بركان  الفتح  حي  اكدتل  زنقة   25

63300 بركان املغرب.
عنوانه)ا)  بالمين  عث ان  السيد 
مهدي  بني   02 كلم  السعدية  طريق 

زكزل بركان 63300 بركان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مسيري الشركة:

السيد مح د بولهتاري عنوانه)ا) 
بركان  الفتح  حي  اكدتل  زنقة   25

63300 بركان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  ب4ركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 623/2022.
363I

GIANT LINK TECHNOLOGIES

جيونتلينك تكنولوجيز
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير السنة املالية

GIANT LINK TECHNOLOGIES
 TECHNOPOLIS RABAT SHORE

 BATIMENT B10 PLATEAU N°
001 ، 11000، SALE MAROC

أيونتلينك تكنولوأيز »شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: 

تكنوبوليس الرباط شور ع ارة رقم 
10 مكتب رقم 001 - 11000 سال 

املغرب.
»تغيير السنة املالية»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.34825

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2022

تقرر تغيير السنة املالية: إ 9 من 1 
يناير إ 9 31 سيس 4ر.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   14 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 39944.
364I

FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

هرادي إلكترو
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BOUGAFER
CONSEIL SARL

 eme ETAGE N°369 Rue ALLAL 2
 Ben ABDELLAH SETTAT 2 eme
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 ETAGE N°369 Rue ALLAL Ben

 ABDELLAH SETTAT، 26000،

Settat maroc

هراسي إلكترج شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي مي ونة 
زنقة بامكو رقم 5 - 26000 سطات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   06

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

: هراسي  اإلقتضاء ب ختصر تس يتها 

إلكترج.

اصالح ج   : غرض الشركة بإيجاز 

بيع أأزاء إلكترجنية جميكانيكية.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 26000  -  5 مي ونة زنقة بامكو رقم 

سطات املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : يونس  هراسي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يونس  هراسي  السيد 

حي مي ونة زنقة بامكو رقم 5 26000 

سطات املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  يونس  هراسي  السيد 

حي مي ونة زنقة بامكو رقم 5 26000 

سطات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسطات بتاريخ 31 أكتوبر 

2022 تحت رقم 866.
365I

املورينكا بارك

 ELMORINGA املورينكا بارك
PARK

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

املورينكا بارك
سجار بني ع ار نزالة بني ع ار زرهون 

مكناس ، 50000، مكناس املغرب
 ELMORINGA PARK املورينكا بارك

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار بني 

امار انزالة بني ع ار زرهون مكناس - 
50352 زرهون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50561
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 غشت   19 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
أمين الكورش  )ة)  تفويت السيد 
340 حصة اأت اعية من أصل 340 
عبداملجيد  )ة)  حصة لفائدة السيد 

اليسراجي بتاريخ 19 غشت 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   15 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4225.
366I

MAFACON

BAATA SERVICE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAFACON
 BIOUT EL BOUN 432

 ENNAKHIL 432 BIOUT EL
 BOUN ENNAKHIL، 40000،

MARRAKECH MAROC
BAATA SERVICE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 
١ سجار لهبيشات تسلطانت مراكش 

محل رقم ١ سجار لهبيشات تسلطانت 
مراكش 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
125559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 أبريل   28
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 BAATA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.SERVICE
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجزئة جموزع لل واس الغذائية.
عنوان املقر االأت اعي : محل رقم 
لهبيشات تسلطانت مراكش  سجار   ١
محل رقم ١ سجار لهبيشات تسلطانت 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : باعطة  هشام  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  باعطة  هشام  السيد 
مراكش  تسلطانت  لهبيشات  سجار 

40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  باعطة  هشام  السيد 
مراكش  تسلطانت  لهبيشات  سجار 

40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   18 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 135841.

367I

HARZEM SERVICES SARLAU

ZIAT.TH PROMO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HARZEM SERVICES SARLAU
 Lotisement Al Youssr 13 , 3ème
 étage BD Mohamed V ، 26100،

Berrechid MAROC
ZIAT.TH PROMO شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
ليا ي2 الطابق السفلي رقم 117 - 

26100 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2021 شتن4ر   01
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
ZIAT.  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.TH PROMO
ج  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التع ير.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 -  117 رقم  السفلي  الطابق  ليا ي2 

26100 برشيد املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : التهامي  الزيات  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 1000  : التهامي  الزيات  السيد 

بقي ة 100 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  التهامي  الزيات  السيد 

 26100 املكي  سيدي  املي نات  سجار 

برشيد املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  التهامي  الزيات  السيد 

 26100 املكي  سيدي  املي نات  سجار 

برشيد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن4ر   09 بتاريخ  ب4رشيد  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1127.

368I

FLASH ECONOMIE

JOCCK

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

JOCCK شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 زنقة 

الصنوبر، الطابق 4 مكتب رقم 12 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.541977

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 06 شتن4ر 2022 تم تحويل 

املقر االأت اعي الحا ي للشركة من »2 

زنقة الصنوبر، الطابق 4 مكتب رقم 

املغرب»  الدار البيضاء   20000  -  12

 ،  110 طريق   ،  11.500 »كلم  إ 9 

الدار   20000  - فوينسينتا  تجزئة 

البيضاء املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 38476.

369I

FLASH ECONOMIE

H R AGRI
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

H R AGRI شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
املسجد زنقة 02 رقم 35 - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23267
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   23
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 H R  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AGRI
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الج لة في املنتجات الزراعية الخام 
جالحيوانات الحية ؛ اإلنتاج الحيواني 
الزراعية  امنشطة  مواصلة  ؛ 
جذلك  أشكالها  بج يع  جالحيوانية 
من خالل: زراعة جإنتاج أ يع أنواع 

الفاكهة جالخضرجات.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 73000  -  35 رقم   02 املسجد زنقة 

الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد ح زة الرا�ضي : 250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيدة عائشة مغزة : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 250  : الرا�ضي  امي ة  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الرا�ضي  ح زة  السيد 

 73000  02 رقم  زنقة  املسجد  حي 

الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  مغزة  عائشة  السيدة 
 35 رقم   02 رقم  زنقة  املسجد  حي 

73000 الداخلة املغرب.

السيدة امي ة الرا�ضي عنوانه)ا) 
 35 رقم   02 رقم  زنقة  املسجد  حي 

73000 الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مغزة  عائشة  السيدة 
 35 رقم   02 رقم  زنقة  املسجد  حي 

73000 الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 2007/2022.

370I

zagora consulting sarl

BIVOUAC AMAYA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع مح د الخامس ، 

47900، زاكورة املغرب

BIVOUAC AMAYA شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

السالمة تاكونيت زاكورة - 47552 
زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   28

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BIVOUAC AMAYA
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجوالت ج املخي ات السياحية..
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 47552  - زاكورة  تاكونيت  السالمة 

زاكورة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 ANGRAND CLAIRE السيدة 
سرهم   100 بقي ة  حصة   : 1.000

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 ANGRAND CLAIRE السيدة 
تاكونيت  السالمة  حي  عنوانه)ا) 

زاكورة 47552 زاكورة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
 ANGRAND CLAIRE السيدة 
تاكونيت  السالمة  حي  عنوانه)ا) 

زاكورة 47552 زاكورة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   08 بتاريخ  بزاكورة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 303.
371I

SOCIETE D’ENERGIE ET D’ECO- 

CONSTRUCTION

 SOCIETE D›ENERGIE ET
D›ECO-CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

SOCIETE D›ENERGIE ET D›ECO-
CONSTRUCTION

الع ارة 9 الشقة 13 حي ابن سيناء 
اكدال ، 10090، الرباط.

SOCIETE D›ENERGIE ET D›ECO-
CONSTRUCTION شركة ذات 



23227 الجريدة الرسميةعدس 5746 - 19 أ اسى امج 9 1444 )14 سيس 4ر 2022) 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الع ارة 
9 الشقة 13 حي ابن سيناء اكدال - 

10090 الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.108135

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر   2022 شتن4ر   30 في  املؤرخ 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
D’ENERGIE ET D’ECO-
رأس الها  مبلغ   CONSTRUCTION
مقرها  جعنوان  سرهم   100.000
حي   13 الشقة   9 اإلأت اعي الع ارة 
الرباط   10090  - اكدال  ابن سيناء 
املغرب نتيجة ل : توقف الشركة عن 

مزاجلت الع ل.
ج حدس مقر التصفية ب الع ارة 
 - 13 حي ابن سيناء اكدال  الشقة   9

10090 الرباط املغرب. 
ج عين:

ج  مرشدي  أ ال  السيد)ة) 
حي   13 الشقة   9 الع ارة  عنوانه)ا) 
الرباط   10090 اكدال  سيناء  ابن 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130816.
372I

TT COMPTABILITE

UBIRIAN 
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

 UBIRIAN شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي القدس 
بناية ب طابق 3 استوسيو رقم ب 

313 - 60000 جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

40167
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   23
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.UBIRIAN
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بنزين,قهوة,مطعم.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
استوسيو   3 طابق  ب  بناية  القدس 

رقم ب 313 - 60000 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 100  : امساعد  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
القاسري  الزهراء  فاط ة  السيدة 
سرهم   100 بقي ة  حصة   100  :

للحصة.
السيد امير سلطان امساعد : 800 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد مح د امساعد عنوانه)ا) 
 7 رقم  اسوان  زنقة  القدس  حي 

60000 جأدة املغرب.
القاسري  الزهراء  فاط ة  السيدة 
اسوان  زنقة  القدس  حي  عنوانه)ا) 

رقم 7 60000 جأدة املغرب.
امساعد  سلطان  امير  السيد 
اسوان  زنقة  القدس  حي  عنوانه)ا) 

رقم 7 60000 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد مح د امساعد عنوانه)ا) 
 7 رقم  اسوان  زنقة  القدس  حي 

60000 جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   02 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1707.

373I

TT COMPTABILITE

OF AMERICA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

OF AMERICA شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي القدس 
بناية ب طابق 3 استوسيو رقم ب 

313 - 60000 جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

40181
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   12
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 OF  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AMERICA
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بنزين,قهوة,مطعم.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
استوسيو   3 طابق  ب  بناية  القدس 

رقم ب 313 - 60000 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 100  : امساعد  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

القاسري  الزهراء  فاط ة  السيدة 

سرهم   100 بقي ة  حصة   100  :

للحصة.

السيد آسم نوح شريف امساعد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   800  :

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد مح د امساعد عنوانه)ا) 

 7 رقم  اسوان  زنقة  القدس  حي 

60000 جأدة املغرب.
القاسري  الزهراء  فاط ة  السيدة 

اسوان  زنقة  القدس  حي  عنوانه)ا) 
رقم 7 60000 جأدة املغرب.

السيد آسم نوح شريف امساعد 

املتحدة  الواليات  فلوريدا  عنوانه)ا) 

الواليات  فلوريدا   94000 اممريكية 

املتحدة اممريكية.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد مح د امساعد عنوانه)ا) 

 7 رقم  اسوان  زنقة  القدس  حي 

60000 جأدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   03 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1725.

374I

PLANK

 INSTITUT SPECIALISE

 DANS LA TECHNOLOGIE

 D›INFORMATIQUE ET DE

*MANAGEMENT *ISTIM
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

PLANK

21، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 10090، الرباط املغرب

 INSTITUT SPECIALISE

 DANS LA TECHNOLOGIE

 D›INFORMATIQUE ET DE

MANAGEMENT *ISTIM* شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

E إقامة ر�ضى شقة رقم 33 شارع 

الحسي ة الرباط - 10000 الرباط 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129496

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 شتن4ر 

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 INSTITUT SPECIALISE  :

 DANS LA TECHNOLOGIE

 D’INFORMATIQUE ET DE

.*MANAGEMENT *ISTIM

تدريب   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مست ر

- إستشارات تدريبية.

ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع   33 رقم  شقة  ر�ضى  إقامة   E

الرباط   10000  - الرباط  الحسي ة 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد سعيد البجيج : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد مح د انس الطالبي : 500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البجيج  سعيد  السيد 
حي املسيرة 1 رقم 1279 ت ارة 12000 

ت ارة املغرب.

الطالبي  انس  مح د  السيد 
 1 بلوك   5 الع ارة   4 رقم  عنوانه)ا) 

ت ارة   12000 ت ارة   3 إقامة الريف 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  البجيج  سعيد  السيد 

حي املسيرة 1 رقم 1279 ت ارة 12000 

ت ارة املغرب 

الطالبي  انس  مح د  السيد 

 1 بلوك   5 الع ارة   4 رقم  عنوانه)ا) 

ت ارة   12000 ت ارة   3 إقامة الريف 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 129496.

375I

FIGENOUV

LAGHRISSI TRANSFERTS

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIGENOUV

شارع النصر ع ارة 16 شقة 3 سيور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب

LAGHRISSI TRANSFERTS شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

قيسارية سبت جحجوح - 51052 

الحاأب املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.44765

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 أكتوبر   18 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

تفويت السيد )ة) مح د الغري�ضي 

أصل  من  اأت اعية  حصة   500

)ة) زكرياء  500 حصة لفائدة السيد 

الغري�ضي بتاريخ 18 أكتوبر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   15 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4234.

376I

FIGENOUV

LAGHRISSI TRANSFERTS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FIGENOUV
شارع النصر ع ارة 16 شقة 3 سيور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
LAGHRISSI TRANSFERTS شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
ج عنوان مقرها االأت اعي سجار 

قيسارية سبت جحجوح - 51052 
الحاأب.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44765
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 أكتوبر 2022 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة» إ 9 »شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   15 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4234.
377I

FIGENOUV

TAMLIK AL AKARIYA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIGENOUV
شارع النصر ع ارة 16 شقة 3 سيور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
TAMLIK AL AKARIYA شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 11 مرأان 
1هولدينغ ايت جالل الطابق االر�ضي 

- 50000 مكناس املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49295

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 شتن4ر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

جالل  ايت  1هولدينغ  مرأان   11«

مكناس   50000  - االر�ضي  الطابق 

نج ة   1 »قبو فيال رقم  إ 9  املغرب» 

مكناس   50000  - الوسط ايت جالل 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   19 التجارية ب كناس بتاريخ 

2022 تحت رقم 3824.

378I

ZS AUDIT & CONSULTING

ATLANTIC AV
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

ZS AUDIT & CONSULTING

 ANGLE RUE BAPAUME ET RUE

 PROVINS N° 33 3EME ETAGE

 N° 31 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

ATLANTIC AV شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : بوليفارس 

بورأون ، شارع أعفر بنو حبيب 

، ريزيدنس املشريك 2 ، الطابق 

1 ، رقم 3 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.479591

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أبريل   22 في  املؤرخ 

ذات  شركة   ATLANTIC AV حل 

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املسؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   10.000

شارع   ، اإلأت اعي بوليفارس بورأون 
أعفر بنو حبيب ، ريزيدنس املشريك 
 20000  -  3 رقم   ،  1 الطابق   ،  2

املغرب نتيجة لتوقف  الدار البيضاء 

النشاط.

ج عين:

ج  بنع ور  مح د  السيد)ة) 
 ،  4 رقم   ، كوثر  تقسيم  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   20000 كاليفورنيا 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
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ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
جفي بوليفارس   2022 أبريل   22 بتاريخ 
 ، شارع أعفر بنو حبيب   ، بورأون 
ريزيدنس املشريك 2 ، الطابق 1 ، رقم 

3 - 20000 الدار البيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 31505.
379I

STE FIDU WHITE

ASSIA TRANSPORT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIDU WHITE
 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1
 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC
ASSIA TRANSPORT شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 421 

تجزئة القدس - 65800 تاجريرت 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.637
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تقرر حل 
ذات  شركة   ASSIA TRANSPORT
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 
 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 65800  - القدس  تجزئة   421 رقم 
تاجريرت املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

الهدف االأت اعي.
ج عين:

لكبير عزي ج عنوانه)ا)  السيد)ة) 
مج ع جرجس طنجة 1 طابق 7 رقم 21 
)ة)  ك صفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 25 أكتوبر 2022 جفي رقم 421 
تاجريرت   65800  - القدس  تجزئة 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   24 االبتدائية بتاجريرت بتاريخ 

2022 تحت رقم 464/2022.

380I

AL HUDA CONSEIL SARL

BLKDM LOCATION
إعالن متعدس القرارات

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شارع مح د الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فاس 

املغرب

BLKDM LOCATION »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: القطعة 7 

املحل رقم 4 تجزئة القرجيين طريق 

عين الشقف - 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.62919

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

 BLKDM من  الشركة  تس ية  تغيير 

الجديدة  التس ية  ا 9   LOCATION

FAST-RENT التالية

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

اقالة السيد زهير الناصري املرابطي 

الياس  السيد  جتس ية  التسيير  من 

غير  ملدة  للشركة  ك سير  تكورت 

محدسة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

 BLKDM من  الشركة  تس ية  تغيير 

الجديدة  التس ية  ا 9   LOCATION

FAST-RENT التالية

بند رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

اقالة السيد زهير الناصري املرابطي 

الياس  السيد  جتس ية  التسيير  من 

غير  ملدة  للشركة  ك سير  تكورت 

محدسة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6366.

381I

CABINET NORD ASSISTANCE

SAKI
إعالن متعدس القرارات

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV MOHAMED V, RÉSD. 40

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000 املغرب

SAKI »شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 4 زنقة 
ع ر ابن عبد العزيز - - طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2011

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
2022 تم اتخاذ  29 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
فوزي  املرحوم  لوفاة  اإلعتبار  أخذ 
كوش شريك جمسير الشركة املذكورة 

جالتي حدثت في 17 غشت 2021.
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
أخذ اإلعتبار لوفاة املرحوم منصف 
كوش شريك الشركة املذكورة جالتي 

حدثت في 8 يونيو 2022.
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
بعد االطالع عل9 عقوس إراثة املعنيين 
املؤرخة في 5 أبريل 2022 ج 21 يونيو 
في توزيع امسهم  عل9 التوا ي،   2022
التي تخص املتوفين املذكورين أعاله، 
حصة   1.000 ثلثين من مج وع  أي 

من رأس مال الشركة لصالح جرثتهم.
قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 
لتحل محل   ، لتعيين مسيرة أديدة 
السيدة  شخص  في  املتوف9،  املسير 
ليل9 كوش ، جتثبيت السيد إس اعيل 
سيكون  ك سير،  مهامه  في  كوش 
كاله ا مسيرين مشتركين لفترة غير 

محدجسة جبتوقيع مشترك.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

الذي ينص عل9   :7 ج   6 بند رقم 

ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم  مايلي: 

مائة ألف سرهم )100000.00 سرهم). 

سهم   (1000( جهي مقس ة إ 9 ألف 

سرهم)   100.00( سرهم  مائة  بقي ة 

 ،  1000 إ 9   1 من  مرق ة   ، للسهم 

 ، الشركاء  بالكامل من قبل  مكتتبة 

لكل  جمخصصة  بالكامل  مدفوعة 

مساه ات  مع  يتناسب  ب ا  منهم 

السيد   : التالية  بالطريقة  منهم  كل 

 K389203(:( كوش  إس اعيل 

كوش  مريم  ,السيدة  حصة   223

,السيدة  حصة   K397662(: 111(

 Iris Del Carmen CARDENAS

 GUTIERREZ (K2032W( : 42

كوش  أمينة  أيهان  ,السيدة  حصة 

,السيدة  حصة   K338788(: 111(

)K402795(: 111 حصة  ليل9 كوش 

 L147528(:( لع ري  زهرة  ,السيدة 

كوش  أمير  ,السيد  حصة   51

,السيد  حصة   LG37215(: 117(

رقم  سفر  )أواز  كوش  ساجس  ع ر 

,السيد  حصة   117  :(536194930

جائل كوش )LG45853(: 117 حصة.

عل9  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

يسير الشركة شخص طبيعي  مايلي: 

أج أكثر يتم اختياره من بين الشركاء 

السيد إس اعيل كوتش  أج خارأهم. 

جالسيدة ليل9 كوش سوف ي ارسان 

تحديد  تم  حيث   ، املسير  جظائف 

بشكل  ملزمة  ستكون  الشركة  أن 

لل سيرين  بالتوقيع املشترك  صحيح 

غير  املسيرين  جالية  مدة  املشاركين. 

محدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن4ر   20 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 257525.

382I
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HRO CONSEIL

EARTH PARA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

HRO CONSEIL
292 شارع مح د الخامس الطابق 
االر�ضي ، 20900، الدار البيضاء 

املغرب
EARTH PARA شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 64، زنقة 
عبد هللا املديوني،الطابق امجل 

الشقة 2 - 20250 الدار البيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.545409
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم تحويل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»64، زنقة عبد هللا املديوني،الطابق 
الدار   20250  -  2 الشقة  امجل 
إقامة   ،15« إ 9  املغرب»  البيضاء 
النجاح، الشقة 2، العلويين - 12000 

ت ارة املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847352.
383I

GENERAL DE COMPTABILITE

 MAROC FORAGES ET
SONDAGES

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GENERAL DE COMPTABILITE
شارع مح د اسيوري مكاتب زالغ 

الطابق التاني الرقم 5 فاس ، 
30000، فاس املغرب

 MAROC FORAGES ET
SONDAGES شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ايت ح زة 

ايت يحيا كيكو بوملان - 33250 

ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   10

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 MAROC FORAGES ET  :

.SONDAGES

غرض الشركة بإيجاز : حفر االبار 

االع ال املختلفة

.

ايت   : االأت اعي  املقر  عنوان 

ح زة ايت يحيا كيكو بوملان - 33250 

ميسور املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : الح زي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الح زي عنوانه)ا)  السيد مح د 
صفرج  طريق   4 الوفاء  تجزئة   543

النرأس 30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

الح زي عنوانه)ا)  السيد مح د 
صفرج  طريق   4 الوفاء  تجزئة   543

النرأس 30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   21 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 531/22.

384I

N-ARAISSI SARL AU

KATY & JOSEPH
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

N-ARAISSI SARL AU
 Résidence Akhawane Rue Abou
 Alâa Maari 4ème Etage App N°7

 – TANGER ، 9000، TANGER
MAROC

KATY & JOSEPH شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي السعاسة 
1 زنقة ابن مرحل محل تجاري 

يقع بالطابق االر�ضي جسدة ما بين 
 A1 - 90000 الطابقين رقم 1 ج

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132561
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 KATY  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.& JOSEPH
انشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  جاملخبوزات  بالحلويات  متعلقة 

تقديم املاكوالت الجاهزة.
السعاسة   : عنوان املقر االأت اعي 
تجاري  محل  مرحل  ابن  زنقة   1
بين  ما  جسدة  االر�ضي  بالطابق  يقع 
 A1 - 90000 ج   1 رقم  الطابقين 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 650  : منظور  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 350  : مريبح  كاميليا  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  منظور  يوسف  السيد 
سريم  اقامة   2 فيال  كتامة  زنقة   14

90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  مريبح  كاميليا  السيدة 
سريم  اقامة   2 فيال  كتامة  زنقة   14

90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  منظور  يوسف  السيد 
سريم  اقامة   2 فيال  كتامة  زنقة   14

90000 طنجة املغرب
السيدة خديجة الوا ي عنوانه)ا) 
سريم  اقامة   2 فيال  كتامة  زنقة   14

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259942.

385I

nador conseil sarl au

TRANS LA COTE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
TRANS LA COTE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
موسكو رقم 04 الطابق الثاني 
الشقة رقم 04 لعري الشيخ - 

62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   09
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 TRANS : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.LA COTE

النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

للبضائع  جالدج ي  الوطني  ال4ري 

لحساب الغير.

 - تأأير معدات املناجلة )شاحنة ، 

اليات، رافعة ، رافعة شوكية ، سلة ، 

مولدات …).

الغيار  قطع  جتصدير  استيراس   -

جاإلطارات ….

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

موسكو رقم 04 الطابق الثاني الشقة 

 62000  - الشيخ  لعري   04 رقم 

الناظور املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس ال الشركة: 1.000.000 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 : الشرقاجي  الخضير  السيد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   10.000

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الشرقاجي  الخضير  السيد 

امطالسة  جكيل  بني  سجار  عنوانه)ا) 

الدريوش 62253 الدريوش الدريوش.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

الشرقاجي  الخضير  السيد 

امطالسة  جكيل  بني  سجار  عنوانه)ا) 

الدريوش 62253 الدريوش الناظور

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   17 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4810.

386I

STAF CONSULTING

SAFAE HOUZE CAR
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STAF CONSULTING

 AL YASSMINE R 5 IMM 74

 RC APRT N° 02 OUELFA

 HAY HASSANI، 20230،

CASABLANCA MAROC

SAFAE HOUZE CAR شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الوحدة بلوك E رقم 136 العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

43805

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 أكتوبر 

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 SAFAE : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.HOUZE CAR

جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لكراء السيارات.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - العيون   136 رقم   E الوحدة بلوك 

70000 العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد اللطيف رفيق : 1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

رفيق  اللطيف  عبد  السيد 
سجار الحو جلد الغرن قلعة  عنوانه)ا) 
السراغنة  قرعة   43000 السراغنة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بطاح  أشرف  السيد 
الوحدة  مدينة   E بلوك   136 رقم 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   08 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3350.

387I

mcmj entreprise

INDEX LANGUAGE CENTER
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

mcmj entreprise
 lot mourouj rte sidi yahya 14

oujda ، 0، oujda maroc
 INDEX LANGUAGE CENTER
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 34 تجزئه 
النخيل حي القدس شقه رقم اربعه 
الطابق الثاني جأده - 60000 جأدة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.31815

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تقرر حل 
 INDEX LANGUAGE CENTER
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة مبلغ 
جعنوان  سرهم   10.000 رأس الها 
تجزئه النخيل   34 مقرها اإلأت اعي 
حي القدس شقه رقم اربعه الطابق 
60000 جأدة املغرب   - الثاني جأده 
جارتفاع  املنافسه  لسبب  نتيجة 

تكاليف.
ج عين:

ج  لوكيلي  رضوان  السيد)ة) 
سابو  زنقه  ايريس  تجزئه  عنوانه)ا) 
جأدة   60000 جأده   40 اربعه رقم 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 34 جفي   2022 أكتوبر   24 بتاريخ 

تجزئه النخيل حي القدس شقه رقم 

 60000  - اربعه الطابق الثاني جأده 

جأدة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   23 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1847.

388I

ALPHALOG CONSEIL

ALPHALOG CONSEIL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ALPHALOG CONSEIL

48 زنقة القا�ضي عياض، الطابق 

االر�ضي، القس ة املفرزة رقم 5 ، 

90000، طنجة املغرب

ALPHALOG CONSEIL شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 48 زنقة 

القا�ضي عياض، الطابق امر�ضي، 

القس ة املفرزة رقم 5 - 90000 

طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.77819

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

2022 تقرر حل  10 شتن4ر  املؤرخ في 

ALPHALOG CONSEIL شركة ذات 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

الطابق  عياض،  القا�ضي  زنقة   48

 -  5 رقم  املفرزة  القس ة  امر�ضي، 

90000 طنجة املغرب نتيجة لتصفية 

جسية قبل اآلجان.

ج عين:

السيد)ة) زكرياء الباي الت س اني 

 90000 حسنونة  زنقة  عنوانه)ا)  ج 

طنجة املغرب ك صفي )ة) للشركة.
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ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
زنقة   48 جفي   2022 نون4ر   12 بتاريخ 
امر�ضي،  الطابق  عياض،  القا�ضي 
 90000  -  5 رقم  املفرزة  القس ة 

طنجة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259818.
389I

STE FIDU-LIDOU SARL

EURO-HA.HA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
EURO-HA.HA شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 9 
شقة 15 زنقة 8 صهريج كناجة - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43525

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   08 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ   EURO-HA.HA
مقرها  جعنوان  سرهم   100.000
 8 زنقة   15 شقة   9 رقم  اإلأت اعي 
30000 فاس املغرب  صهريج كناجة - 

نتيجة ل : غياب النشاط.
 9 رقم  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 - كناجة  صهريج   8 زنقة   15 شقة 

30000 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  الدين  نور  عرجب  السيد)ة) 
أبل  تجزئة   18 زنقة   40 عنوانه)ا) 
تغات 02 تغات 30000 فاس املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 28 نون4ر 2022 

تحت رقم 4917/2022.

390I

STE FIDU-LIDOU SARL

BDRservices
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
BDRservices شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مكاتب 
امندلس الطابق الثاني رقم 14 

زنقة أصيلة امطلس - 30000 فاس 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68735
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
اي ان حجوجي  )ة)  تفويت السيد 
240 حصة اأت اعية من أصل 240 
سكينة  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

البغداسي بتاريخ 23 نون4ر 2022.
سعد  زكرياء  )ة)  السيد  تفويت 
250 حصة اأت اعية من أصل 250 
سكينة  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

البغداسي بتاريخ 23 نون4ر 2022.
بوكو ي  هرفي  )ة)  السيد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   250 ايالنغا 
)ة)  حصة لفائدة السيد   250 أصل 
نون4ر   23 بتاريخ  البغداسي  سكينة 

.2022
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
التجارية بفاس بتاريخ 28 نون4ر 2022 

تحت رقم 4927/2022.

391I

FLASH ECONOMIE

FONCIERE SUNNY
إعالن متعدس القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FONCIERE SUNNY »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: املنطقة 

الصناعية إيكوبارك برشيد تجزئة 

،52 - 10000 الرباط املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.157203

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

مجطيع  كريم  السيد  تفويت  مايلي: 

حصص   4 ج   A5J حصة لشركة   26

تفويت  ج  الجواهري  شريف  للسيد 

22 حصة للسيد  السيد عزيز الوا ي: 

شريف الجواهري 

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

الجواهري  شريف  السيد  تعيين 

ك سير أديد للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

من  للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

الع ارة 30 شقة 8 زنقة موالي اح د 

البارك  إ 9  الرباط  حسان  لوكيلي، 

الصناعي إيكوبارك برشيد تجزئة 52 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

تعديل الفصول 4 7 ج 16 من النظام 

االسا�ضي للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 9039.

392I

FLASH ECONOMIE

R.T.L CSTRESIONI
إعالن متعدس القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

R.T.L CSTRESIONI »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: متجر رقم 
2 تجزئة ارض فاطنة 2/65 - 26100 

برشيد املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4569

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
 100 التربي  رشيد  السيد  تفويت 
 ، حصة لـفائدة السيد: عاطف بشة 

من إأ ا ي 100 حصة
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
تعيين السيد عاطف بشة القاطن في 
سجار اجالس عالل برشيد ك سير أديد 

للشركة مكان السيد رشيد التربي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
تعديل الفصول 7-6 - 43 من النظام 

االسا�ضي للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   17 بتاريخ  ب4رشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1211.
393I

LA VIE FISCALE

BOUGHAFER IMMI
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC
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BOUGHAFER IMMI شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 rue bani جعنوان مقرها اإلأت اعي

 marine imm laalaj etg 2 appt 15

60000 - جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

40237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   02

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUGHAFER IMMI

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

 rue bani : عنوان املقر االأت اعي

 marine imm laalaj etg 2 appt 15

60000 - جأدة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : اقرنجو  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اقرنجو  مح د  السيد 

زنقة  بن ي ون  تجزئة  الزيتون  حي 
الرأاء رقم 136 جأدة 60000 جأدة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اقرنجو  مح د  السيد 

زنقة  بن ي ون  تجزئة  الزيتون  حي 
الرأاء رقم 136 جأدة 60000 جأدة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   22 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1834.

394I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

CZ-ELEC
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب

CZ-ELEC شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 21 

شقة 6 الطابق 2، تجزئة االنبعاث 

2 - 50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   18

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

CZ-  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ELEC

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفةاج البناء

املتاأرة

اشغال الكهرباء العامة.
 21 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

شقة 6 الطابق 2، تجزئة االنبعاث 2 

- 50050 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : السيدة بويشدار شي اء 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة بويشدار شي اء عنوانه)ا) 

 102 مج وعة الضح9 الخير الع ارة 

شقة 9 50050 سال الجديدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيدة بويشدار شي اء عنوانه)ا) 

 102 مج وعة الضح9 الخير الع ارة 

شقة 9 50050 سال الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   24 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4372.

395I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE TADDART INVEST
إعالن متعدس القرارات

SOCIETE BEMAFI

رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 

الثاني أحداف أزرج ، 53100، أزرج 

املغرب

 SOCIETE TADDART INVEST

»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: ح ام 

تجزئة اسم ازرج - 53100 ازرج 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 35.

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

تفويت حصص السيد بوزيان منعم 

للسيد بوزيان س ير

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

تحيين النظام االسا�ضي 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 

تفويت حصص السيد بوزيان منعم 

للسيد بوزيان س ير  حصة)   6300(

 (12600( حصصه  مج وع  ليصبح 

أي ما يعاسل 1260000.00سرهم 

بند رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة ليصبح 

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   08 بتاريخ  بازرج  االبتدائية 

2022 تحت رقم 362.

396I

KAOUN

WE MASTERS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

KAOUN

 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

WE MASTERS شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 196 

عين سليم النخيل مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 WE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MASTERS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 CENTRE D’APPELS  -

 TELEPHONIQUES (CALL

..(CENTER((EXPLOITANT
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عنوان املقر االأت اعي : رقم 196 
عين سليم النخيل مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 500  : فرحات  اسامة  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : السيد عبد العا ي فرحات 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فرحات  اسامة  السيد 
 40000 437 مراكش  1 رقم  سوكوما 

مراكش املغرب.
فرحات  العا ي  عبد  السيد 
 437 رقم   1 سوكوما  عنوانه)ا) 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فرحات  اسامة  السيد 
 40000 437 مراكش  1 رقم  سوكوما 

مراكش املغرب
فرحات  العا ي  عبد  السيد 
 437 رقم   1 سوكوما  عنوانه)ا) 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب راكش بتاريخ - تحت رقم 

.-
397I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SWIGOUT
إعالن متعدس القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندجق ال4ريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب
SWIGOUT »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: محل رقم 
4 اقامة ميراماس زنقة كابتن اريكي 

كليز - 40000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.115275

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
 ( االأت اعية  الحصص  أ يع  بيع 
1000 حصة اأت اعية) التي ت تلكها 
في  عالل  الحاج  ايت  جئام  السيدة 
 (SWIGOUT (SARL AU شركة 
لفائدة السيد ع اس ايت الحاج عالل

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
استقالة السيدة جئام ايت الحاج ج 
تعيين السيد ع اس ايت الحاج عالل 

مسير جحبد
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
فرسي ج بدجن أي قيوس للسيد ع اس 

ايت الحاج عالل
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
ج   7  ,  6 املواس  تعديل  املوافقة عل9 

تحديث النظام االسا�ضي للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141920.

398I

CABINET KOLINZ CONSEILS SARL

 Remorque Auto Garage
Service

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

 Remorque Auto Garage Service
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي أ اعة 
حجر النحل سار زهيرج - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   08

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Remorque Auto Garage Service

صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املركبات ج خدماتها.

أ اعة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 90000  - زهيرج  سار  النحل  حجر 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 750  : السيد عبد العزيز الرنبوق 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيدة كري ة الشلح : 250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الرنبوق  العزيز  عبد  السيد 
شارع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا) 
 90000  6 رقم   1 الطابق  الزهور 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  الشلح  كري ة  السيدة 
اقامة بلير م س 2 ع ارة ك ط 4 رقم 

املح دية  حرجسة  عين   28630  16

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الشلح  كري ة  السيدة 
اقامة بلير م س 2 ع ارة ك ط 4 رقم 

املح دية  حرجسة  عين   28630  16

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13965.

399I

tob travaux divers

RESTAURANT SISTERS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

tob travaux divers

حي ج ي العهد زنقة اللي ون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 70000، 

العيون املغرب

RESTAURANT SISTERS شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 23 
تجزئة اممل 01 - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   13

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RESTAURANT SISTERS

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جأبات   , سناك   , املطاعم  ت ويل   ,

سريعة , طاكوس , قاعة شاي...
 23 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
العيون   70000  -  01 اممل  تجزئة 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيدة رباب امندخ : 334 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 333  : امندخ  حسناء  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

: امندخ  الزهراء  فاط ة   السيدة 

333 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  امندخ  رباب  السيدة 
70000 العيون  23 تجزئة اممل  رقم 

املغرب.
امندخ عنوانه)ا)  السيدة حسناء 
70000 العيون  23 تجزئة اممل  رقم 

املغرب.
امندخ  الزهراء  فاط ة  السيدة 
اممل  تجزئة   23 رقم  عنوانه)ا) 

70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  امندخ  رباب  السيدة 
70000 العيون  23 تجزئة اممل  رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ - تحت رقم 

400I

tob travaux divers

ELHOUDHLML
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ج ي العهد زنقة اللي ون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 70000، 
العيون املغرب

ELHOUDHLML شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 25 

مارس بلوك ج رقم 642 - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 غشت   12
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ELHOUDHLML
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جشراء جبيع امعالف بأنواعها جتسويق 
االستيراس   , املستزرعة  املنتجات 

جالتصدير.
مدينة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
25 مارس بلوك ج رقم 642 - 70000 

العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 100  : السيد لتو مح د لغظف 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
لغظف  مح د  لتو  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة الوحدة بلوك ج رقم 

687 70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
لغظف  مح د  لتو  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة الوحدة بلوك ج رقم 

687 70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون بتاريخ - تحت رقم 

.-

401I

مح د الحنوسي موثق

رياض أجدير
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مح د الحنوسي موثق
3 شارع امندلس ط 1 ، 32000، 

الحسي ة املغرب
رياض أأدير شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

كالبونيطا مسجد امبرار رقم 06 - 
32000 الحسي ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3907

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   19
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
رياض   : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

أأدير.
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقار.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 -  06 رقم  امبرار  مسجد  كالبونيطا 

32000 الحسي ة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس ال الشركة: 7.025.600 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 -

 17564  : شراط  كريم  السيد 
حصة عينية بقي ة 100 سرهم.

 : شراط  الرشيد  عبد  السيد 
 100 بقي ة  عينية  حصة   17564

سرهم.
 8782  : شراط  نعي ة  السيدة 

حصة عينية بقي ة 100 سرهم.
 8782  : شراط  فريدة  السيدة 

حصة عينية بقي ة 100 سرهم.
 8782  : شراط  ربيعة  السيدة 

حصة عينية بقي ة 100 سرهم.
 8782  : شراط  بديعة  السيدة 

حصة عينية بقي ة 100 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شراط  كريم  السيد 
بوبانة تجزئة النخيل فيال سار السالم 

رقم 42 90002 طنجة املغرب.
شراط  الرشيد  عبد  السيد 
فيال  فولكانوم  تجزئة  عنوانه)ا) 
طنجة   90002 بوبانة  الشراط 

املغرب.
عنوانه)ا)  شراط  نعي ة  السيدة 

فرنسا 0000 فرنسا فرنسا.

عنوانه)ا)  شراط  فريدة  السيدة 
لخرالدا  نافاراقامة  غرناطة  شارع 
طنجة   90002  119 رقم   7 طابق   2

املغرب.
السيدة ربيعة شراط عنوانه)ا) 7 
شارع امرسن إقامة بنيس طابق 7 رقم 

54 90002 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  شراط  بديعة  السيدة 
املحيط   1 شقة  لننغراس  زنقة   40

10000 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شراط  كريم  السيد 
بوبانة تجزئة النخيل فيال سار السالم 

رقم 42 90002 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسي ة بتاريخ 22 نون4ر 

2022 تحت رقم 298.
402I

SYSTEM FES MAROC

SYSTEM FES MAROC
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SYSTEM FES MAROC
 REZ DE CHAUSSEE RCE EL 49
 AMAL 2 RUE MOLAY RACHID

 ROUTE DE SEFRO FES ، 30000،
FES MAROC

SYSTEM FES MAROC شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزىة 

املامونية 49 الطابق السفلي اقاامة 
االمل 2 شارع موالي رشيد طريق 

صفرج - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 4595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   28
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SYSTEM FES MAROC

غرض الشركة بإيجاز : ال4رمجة ج 

االسثشارة املعلوماتية.

تجزىة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الطابق السفلي اقاامة   49 املامونية 

طريق  رشيد  موالي  شارع   2 االمل 

صفرج - 30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : الزهواني  ايوب  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزهواني  ايوب  السيد 

ع ارة  الخامس  مج د  شارع 
فاس   ٍ  30000  11 29رقم  السال�ضي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الزهواني  ايوب  السيد 

شارع مج د الخامس ع ارة السال�ضي 
29رقم 11 30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   08 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6005.

403I

ابرتون مح د

HIVERNAGE PROPERTIES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين م ثل قانوني للشركة

ابرتون مح د

149 حي از ي بلوك 2 زنقة سطات 

مراكش ، 40000، مراكش امل لكة 

املغربية

 HIVERNAGE PROPERTIES

»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة 
املحجوب الراميزى ع ارة ب ليرجمبار 

شقة 4 ليفيرناج مراكش زنقة 
املحجوب الراميزى ع ارة ب ليرجمبار 

شقة 4 ليفيرناج مراكش 40000 
مراكش املغرب.

»تعيين م ثل قانوني للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.85625
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 نون4ر 2022 جتبعا لعزل 
املسير الحا ي تقرر تعيين امل ثل)ين) 

القانوني)ين): 
- السويدي كريم

 HIVERNAGE PROPERTIES  -
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
زنقة  ب:  اإلأت اعي  مقرها  الكائن 
املحجوب الراميزى ع ارة ب ليرجمبار 
 40000 مراكش  ليفيرناج   4 شقة 

مراكش املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 85625
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141673.
404I

ML EXPERTS

 JOHNSON&JOHNSON
MOROCCO

إعالن متعدس القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 JOHNSON&JOHNSON

MOROCCO »شركة املساه ة»
جعنوان مقرها االأت اعي: مج ع 

 «quatre temps« الكولين ، ع ارة
سيدي معرجف - 20270 - الدار 
البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.167007
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
1 - استقالة السيدة لال مريم الت يمي 
املجلس  في  كعضو  منصبها  من 
اإلساري جباملصاسفة كرئيس مدير عام 

للشركة
عل9  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
املتناسب  التعيين   -  2 مايلي: 
اإلساري  املجلس  في  لعضوأديد 
السيد     : جرئيس مديرعام للشركة 
 ، الجنسية  مغربي  السقاط  مهدي 
 Res جلد في 23/05/1980 ، مقيم في
 ،L’orangeraie، Imm B5 Appt 402
أواز  جحامل  الرباط  السوي�ضي، 

QK4747529 السفر رقم
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم &: الذي ينص عل9 مايلي: 

&
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00847502.
405I

العامري العربي

AMOZ TRAV
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

العامري العربي
ص.ب: 1169، سيدي عابد، 

32000، الحسي ة املغرب
AMOZ TRAV شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
اممل الع ارة 29 الشقة رقم 6 
إمزجرن 32250 الحسي ة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3917
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 AMOZ : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.TRAV
 /1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

امشغال العامة ج أشغال البناء
2/ كراء اليات امشغال.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 6 رقم  الشقة   29 الع ارة  اممل 

إمزجرن 32250 الحسي ة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس ال الشركة: 1.000.000 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 5.000  : مح د  املزلوفي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 5.000  : أعفر  الضعان  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مح د  املزلوفي  السيد 
سجار ايت ابراهيم لوطا ايت يوسف ج 

علي 32003 الحسي ة املغرب.
الضعان أعفر عنوانه)ا)  السيد 
الحسي ة   32152 حذيفة  بني  مركز 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  املزلوفي  السيد 
سجار ايت ابراهيم لوطا ايت يوسف ج 

علي 32003 الحسي ة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بالحسي ة  االبتدائية 

رقم -.
406I

- NOURY’S SPA - SARL AU

NOURY›S SPA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

- NOURY›S SPA - SARL AU
 H إقامة الصباح تجزئة 2 ع ارة

رقم 152 يعقوب املنصور الرباط، 
10040، الرباط املغرب

NOURY›S SPA شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
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الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

الصباح تجزئة 2 ع ارة ح رقم 152 
يعقوب املنصور - 10120 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
164351

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   03
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NOURY’S SPA
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تج يل جتصفيف شعر جأ اليات.
.SPA أ يع الخدمات املتعلقة بـ

إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 152 2 ع ارة ح رقم  الصباح تجزئة 
الرباط   10120  - املنصور  يعقوب 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : السيدة نور الهدى نونو 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيدة نور الهدى نونو عنوانه)ا) 
مرأان  إقامة  السو�ضي  بلعيد  زنقة 
 10040 الرباط  قبيبات   5 شقة   8

الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيدة نور الهدى نونو عنوانه)ا) 
مرأان  إقامة  السو�ضي  بلعيد  زنقة 
 10040 الرباط  قبيبات   5 شقة   8

الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130786.

407I

****

DELTA CLEAN MAROC
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

شقة رقم 3 الطابق االر�ضي اقامة 
املنارة 2 شارع مح د 6 كليز ، 

40000، مراكش املغرب
DELTA CLEAN MAROC شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 486 

املسار طريق اسفي - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   27
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 DELTA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.CLEAN MAROC
 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 
التصبين  استغالل منشأة للغسيل، 

جالكي ع4ر الطريقة امليكانيكية
-2 مقاجل في اسارة الخدمات.

عنوان املقر االأت اعي : رقم 486 
املسار طريق اسفي - 40000 مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد يوسف موتيق : 750 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 250  : لفطي  مح د  �ضي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  موتيق  يوسف  السيد 
حي الرياض   4 بلوك أ رقم   6 قطاع 

10000 الرباط املغرب.
السيد �ضي مح د لفطي عنوانه)ا) 
بوع ر  سيدي  لكزا  طريق   248

40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  موتيق  يوسف  السيد 
حي الرياض   4 بلوك أ رقم   6 قطاع 

10000 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141763.

408I

global audit partners

AFRICORP CONSORTIUM
تعيين أعضاء مجلس اإلسارة

global audit partners
شارع الحسن الثاني ،مدار 1 ،سانت 

إكسوبيري جشارع عالل الفا�ضي ، 
الطابق 3 ، شقة 19 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
 AFRICORP CONSORTIUM

»شركة املساه ة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 1487 
مج ع النخيل مراكش - - مراكش 

املغرب.
»تعيين أعضاء مجلس اإلسارة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.39377

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 30 شتن4ر 2022

تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلسارة 
خالل السنوات املالية التالية: 

2022-2023-2024-2025 -
امشخاص الطبيعيون: 

بصفته)ا)  أعفرحارتي  السيد)ة) 
جالكائن  االسارة  مجلس  عضو 
 3 3 ، فيال  عنوانه)ا) ب: مج ع إي و 
، جلدعزجز ، النواصر - الدار البيظاء 

املغرب

بصفته)ا)  أعفرحارتي  السيد)ة) 

نائب املدير العام جالكائن عنوانه)ا) 

ب: مج ع إي و 3 ، فيال 3 ، جلدعزجز 

، النواصر - الدار البيظاء املغرب

امشخاص املعنويون: 

-

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 12778.

409I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة الفن بوا
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

شركة الفن بوا شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار أجالس 

يوسف أ اعة أجالس الطيب سايس 

فاس - 30023 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42591

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2022 نون4ر   17 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

بوا  الفن  شركة  الوحيد  الشريك 

مبلغ رأس الها 30.000 سرهم جعنوان 

يوسف  أجالس  سجار  اإلأت اعي  مقرها 

 - أ اعة أجالس الطيب سايس فاس 

30023 فاس املغرب نتيجة ل : عدم 

من  تأسست  الدي  الهدف  تحقيق 

أأله الشركة.

ج حدس مقر التصفية ب سجار أجالس 

يوسف أ اعة أجالس الطيب سايس - 

30023 فاس املغرب. 
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ج عين:
السيد)ة) مح د الزين ج عنوانه)ا) 
املسيرة  اممان  إقامة  أ3  بلوك   21
فاس املغرب ك صفي   30030 فاس 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
سجار   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
الطيب  أجالس  أ اعة  يوسف  أجالس 

سايس فاس
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4862.
410I

FIDUCIAIRE NASR EDDINE

STE DIET BOX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIDUCIAIRE NASR EDDINE
 N°2, IM.34, AVENUE DES

 FAR, (COTE MIZANE ATLAS( ،
30000، FES MAROC

STE DIET BOX شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 
7، سيتي سنطر 17، ملعب الخيل - 

30000 فاس املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.56793

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم تحويل   2022 نون4ر   07 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 ،17 سنطر  سيتي   ،7 رقم  »محل 
ملعب الخيل - 30000 فاس املغرب» 
زنقة   ،27 رقم  أ،   25 »تجزئة  إ 9 
فاس   30000  - أ  نرأس  بوغافر، 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 24 نون4ر 2022 

تحت رقم 4882/2022.
411I

monde servicecompta

 ECOLE GEORGE WILHELM
PRIVEE 3

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تس ية الشركة

monde servicecompta
 lot el hadj fatah oulfa 3 309

 eme etage casablanca، 20250،
Casablanca maroc

 ECOLE GEORGE WILHELM
PRIVEE 3 شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي 64 زنقة 

عبد هللا املديوني الطابق االجل 
الشقة رقم 2 الدار البيضاء املغرب - 

20015 الدار البيضاء املغرب.
تغيير تس ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
554331

 ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2022 نون4ر   11 املؤرخ في 
 ECOLE« من  الشركة  تس ية 
 GEORGE WILHELM PRIVEE 3
 Groupe scolaire George« إ 9   «

.»Wilhelm privé  Sigle  GSGW
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848064.
412I

 MOGADOR موكاسجر أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ادالمين ترافو
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكاسجر أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب سكالة شارع جاس 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 
الصويرة املغرب

اسالمين ترافو شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 
التجاري الكائن بدجار اغالن أ اعة 

امكراس ت نار - 44000 الصويرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   03
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء ب ختصر تس يتها : اسالمين 

ترافو.
غرض الشركة بإيجاز : 1) -مقاجل 
في امشغال العامة ج البناء 2-)- تاأر 
معدات جألواح الطاقة الش سية 3)- 
 (-4 تركيب الواح الطاقة الش سية 
-كهربائي   (-5 املكتبية  اللوازم  تاأر 

6-) - تاأر بصفة عامة..
املحل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
التجاري الكائن بدجار اغالن أ اعة 
الصويرة   44000  - ت نار  امكراس 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : اسالمين  زكرياء  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اسالمين  زكرياء  السيد 
 44000 سجار اغالن امكراس الصويرة 

الصويرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اسالمين  زكرياء  السيد 
 44000 سجار اغالن امكراس الصويرة 

الصويرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 470.
413I

fiding sarl

MEILLEUR CUIR ميووغ كويغ
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

fiding sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

MEILLEUR CUIR ميوجغ كويغ 
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
السفلي, 487 زنقة 42 فرع 3 حي 
االمان - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57757
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   15
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

MEILLEUR CUIR ميوجغ كويغ.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 FABRICATION DES PRODUITS

EN CUIR
.IMPORT-EXPORT

الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
حي   3 فرع   42 زنقة   487 السفلي, 

االمان - 50000 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : الطاهر  بن ومن  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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السيد بن ومن الطاهر عنوانه)ا) 
االمان  حي   3 فرع   42 زنقة   487

50000 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد بن ومن الطاهر عنوانه)ا) 
االمان  حي   3 فرع   42 زنقة   487

50000 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4407.

414I

le partenaire fiscal

 GAS INDUSTY›› 
 CONSULTING & SERVICES

-‘’GISC
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

le partenaire fiscal

49 شلرع ع ر الخطاب طابق 3 رقم 

6 ع ارة ال4ركة، 90000، طنجة 

املغرب

 GAS INDUSTY CONSULTING›› 

SERVICES -‘’GISC & شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

اإلمام ابن حنبل ، اقامة مرشان 

هيل ، ESC5 ، شقة 34 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   28

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 GAS‘’  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 
 INDUSTY CONSULTING &

.SERVICES -‘’GISC
تقديم   -  : غرض الشركة بإيجاز 
مجال  في  الفني  جالدعم  املشورة 
املنشآت  جسالمة  جصيانة  تشغيل 

الصناعية ؛
املتعلقين  جاإلشراف  الهندسة   -
البنية  جصيانة  جتشغيل  بتشييد 

التحتية للغاز جاملرافق امللحقة ؛
- الهندسة جاإلشراف عل9 سلسلة 
اللوأستيكية  جالخدمات  التوريد 
أكسيد  جثاني  بالهيدرجأين  املتعلقة 
الكربون جالغاز الحيوي أج أي مرافق 
جكذلك   ، الطاقة  لسوائل  أخرى 
املقابلة  التحتية  البنية  تص يم 

جتشغيلها جتشغيلها جصيانتها ؛
لل نشآت  تشغيل  إيقاف   -

القدي ة جمنشآت الغاز.
جلهذه الغاية ، يجوز لها:

جاملواس  املعدات  أ يع  اقتناء   -
مل ارسة  الالزمة  امخرى  جاملنتجات 
جعند  املحلي  السوق  في  نشاطها 

االستيراس 
- استيراس جتصدير أ يع املعدات 
الالزمة  امخرى  جاملنتجات  جاملواس 

مل ارسة نشاطها ؛
أ يع املباني  استئجار أج اقتناء   -

جاملباني ؛
- - أخذ أي مشاركة ، بأي جسيلة 
 ، في أي شركة أج مؤسسة   ، قانونية 
قائ ة أج في طور التكوين ، لها غرض 

مشابه أج مرتبط ساخلها ؛
أ يع  إأراء   ، عام  بشكل   -
أج  الصناعية  أج  التجارية  املعامالت 
املالية أج املنقولة أج العقارية املتعلقة 
بشكل مباشر أج غير مباشر بامشياء 
شأنها  من  التي  أج   ، أعاله  املذكورة 

تعزيز تحقيقها جتطويرها..
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اإلمام ابن حنبل ، اقامة مرشان هيل 
90000 طنجة   -  34 ، شقة   ESC5 ،

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : بلعربي  ياسين  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلعربي  ياسين  السيد 

طابق  ب  سرج  إبراهيم  حافظ  زنقة 

الدار   20000 إقامة الفن   3 شقة   2

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بلعربي  ياسين  السيد 

طابق  ب  سرج  إبراهيم  حافظ  زنقة 

الدار   20000 إقامة الفن   3 شقة   2

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259884.

415I

CHAFIK FORWARDS

CHAFIK FORWARDS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CHAFIK FORWARDS

محل رقم 1 تجزئة رقم 63 حي 

الحسني منطقة عين مزجر مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

CHAFIK FORWARDS شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 

1 تجزئة رقم 63 حي الحسني منطقة 

عين مزجر مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.122629

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

شفيق  هدى  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة السيد )ة) مريم 

شفيق بتاريخ 24 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141917.
416I

موثق

SANI-MEUBLE HOME
إعالن متعدس القرارات

موثق
7 شارع املعت د ابن عباس إقامة ابن 
الخطيب بلوك أ الطابق امجل رقم 

36 ، 90000، طنجة املغرب
SANI-MEUBLE HOME »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: طنجة، 
20 مكرر، شارع القا�ضي عياض - 

90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.56977

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 نون4ر   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: الترخيص ببيع امللك املسمى » 
BOATIA 1» ذي الرسم العقاري عدس 

82.893/06
عل9  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
املسمى  امللك  ببيع  الترخيص  مايلي: 
ذي الرسم العقاري عدس   «IFNI 3  «

44.026/06
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
استقالة السيد عبد الح يد معتصم 

من مهامه ك دير للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 
بناصر  العربي  مح د  السيد  تعيين 

مسيرا جحيًدا للشركة ؛

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  بند 

مايلي: الترخيص ببيع امللك املسمى » 

BOATIA 1» ذي الرسم العقاري عدس 

82.893/06
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عل9  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

املسمى  امللك  ببيع  الترخيص  مايلي: 

ذي الرسم العقاري عدس   «IFNI 3  «

44.026/06

بند رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

استقالة السيد عبد الح يد معتصم 

من مهامه ك دير للشركة

بند رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

بناصر  العربي  مح د  السيد  تعيين 

مسيرا جحيًدا للشركة ؛

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13503.

417I

أر كون�ضي

إزت هاوس
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

أر كون�ضي

3 زنقة حرملة شارع مح د 6 3 زنقة 

حرملة شارع مح د 6، 20500، 

الدار البيضاء املغرب

إزت هاجس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 78 شارع 

املقاجمة الطابق 5 الرقم 60 الدار 

البيضاء 20500 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   08

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

إزت   : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

هاجس.

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري ج أ يع امشغال.

78 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
الدار   60 الرقم   5 الطابق  املقاجمة 
البيضاء  الدار   20500 البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
500 حصة   : السيدة اي ان ت وس 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
حصة   500  : ت وس  السيد زكرياء 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ت وس  اي ان  السيدة 
خريبكة   2000 الفتح  تجزئة   837

املغرب.
السيد زكرياء ت وس عنوانه)ا) 416 
خريبكة   2000 الخير  رموز  تجزئة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ت وس  اي ان  السيدة 
خريبكة   2000 الفتح  تجزئة   837

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846580.
418I

LEADER FIN

ACTIVDIS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

LEADER FIN
زنقة شوفا ي بيارس اإلقامة فالرجس» 
E» الطابق الثاني املكتب 12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب
ACTIVDIS شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مج ع 
بس ة املتجر 14 مج وعة 6 عين 

السبع - 0000 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.133949

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2013 سأن4ر   12 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   2.100.000«

»1.500.000 سرهم» إ 9 »3.600.000 

مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املستحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2013 تحت رقم 00538196.

419I

monde servicecompta

LIBRAIRIE GOLF MED

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير أديد للشركة

monde servicecompta

 lot el hadj fatah oulfa 3 309

 eme etage casablanca، 20250،

Casablanca maroc

LIBRAIRIE GOLF MED شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

االر�ضي الرقم 7ج7ا تجزئة املحيط 

الشطر 01 م ر230اجالس عزجز 

ساربوعزة - 27223 النواصر املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.519071

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2022 نون4ر   17 املؤرخ في 

الحو  مسير أديد للشركة السيد)ة) 

نزهة ك سير جحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847301.

420I

BATIM COMITRAL

BATIM COMITRAL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BATIM COMITRAL
61 مركز الرياض م ر اللة ياقوت 
ج مصطفى املعاني رقم 69 الطابق 

التاني ، 2000، الدار البيضاء 
املغرب

BATIM COMITRAL شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 61 مركز 
الرياض م ر اللة ياقوت ج مصطفى 
املعاني رقم 69 الطابق التاني الدار 

البيضاء 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
524241

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2021 نون4ر   09
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 BATIM : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.COMITRAL
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة , تجارة , نقل البضائع.
عنوان املقر االأت اعي : 61 مركز 
الرياض م ر اللة ياقوت ج مصطفى 
الطابق التاني الدار   69 املعاني رقم 
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : نبكاجي  سعيد  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نبكاجي  سعيد  السيد 
 174 21 ع ارة  اقامة املستقبل ج ه 
الدار   20000 4 سيدي معرجف  رقم 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نبكاجي  سعيد  السيد 
 174 21 ع ارة  اقامة املستقبل ج ه 
الدار   20000 4 سيدي معرجف  رقم 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2021 تحت رقم 802534.

421I

CAFIGEC

COCOMED
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
COCOMED شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
فضاء ال متيل له تجزئة التوفيق 
20ـ22 سيدي معرجف - 20280 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   25
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COCOMED
غرض الشركة بإيجاز : تاأر.

 استيراس جتصدير..
ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
التوفيق  تجزئة  له  متيل  ال  فضاء 
20ـ22 سيدي معرجف - 20280 الدار 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : هناء  زأاري  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هناء  زأاري  السيدة 
 1 طابق   25 اقامة اندلوسية ع ارة 
الدار   20100 أنوال  شارع   2 شقة 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الهاسي عزيز عنوانه)ا) 
املدينة   15 رقم  فيال  سيتي  كولف 
الخضراء بوسكورة النواصر 20100 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848048.
422I

LEADER FIN

ACTIVDIS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

LEADER FIN
زنقة شوفا ي بيارس اإلقامة فالرجس» 
E» الطابق الثاني املكتب 12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب
ACTIVDIS شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مج ع 
بس ة املتجر 14 مج وعة 6 عين 

السبع - 0000 البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.133949

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2013 سأن4ر   12 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
رضوان نيهران  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   150
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   15.000
سأن4ر   13 بتاريخ  نيهران  يوسف 

.2013
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
سأن4ر 2013 تحت رقم 00538196.

423I

EZRAIB ART SARL AU

EZRAIB ART
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EZRAIB ART SARL AU
2498 بلوك 05 حي املسيرة جاسي زم 

، 25350، جاسي زم املغرب
EZRAIB ART شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 186 شارع 
إبراهيم الرجساني حي الهدى الطابق 
3 خريبكة - 25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   24
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EZRAIB ART
االع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفنية ج تص يم املنحوتات.

عنوان املقر االأت اعي : 186 شارع 
إبراهيم الرجساني حي الهدى الطابق 3 

خريبكة - 25000 خريبكة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : ازرايب  سعيد  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ازرايب  سعيد  السيد 
05 حي املسيرة جاسي زم  بلوك   2498

25350 جاسي زم املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ازرايب  سعيد  السيد 
05 حي املسيرة جاسي زم  بلوك   2498

25350 جاسي زم املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتاريخ 27 أكتوبر 

2022 تحت رقم 536.
424I

fiducinfo sarlau

NO LIMITS TRAVEL DMC
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
NO LIMITS TRAVEL DMC شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 942 
شقة رقم 3 مكتب 2 الطابق 1 اقامة 
املسار طريق اسفي - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131031
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 NO  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LIMITS TRAVEL DMC
م ون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت

الس عي  أالت  ج  معدات  كراء 

البصري.

ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 1 2 الطابق  3 مكتب  942 شقة رقم 

 40000  - اقامة املسار طريق اسفي 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

الحكيم  عبد  ميسو ي  السيد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   2.500  :

للحصة.

 2.500  : السيدة بن بوعزة مريم 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الحكيم  عبد  ميسو ي  السيد 

ع ارة  النخيل  سكن  عنوانه)ا) 
بويزكارن   3 الطابق   31 الشقة   21

40000 مراكش املغرب.

السيدة بن بوعزة مريم عنوانه)ا) 

 21 2 ع ارة  31 اقامة سكن النخيل 

م4رجكة 40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

الحكيم  عبد  ميسو ي  السيد 

ع ارة  النخيل  سكن  عنوانه)ا) 
بويزكارن   3 الطابق   31 الشقة   21

40000 مراكش املغرب

السيدة بن بوعزة مريم عنوانه)ا) 

 21 2 ع ارة  31 اقامة سكن النخيل 

م4رجكة 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141813.

425I

EUROMED COMPTA-SARL

IMLIL 22
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

IMLIL 22 شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

املسار رقم 1106 الطابق 3 الحي 

الصاعي مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 IMLIL : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها 

.22

مقاجلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء جاالشغال الع ومية.

ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الحي   3 الطابق   1106 رقم  املسار 

مراكش   40000  - مراكش  الصاعي 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 2.500  : الهال ي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 2.500  : بيال  الحسين  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الهال ي  مح د  السيد 
اقامة الفضل مراكش   6 101 ع ارة 

40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  بيال  الحسين  السيد 
رقم   8 ع لبة االتفاق ل   8 املحاميد 

02 مراكش 40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الهال ي  مح د  السيد 
اقامة الفضل مراكش   6 101 ع ارة 

40000 مراكش املغرب
عنوانه)ا)  بيال  الحسين  السيد 
رقم   8 ع لبة االتفاق ل   8 املحاميد 

02 مراكش 40000 مراكش مراكش
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141768.
426I

PLANK

HAGEL UNION
إعالن متعدس القرارات

PLANK
21، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 10090، الرباط املغرب
HAGEL UNION »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 21 ساحة 
ابو بكر الصديق شقة رقم 8 اكدال - 

10090 الرباط املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.144079

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 07 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم -1تفويت حصص: الذي 
بوبكر  السيد  قام  مايلي:  ينص عل9 
1000 حصة ي لكها في  حجري بنقل 

الشركة ا 9 السيد مح د أمين عباس
 : اإلسارة  -2تكييف  رقم  قرار 
الج ع  قرر  مايلي:  عل9  ينص  الذي 
بوبكر  السيد  استقالة  بعد  العام 
أمين  مح د  السيد  بتعيين  حجري، 
عباس مسيًرا منفرسا للشركة ملدة غير 

محدجسة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -6مساه ات: الذي ينص 

السيد مح د أمين عباس  عل9 مايلي: 

 1000 ا 9  مقس ة  سرهم.   100000

حصة من فئة 100 سرهم

بند رقم 13 -التسيير: الذي ينص 

السيد مح د أمين عباس  عل9 مايلي: 

 ، بالرباط   02/07/1996 من مواليد 

مغربي جيح ل رقم البطاقة الوطنية 
باملناصير  الساكن   AA53548 رقم 

لواللدة كونفورما الطريق السيار كلم 

15 ت ارة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130730.

427I

LEADER FIN

ACTIVDIS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

LEADER FIN
زنقة شوفا ي بيارس اإلقامة فالرجس» 

E» الطابق الثاني املكتب 12 الدار 

بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

ACTIVDIS شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي مج ع 

بس ة املتجر 14 مج وعة 6 عين 

السبع - 0000 الدار البيضاء.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.133949

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 سأن4ر 2013 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة» إ 9 »شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2013 تحت رقم 00538196.

428I
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AM CONSULTING

NOVA FORME SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
NOVA FORME SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ليساسفة، 
حي السالم، تجزئة الزيتون، رقم 38 

- 20190 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.148877

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون4ر   08 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   5.290.000«
 5.390.000« إ 9  سرهم»   100.000«
مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم» 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املستحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848038.

429I

AM CONSULTING

NOVA FORME SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

خفض رأس ال الشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
NOVA FORME SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ليساسفة، 
حي السالم، تجزئة الزيتون، رقم 38 

- 20190 الدار البيضاء املغرب.
خفض رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.148877

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2022 نون4ر   08 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 

من  أي  سرهم»   5.290.000« قدره 

 100.000« إ 9  سرهم»   5.390.000«

عدس  تخفيض   : طريق  عن  سرهم» 

امسهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848038.

430I

centre d’étude de gestion et d’organisation

 CLINIQUE DU BIEN ETRE
BOUSKOURA

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89

 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca maroc

 CLINIQUE DU BIEN ETRE

BOUSKOURA شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 265 ، 

شارع الزرقطوني، الطابق التاسع، 
رقم 92 - الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562131

 04 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 غشت 

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 CLINIQUE DU BIEN ETRE

.BOUSKOURA

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العياسات جاملستوصفات جبشكل عام 

أي نشاط سا صبغة طبية.

لإلستشارات  امطباء  أساء   

جالتحليالت  جاالستكشافات  الطبية 

جالع ليات  اإلشعاعية  جالفحوصات 

الجراحية مع أج بدجن اإلستشفاء.

الخام  املواس  أ يع  جبيع  شراء 

جاملعدات  اإلستهالكية  جاملواس 

في  املستخدمة  جامسجات  جامأهزة 

العياسات جاملباني امخرى لإلستخدام 

الطبي.

 ،  265  : االأت اعي  املقر  عنوان 

التاسع،  الطابق  الزرقطوني،  شارع 
 20000  - البيضاء  الدار   -  92 رقم 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

الشركة أكديتال هولدينغ : 1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

هولدينغ  اكديتال  الشركة 

 - الوازيس  شارع   ,246 عنوانه)ا) 

20410 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أقديم  أح د  السيد 
بولو   29 رقم   2 تجزئة بكاطيل زنقة 

20420 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  طالب  رشدي  السيد 
الدار   20450 زنقة الرمان أنفا   ,08

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845815.

431I

OUHAMMID MOHAMED

4 رو غباغسيو
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

OUHAMMID MOHAMED
 IMM 8 APPT 3 AL KHOUZAMA

 7 LISSASSFA CASABLANCA،
20230، CASABLANCA MAROC

4 رج غباغسيو شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 شارع 
اح د املججاتي سكناملب ، الطابق 
امجل ، رقم 8 معارف الدار البيضاء 

20370 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

560153
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   14
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
رج   4  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

غباغسيو.
غرض الشركة بإيجاز : • ميكانيكا 
عامة ، محور أمامي ، صفائح معدنية 
، طالء لل ركبات الخفيفة جالثقيلة..

13 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
الطابق   ، اح د املججاتي سكناملب 
معارف الدار البيضاء   8 رقم   ، امجل 

20370 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   34  : السيد مهالل حسن 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
حصة   33  : السيد مهالل ياسين 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 33  : الرزاق  عبد  مهالل  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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السيد مهالل حسن عنوانه)ا) 10 
ترجارن   14670 شارع سي بنديكتينز 

فرنسا 14670 ترجارن فرنسا.

عنوانه)ا)  ياسين  مهالل  السيد 

 NR 1531 / J3 املسيرة  تخصيص 

سرجة برشيد 26100 برشيد املغرب.

الرزاق  عبد  مهالل  السيد 

 NR املسيرة  تخصيص  عنوانه)ا) 

 26100 برشيد  سرجة   1531 / J3

برشيد املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ياسين  مهالل  السيد 

 NR 1531 / J3 املسيرة  تخصيص 

سرجة برشيد 26100 برشيد املغرب

الرزاق  عبد  مهالل  السيد 

 NR املسيرة  تخصيص  عنوانه)ا) 

 26100 برشيد  سرجة   1531 / J3

برشيد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 53216352.

432I

LEADER FIN

ACTIVDIS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

LEADER FIN

زنقة شوفا ي بيارس اإلقامة فالرجس» 

E» الطابق الثاني املكتب 12 الدار 

بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

ACTIVDIS شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مج ع 

بس ة املتجر 14 مج وعة 6 عين 

السبع - 0000 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.133949

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2008 نون4ر   26 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

السالم  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   500 نيهران 

أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

يوسف نيهران بتاريخ 26 نون4ر 2008.

الكريم  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   190 نيهران 

أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

يوسف نيهران بتاريخ 26 نون4ر 2008.

الكريم  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

نيهران 10 حصة اأت اعية من أصل 

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

رضوان نيهران بتاريخ 26 نون4ر 2008.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2009 تحت رقم 00325080.

433I

LEADER FIN

ACTIVDIS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

LEADER FIN

زنقة شوفا ي بيارس اإلقامة فالرجس» 

E» الطابق الثاني املكتب 12 الدار 

بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

ACTIVDIS شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مج ع 

بس ة املتجر 14 مج وعة 6 عين 

السبع - 2000 البيضاء املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.133949

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2008 نون4ر   26 املؤرخ في 

مسير أديد للشركة السيد)ة) نيهران 

يوسف ك سير جحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2009 تحت رقم 00325080.

434I

fiducinfo sarlau

EXTRAORDINARY EVENTS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

 EXTRAORDINARY EVENTS

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 

14 اقامة فجوة شارع حسن 2 طريق 

الصويرة أليز - 40000 مراكش 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   11

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EXTRAORDINARY EVENTS

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتاأات الصناعة التقليدية

تصدير ج استراس منتجات

تنظيم الحفالت ج املناسبات.

مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
حسن  شارع  فجوة  اقامة   14 رقم 

 40000  - أليز  الصويرة  طريق   2

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 40.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 400  : يوسف  بنشلحة  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد بنشلحة يوسف عنوانه)ا) 
زنقة ام البنين اقامة أفع الشقة 04 

أليز 40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد بنشلحة يوسف عنوانه)ا) 
زنقة ام البنين اقامة أفع الشقة 04 

أليز 40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141825.

435I

FOUZMEDIA

 SOCIETE PLATANE
IMMOBILIER

إعالن متعدس القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE PLATANE

IMMOBILIER »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: 136 زنقة 

موالي عبدهللا - - القنيطرة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.45129

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 02 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
السيد  الشريك  بوفاة  إقرار  مايلي: 
املنية  جافته  الذي  صالح  الشناجي 
 2021 أكتوبر   29 بتاريخ  بالقنيطرة 
املسل ة  الوفاة  شهاسة  حسب 
عدس  تحت   02/11/2021 بتاريخ 
الورثة  جموافقة   ،2801/77/2021
بعد جفاة الشريك بتوزيع حصته عل9 

كل الورثة
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قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
الوحيد جاملسير  الشريك  لوفاة   

ً
تبعا

املرحوم املسمى قيد خياته الشناجي 
صالح تم تعيين السيد الشناجي منير 
الوطنية  التعريف  بطاقة  الحامل 
S242221 مسير جحيد للشركة  عدس 
ملدة غير محدجسة جتم تحيين القانون 

امسا�ضي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
السيد  الشريك  بوفاة  إقرار  مايلي: 
املنية  جافته  الذي  صالح  الشناجي 
 2021 أكتوبر   29 بتاريخ  بالقنيطرة 
املسل ة  الوفاة  شهاسة  حسب 
عدس  تحت   02/11/2021 بتاريخ 
الورثة  جموافقة   ،2801/77/2021
بعد جفاة الشريك بتوزيع حصته عل9 

كل الورثة
بند رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
الوحيد جاملسير  الشريك  لوفاة   

ً
تبعا

املرحوم املسمى قيد خياته الشناجي 
صالح تم تعيين السيد الشناجي منير 
الوطنية  التعريف  بطاقة  الحامل 
S242221 مسير جحيد للشركة  عدس 
ملدة غير محدجسة جتم تحيين القانون 

امسا�ضي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 92982.
436I

BARBER MOUNIR AMICAL

BARBER MOUNIR AMICAL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BARBER MOUNIR AMICAL
8 بلوك أ جساسية املوظفين تيزنيت ، 

85000، تيزنيت املغرب
 BARBER MOUNIR AMICAL

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 8 بلوك 
A جساسية املوظفين تيزنيت - 85000 

تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   19
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BARBER MOUNIR AMICAL
غرض الشركة بإيجاز : الحالقة.

بلوك   8  : عنوان املقر االأت اعي 
 85000  - A جساسية املوظفين تيزنيت 

تيزنيت املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بحوس  منير  السيد 
تيزنيت  املوظفين  جساسية   A بلوك   8

85000 تيزنيت املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بحوس  منير  السيد 
تيزنيت  املوظفين  جساسية   A بلوك   8

85000 تيزنيت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   25 االبتدائية بتيزنيت بتاريخ 

2022 تحت رقم 327.
437I

LEADER FIN

ACTIVDIS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

LEADER FIN
زنقة شوفا ي بيارس اإلقامة فالرجس» 
E» الطابق الثاني املكتب 12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

ACTIVDIS شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 143 زنقة 

الحج ع ار الريفي - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.133949

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   2008 نون4ر   26 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 - الريفي  ع ار  الحج  زنقة   143«

إ 9  املغرب»  البيضاء  الدار   20250

 -  3300 كلم   110 »شارع شفشاجني 

0000 الدار البيضاء املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2009 تحت رقم 00325080.

438I

global audit partners

AFRIFRUIT
تعيين أعضاء مجلس اإلسارة

global audit partners

شارع الحسن الثاني ،مدار 1 ،سانت 

إكسوبيري جشارع عالل الفا�ضي ، 

الطابق 3 ، شقة 19 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

AFRIFRUIT »شركة املساه ة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 279-277 

شارع زركطوني - - الدار البيظاء 

املغرب.

»تعيين أعضاء مجلس اإلسارة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.281451

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 أكتوبر 2022

تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلسارة 

خالل السنوات املالية التالية: 

2022-2023-2024-2025-  -

2026-2027

امشخاص الطبيعيون: 

بصفته)ا)  أعفرحارتي  السيد)ة) 

جالكائن  اإلسارة  مجلس  عضو 

 3 3 ، فيال  عنوانه)ا) ب: مج ع إي و 

، جلدعزجز ، النواصر - الدار البيظاء 

املغرب

امشخاص املعنويون: 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  -تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847627.

439I

global audit partners

AFRICORP EDU 
تعيين أعضاء مجلس اإلسارة

global audit partners

شارع الحسن الثاني ،مدار 1 ،سانت 

إكسوبيري جشارع عالل الفا�ضي ، 

الطابق 3 ، شقة 19 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

 AFRICORP EDU »شركة 

املساه ة»

جعنوان مقرها االأت اعي: -279 277 

شارع زركطوني - - الدار البيظاء 

املغرب.

»تعيين أعضاء مجلس اإلسارة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.308657

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 نون4ر 2022

تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلسارة 

خالل السنوات املالية التالية: 

2022-2023-2024-2025-  -

2026-2027-2028

امشخاص الطبيعيون: 

بصفته)ا)  أعفرحارتي  السيد)ة) 

جالكائن  االسارة  مجلس  عضو 

 3 3 ، فيال  عنوانه)ا) ب: مج ع إي و 

، جلدعزجز ، النواصر - الدار البيظاء 

املغرب

امشخاص املعنويون: 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  -تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847626.

440I
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LEADER FIN

ACTIVDIS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

LEADER FIN
زنقة شوفا ي بيارس اإلقامة فالرجس» 
E» الطابق الثاني املكتب 12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب
ACTIVDIS شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مج ع 
بس ة املتجر 14 مج وعة 6 عين 

السبع - 0000 البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.133949

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2005 ماي   30 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
السالم  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   300 نيهران 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

يوسف نيهران بتاريخ 30 ماي 2005.
السالم  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   200 نيهران 
السيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 
)ة) عبد الكريم نيهران بتاريخ 30 ماي 

.2005
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2005 تحت رقم 00264439.
441I

LEADER FIN

ACTIVDIS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

LEADER FIN
زنقة شوفا ي بيارس اإلقامة فالرجس» 
E» الطابق الثاني املكتب 12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب
ACTIVDIS شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

شفشاجني 110 كلم 3300 - 20250 
الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.133949

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 10 سأن4ر 2012 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 -  3300 كلم   110 »شارع شفشاجني 

إ 9  املغرب»  البيضاء  الدار   20250

مج وعة   14 املتجر  بس ة  »مج ع 

الدار البيضاء   0000  - 6 عين السبع 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2012 تحت رقم 00490895.

442I

NEW CHALLENGE CONSILTING

ABDESSADAK PEINTURE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE

CONSILTING

186 شارع إبراهيم الرجساني حي 

الهدي الطابق 3 خريبكة ، 25000، 

خريبكة املغرب

 ABDESSADAK PEINTURE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 186 شارع 

إبراهيم الرجساني حي الهدى الطابق 

3 خريبكة - 25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ABDESSADAK PEINTURE
الصباغة   : غرض الشركة بإيجاز 

العصرية ج الديكور.
عنوان املقر االأت اعي : 186 شارع 
إبراهيم الرجساني حي الهدى الطابق 3 

خريبكة - 25000 خريبكة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : اأدي  الصديق  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد الصديق اأدي عنوانه)ا) 
تجزئة   02 الشطر   02 بلوك   67
خريبكة   25000 خريبكة  الزيتون 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد الصديق اأدي عنوانه)ا) 
تجزئة   02 الشطر   02 بلوك   67
خريبكة   25000 خريبكة  الزيتون 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   14 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 575.
443I

STE T.P.E SAGE CONSULTING SARL

ste hicham pro sarl 
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

 STE T.P.E SAGE CONSULTING
SARL

 IMM. 57 RUE IBN MAJA
 L›HABITAT ، 30000، FES

MAROC
 ste hicham pro sarl شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي قطعة 
املنضر الج يل رقم 107 طريق 

سيدي حرازم - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56017
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   04 املؤرخ في 
 ste شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
رأس الها  مبلغ   hicham pro sarl
مقرها  جعنوان  سرهم   10.000
اإلأت اعي قطعة املنضر الج يل رقم 
 30000  - طريق سيدي حرازم   107

فاس املغرب نتيجة ل : حل شركة.
قطعة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
طريق   107 رقم  الج يل  املنضر 
فاس   30000  -  - حرازم  سيدي 

املغرب. 
ج عين:

ج  خشاني  هشام  السيد)ة) 
عنوانه)ا) قطعة املنضر الج يل رقم 
 30000 حرازم  سيدي  طريق   107

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
قطعة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
طريق   107 رقم  الج يل  املنضر 

سيدي حرازم 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 28 نون4ر 2022 

تحت رقم 4928/2022.

444I

املح دية لإلستشارة ج الخ4رة

نورث افريكا تولز
إعالن متعدس القرارات

املح دية لإلستشارة ج الخ4رة
شارع املقاجمة رقم 1 حي الوحدة 

الطابق 2 مكتب رقم 3 ، 28800، 
املح دية املغرب

نورث افريكا تولز »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
 7-gh-2 :جعنوان مقرها االأت اعي
شقة رقم 7 النسيم املح دية - - 

املح دية املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3231

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

االأت اعية  الحصص  أ يع  نقل 

إ 9  امل لوكة للسيد أوسار مصطفى 

أي عدس ألف   ، السيد مال ي نجيب 

حصة اأت اعية

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

مصطفى  أوسار  السيد  استقالة 

نجيب  مال ي  السيد  جتعيين  ك سير 

مسيرا أديدا

عل9  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

املوافقة عل9 النظام امسا�ضي  مايلي: 

املحدث.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 

ب بلغ  مال ي  نجيب  السيد  ساهم 

100،000 سرهم لهذه الشركة.

بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 

تم تحديد رأس املال ب بلغ مائة ألف 

سرهم )100،000.00 سرهم) ، مقسم 

سهم بقي ة مائة   (1،000( إ 9 ألف 

مدفوعة  سرهم)   100.00( سرهم 

بالكامل جالتي تم تخصيصها أ يًعا 

،للسيد  مساه تها  عل9  ك كافأة 

نجيب مالللي ، الشريك الوحيد.

بند رقم 12: الذي ينص عل9 مايلي: 

يدير الشركة شخص طبيعي أج أكثر ، 

اعتباًرا من  ك سيرين.   ، أم ال  شركاء 

تم تعيين السيد نجيب مال ي   ، اآلن 

مسيرا للشركة   ، الشريك الوحيد   ،

يصرح صراحة  لفترة غير محدجسة.   ،

أنه قبل تعيينه ك دير للشركة. يجب 

جيهتم  الالزم  الوقت  كل  يكرس  أن 

بالشؤجن االأت اعية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملح دية بتاريخ 28 نون4ر 

2022 تحت رقم 2637.

445I

PLANK

PLAXI PLUS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLANK
21، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 10090، الرباط املغرب
PLAXI PLUS شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

قنيطرة ع ارة 89 الطابق السفلي 
محل 2 تقسيم أنان لكبير سال - 

11000 سال املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37081

 11 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 أكتوبر 
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 PLAXI : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.PLUS
غرض الشركة بإيجاز : تاأر.

طريق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
السفلي  الطابق   89 ع ارة  قنيطرة 
 - سال  لكبير  أنان  تقسيم   2 محل 

11000 سال املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : السيد يونس الصديقي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد يونس الصديقي عنوانه)ا) 
حي السالم قطاع 08 رقم 1164 سال 

11000 سال املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

كورعوش  سالمة  السيدة 
تجزئة صالح الدين ع ارة  عنوانه)ا) 
ت ارة   12000 ت ارة   07 شقة   12

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 40032.
446I

STE FICOPRO

CAFE RESTAURANT RADI
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تقليص هدف الشركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC
CAFE RESTAURANT RADI شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي 467 حي 
االمان شطر 4 - 50000 مكناس 

املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
49471

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم حذف   2022 يونيو   21 املؤرخ في 
امنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحا ي :
 استغالل مطعم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن4ر   16 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 3362.
447I

NEW CHALLENGE CONSILTING

DRIED FOODS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSILTING

186 شارع إبراهيم الرجساني حي 
الهدي الطابق 3 خريبكة ، 25000، 

خريبكة املغرب

DRIED FOODS شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الحوض رقم 202 حي الرياض 

خريبكة - 25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7901
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   20
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 DRIED : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.FOODS
تجفيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جبيع التين.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الرياض  حي   202 رقم  الحوض 

خريبكة - 25000 خريبكة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 500  : السيد مح د أمين مائدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد مح د باكري : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
مائدة  أمين  مح د  السيد 
23 زنقة الرياض  07 بلوك  عنوانه)ا) 
 25000 خريبكة  املغربي  الورش 

خريبكة املغرب.
السيد مح د باكري عنوانه)ا) 12 
تجزئة موالي اسريس الطابق 1 الشقة 

2 خريبكة 25000 خريبكة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
مائدة  أمين  مح د  السيد 
23 زنقة الرياض  07 بلوك  عنوانه)ا) 
 25000 خريبكة  املغربي  الورش 

خريبكة املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتاريخ 26 أكتوبر 

2022 تحت رقم 528.

448I

NEW CHALLENGE CONSILTING

SORAJI PIENT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSILTING

186 شارع إبراهيم الرجساني حي 
الهدي الطابق 3 خريبكة ، 25000، 

خريبكة املغرب
SORAJI PIENT شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 186 شارع 
إبراهيم الرجساني حي الهدى الطابق 
3 خريبكة - 25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   20
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SORAJI PIENT
الصباغة   : غرض الشركة بإيجاز 

التزيينية لل باني.
عنوان املقر االأت اعي : 186 شارع 
إبراهيم الرجساني حي الهدى الطابق 3 

خريبكة - 25000 خريبكة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 : هللا  رجي  املطلب  عبد  السيد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

هللا  رجي  املطلب  عبد  السيد 

حي  الخليج  محج   210 عنوانه)ا) 

 25000 خريبكة   1 ش   2 القدس 

خريبكة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

هللا  رجي  املطلب  عبد  السيد 

حي  الخليج  محج   210 عنوانه)ا) 

 25000 خريبكة   1 ش   2 القدس 

خريبكة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة بتاريخ 25 أكتوبر 

2022 تحت رقم 525.

449I

MEDAFCO CONSULTING

BELMOR FASHION
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MEDAFCO CONSULTING

 AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE

 47 N° 249 - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER

BELMOR FASHION شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

فاس 9 طريق ارجغواي ع ارة شي اء 

الطابق الثاني رقم 6 طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   15

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BELMOR FASHION
: • صناعة  غرض الشركة بإيجاز 

املنسوأات جاملالبس.
جالع ل  جالفصالة  النسيج   •
املخصص جالتعاقد من الباطن عل9 

مواس تخص الغير.
الطباعة  أع ال  بج يع  القيام   •
جاضافة الل سات النهائية عل9 أ يع 
جالتصاميم  جاملوسيالت  امق شة 
جالتراخيص جبراءات االختراع جاملواس 
جالحرير جالتطريز  جاملنتجات جامزياء 
عل9 أ يع منتجات الصوف جالقطن 
جاملياف الصناعية جالتصنيع بشكل 
لج يع  جالتكييف  جالتحويل  عام 

أنواع الخيوط.
جتسويق  جتصدير  استيراس   •
جتوزيع جتجارة أ يع أنواع املعدات 
جاملستلزمات  جاملواس  الغيار  جقطع 
الغرض  لتحقيق  الالزمة  جاملنتجات 

املذكور أعاله.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
فاس 9 طريق ارجغواي ع ارة شي اء 
الطابق الثاني رقم 6 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيدة بلعبيد سلمى : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد أشيش مورار : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سلمى  بلعبيد  السيدة 
النحل  حجر  أ اعة  النحل  حجر 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  مورار  أشيش  السيد 

انجلترا 99132 جينسطون انجلترا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سلمى  بلعبيد  السيدة 
النحل  حجر  أ اعة  النحل  حجر 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259919.
450I

 centre de developpment profesionnel des

competences

YARIZA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
YARIZA شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع ع ر 
املختار حي القدس رقم 129 شقة 
4 العيون العيون 70000 العيون 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
43833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   21
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YARIZA
غرض الشركة بإيجاز : اإلنشاءات 
العام لل باني السكنية جغير السكنية 
إنجاز جتنفيذ أ يع أع ال الحفر   ،
جالطرق جالشبكات املتنوعة ج اع ال 
الهندسة املدنية ، الطالء ، السباكة 

، الكهرباء....
عنوان املقر االأت اعي : شارع ع ر 
شقة   129 رقم  القدس  حي  املختار 
العيون   70000 العيون  العيون   4

املغرب.
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أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   YARIZA : 1.000 الشركة 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رضوان  فاضل  السيد 
الوحدة  مدينة  ج  بلوك   193 الرقم 

العيون 70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  رضوان  فاضل  السيد 
الوحدة  مدينة  ج  بلوك   193 الرقم 

العيون 70000 العيون املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3377.
451I

 centre de developpment profesionnel des

competences

FLAMINGO DENIM
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
FLAMINGO DENIM شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

ع ر املختار حي القدس رقم 129 
شقة رقم 4 العيون العيون 70000 

العيون املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
43863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   23
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FLAMINGO DENIM
استيراس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أ يع أنواع امق شة..
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 129 رقم  القدس  حي  املختار  ع ر 
 70000 العيون العيون   4 شقة رقم 

العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 FLAMINGO DENIM الشركة 
سرهم   100 بقي ة  حصة   : 1.000

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العلواجي  زهير  السيد 
 6 شقة   2 طابق  لوأي و  تعاجنية 
ع ارة 60عين الشق البيضاء 20470 

عين الشق الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  العلواجي  زهير  السيد 
 6 شقة   2 طابق  لوأي و  تعاجنية 
ع ارة 60عين الشق البيضاء 20470 

عين الشق الدار البيضاء املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3401.
452I

Chance service

Chance service
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

Chance service
 Quartier El Qods 707

 Lotissement S/N Laayoune،
70000، Laayoune Maroc

Chance service شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

 Quartieer جعنوان مقرها اإلأت اعي
 el Qods lotissement 707 S/N
 Laayoune - 70000 Laayoune

.Maroc
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 نون4ر   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) مح د البنباري 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
مح د عشور بتاريخ 22 نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   22 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3386.
453I

AUDEXPERT

IMMO CONTRACT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL ARAAR IMM 9- 4ème
 ETAGE APPART 17 RESIDENCE
 GALIS CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc
IMMO CONTRACT شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 95 زنقة 

مسك الليل الطابق 2 املكتب 3 
حي الراحة - 20200 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562755
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   04
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 IMMO : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.CONTRACT
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلشارة لبيع أج تأأير العقارات.
زنقة   95  : عنوان املقر االأت اعي 
 3 املكتب   2 الطابق  الليل  مسك 
البيضاء  الدار   20200  - الراحة  حي 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   50  : السيد رشيد قاسمي 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 50  : رضوان  بوشعيب  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  قاسمي  رشيد  السيد 
حي الجديد أ رقم 49 43150 بن أرير 

املغرب.
رضوان  بوشعيب  السيد 
زنقة الجوالقي بوركون   3 عنوانه)ا) 

20040 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  قاسمي  رشيد  السيد 
حي الجديد أ رقم 49 43150 بن أرير 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم -.

454I

KISSAN CONSULTING 

TAMAM SOLUTIONS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

KISSAN CONSULTING
 47Rue Othman Bnou Affan

 6ème Etage N°11 Casablanaca ،
20000، الدار البيضاء املغرب

TAMAM SOLUTIONS شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 61 شارع 

اللة ياقوت زاجية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 62 مركز الرياض 

الدار البيضاء 20090 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   13

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TAMAM SOLUTIONS

تسويق   -  : غرض الشركة بإيجاز 

جاسارة  املشورة  العقارية،  املشاريع 

كافة العقارات.

في  جالدعم  املشورة  املساعدة،   -

جالقانونية  اإلسارية  اإلأراءات  كافة 

جاملالية املتعلقة باملشاريع العقارية.

- سراسة جصياغة أ يع السندات 

املنازعات  أ يع  جإسارة  جالعقوس 

أج  ما ي  أج  قانوني  صك  أي  جع وما 

معاملة تتعلق بعالم امع ال.

القانونية  جاملساعدة  املشورة   -

جالضريبية في كافة مجاالت النشاط 

االقتصاسي جاالأت اعي.

- إسارة نقابة املالك.

تشييد،  إسارة،  تشغيل،  حيازة،   -

املباني،  حقوق  أ يع  بيع  ترجيج، 

 للنصوص 
ً
امل تلكات جالعقارات جفقا

تصدر  قد  التي  تلك  أج  بها  املع ول 

.
ً
الحقا

تشييد  أع ال  أ يع  تنفيذ   -

أ يع  املدنية،  الهندسة  املباني، 
الطرق  التقسيم جالتجزئة،  ع ليات 

أ يع  جهدم  املتنوعة  جالشبكات 

اإلنشاءات. 

التجديد  التطوير،  -أع ال 

الداخلي، الخارجي جأع ال متنوعة.

61 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
املعاني  مصطفى  زاجية  ياقوت  اللة 
مركز الرياض   62 الطابق الثاني رقم 
20090 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد مح د اغوا ي : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : حدجع رج  امين  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اغوا ي  مح د  السيد 
189 تجزئة فضاءات املحيط الشقة 
 27223 عزجز  اجالس   2 الطابق   10

الدار البيضاء املغرب.
السيد امين حدجع رج عنوانه)ا) 
شارع ابو رقراق اقامة فراج طابق 02 
شقة ب6 الحي الحسني 20230 الدار 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اغوا ي  مح د  السيد 
189 تجزئة فضاءات املحيط الشقة 
 27223 عزجز  اجالس   2 الطابق   10

الدار البيضاء املغرب
السيد امين حدجع رج عنوانه)ا) 
شارع ابو رقراق اقامة فراج طابق 02 
شقة ب6 الحي الحسني 20230 الدار 

البيضاء الدار البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848056.
455I

KAOUN

MANAZIL SALIMA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MANAZIL SALIMA شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 196 

عين سليم النخيل مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131043

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   04

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MANAZIL SALIMA

: -االنعاش  غرض الشركة بإيجاز 
العقاري

-اع ال مختلفة ج البناء.
عنوان املقر االأت اعي : رقم 196 

عين سليم النخيل مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 70  : بوطاهري  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد عبد الرح ان ابو الحسن 

سرهم   100 بقي ة  حصة   330  :

للحصة.

 600  : ابو الحسن  السيدة مريم 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد مح د بوطاهري عنوانه)ا) 
 461 رقم   2 براسي  تجزئة  أسكجور 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

السيد عبد الرح ان ابو الحسن 
395 حي سالم سيدي  عنوانه)ا) رقم 

مراكش   40000 مكناس  سعيد 

املغرب.

الحسن  ابو  مريم  السيدة 
395 حي سالم سيدي  عنوانه)ا) رقم 
مراكش   40000 مكناس  سعيد 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد مح د بوطاهري عنوانه)ا) 
 461 رقم   2 براسي  تجزئة  أسكجور 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب راكش بتاريخ - تحت رقم 

.-
456I

SAHEL ETAB

STE NAYOUMI FISH
إعالن متعدس القرارات

SAHEL ETAB
 RUE MIRANE LOT 707 HAY

 EL QODS N 532، 70000،
LAAYOUNE MAROC

STE NAYOUMI FISH »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 
707 حي القدس رقم 532 زنقة 
ميران الغيون - - العيون املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.36439
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي   : قرار رقم تفويت حصص 
حصص  تفويت  مايلي:  عل9  ينص 
أ يع الحصص من القاسمي سيدي 

اح د ا 9 مح د سالم باهيا 
قرار رقم تغيير املسير : الذي ينص 
تغيير املسير من القاسمي  عل9 مايلي: 

سيدي اح د ا 9 مح د سالم باهيا 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
الذي  ج07:   06 بند رقم بند رقم 
حصص  تفويت  مايلي:  عل9  ينص 
سالم  مح د  ا 9  الحصص  أ يع 

باهيا 
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
20 أكتوبر  االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2022 تحت رقم 3101.
457I

Fathi for technology

OM GRAISIMA
شركة التضامن

تأسيس شركة

Fathi for technology
حي البيشات الداخلة ، 73000، 

الداخلة املغرب
OM GRAISIMA شركة التضامن

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي جاسي 
الشياف رقم 13 شارع االمام مالك 
الداخلة - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة التضامن 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   10
امسا�ضي لشركة التضامن بامل يزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 OM  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GRAISIMA
االنشطة   : غرض الشركة بإيجاز 

الفالحية.
عنوان املقر االأت اعي : حي جاسي 
شارع االمام مالك   13 الشياف رقم 

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  البطاح  رشيد  السيد 
شارع اح د باحنيني   02 حي املسيرة 
الداخلة   73000 الداخلة   124 رقم 

املغرب.
سيدي  اهل  فاط ة  السيدة 
رقم  الح ر  املنازل  عنوانه)ا)  مولوس 
الداخلة   73000 الداخلة   1834  /  1

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

السيد اح د فندا ي عنوانه)ا) حي 
شارع االمام   13 جاسي الشياف رقم 
الداخلة   73000 الداخلة  مالك 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

تحت رقم -.

458I

مستأمنة فيسكاكوم

RED ECHO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مستأمنة فيسكاكوم
رقم 25، زنقة املستشفى، ، 25350، 

جاسي زم املغرب
RED ECHO شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 63 زنقة 

تونس - 25350 جاسي زم املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1139

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
2022 تقرر حل  03 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
مبلغ   RED ECHO الوحيد  الشريك 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
 - تونس  زنقة   63 اإلأت اعي  مقرها 
 : جاسي زم املغرب نتيجة ل   25350

عدم تحقيق غرض الشركة.
63 زنقة  ج حدس مقر التصفية ب 

تونس - 25350 جاسي زم املغرب. 
ج عين:

ج  بوكطاية  رضا  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 24 تجزئة الشباني 25350 
جاسي زم املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 االبتدائية بواسي زم بتاريخ 

2022 تحت رقم 121/2022.
459I

مكتب املحاسبة

ALESTPO
إعالن متعدس القرارات

مكتب املحاسبة
16 زنقة سال السعاسة 2 ، 15000، 

الخ يسات املغرب
ALESTPO »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 35 زنقة 
ابن الونان حي الوحدة 2 - 15000 

الخ يسات املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.29559

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الذي ينص عل9  قرار رقم امجل: 
حصة اأت اعية   300 تفويت  مايلي: 
من فئة مائة سرهم للحصة من طرف 
جالسيد  الحق  عبد  الزايدي  الساسة 
لفائدة السيد زنداقي  زنداقي يوسف 
زنداقي  السيد  تعيين  ثم  ك ا  أكرم 
أكرم ك سير ثالت للشركة مع أ يع 

الصالحيات.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
الذي ينص عل9  بند رقم السابع: 

مايلي: الحصص
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالخ يسات  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 424.
460I

AUDINVEST SARL

FLORABELLE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINVEST SARL
 Nr 5 Immeuble Safwa avenue

 Hassan 1er ، 80000، AGADIR
MAROC

FLORABELLE شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2 

اقامة خ يسة ركن شارع الرئيس 
البكاي جزنقة مو�ضى بن نصير الحي 

الصناعي - 80000 آكاسير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   21
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FLORABELLE
الحالقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جالتج يل.
 2 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الرئيس  شارع  ركن  خ يسة  اقامة 
الحي  البكاي جزنقة مو�ضى بن نصير 

الصناعي - 80000 آكاسير املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : تل تة  س ية  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  تل تة  س ية  السيدة 
الداخلة  حي   80 رقم   1 آش  بلوك 

80000 اكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  تل تة  س ية  السيدة 
الداخلة  حي   80 رقم   1 آش  بلوك 

80000 اكاسير املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2022 تحت رقم 119463.
461I

AUDINVEST SARL

OCEAN REEF
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINVEST SARL
 Nr 5 Immeuble Safwa avenue
 Hassan 1er ، 80000، AGADIR

MAROC
OCEAN REEF شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك �ضي 
رقم 26 بيس حي بيزماجن أغرجض 
بنسركاج - 80000 اكاسير املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   21
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OCEAN REEF
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات املفرجشة.
عنوان املقر االأت اعي : بلوك �ضي 
أغرجض  بيزماجن  حي  بيس   26 رقم 

بنسركاج - 80000 اكاسير املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : الزهيدي  حسن  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد حسن الزهيدي عنوانه)ا) 
 80000 املح دي  الحي   5221 رقم 

اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد حسن الزهيدي عنوانه)ا) 
 80000 املح دي  الحي   5221 رقم 

اكاسير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2022 تحت رقم 119462.

462I

TRAGESCO

 INGENIERIE ET
 TOPOGRAPHIE ATLAS

AGADIR
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRAGESCO

 BD LA RESISTANCE B21، 159

2490، CASABLANCA MAROCA

 INGENIERIE ET TOPOGRAPHIE

ATLAS AGADIR شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك 

4 زنقة 1002 شقة رقم 4 الحي 

املح دي - 80040 أكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 يوليوز   25

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 INGENIERIE ET TOPOGRAPHIE

.ATLAS AGADIR
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.GEOMETRE TOPOGRAPHE
بلوك   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الحي   4 رقم  شقة   1002 زنقة   4

املح دي - 80040 أكاسير املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : حيان  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حيان  مح د  السيد 
محج الحسن االجل ع ارة امل سوس 
2 رقم 2 املسيرة اكاسير 80040 اكاسير 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حيان  مح د  السيد 
محج الحسن االجل ع ارة امل سوس 
2 رقم 2 املسيرة اكاسير 80040 اكاسير 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   06 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2022 تحت رقم 118520.

463I

GESTION

MANSMAKLA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION
 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°36 ETG 1-MOHAMMEDIA
 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
MANSMAKLA شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الرياض 
رقم س-5659 بن أرير - 43150 بن 

أرير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MANSMAKLA
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السريعة- االكالت  سناك  جمقهى- 

خدمات التوصيل السريع.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - أرير  بن  س-5659  رقم  الرياض 

43150 بن أرير املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 100  : خليل  املنصوري  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد املنصوري خليل عنوانه)ا) 
تجزئة الحسنية اقامة امزهر الشقة 
مراكش   40000 أليزمراكش   29

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد املنصوري خليل عنوانه)ا) 
تجزئة الحسنية اقامة امزهر الشقة 
مراكش   40000 أليزمراكش   29

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن أرير بتاريخ 24 نون4ر 

2022 تحت رقم 436.
464I
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FLASH ECONOMIE

RIAD MOUSSA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة 

ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   ,  2022 نون4ر   07
باملواصفات  املسؤجلية  محدجسة 

التالية:
 RIAD MOUSSA««.:التس ية

 .S.A.R.L
حي القدس شارع  املقر التجاري:   
الطابق االر�ضي سيدي   45 الرقم   6

ال4رنو�ضي الدار البيضاء.
الهدف التجاري: - منعش عقاري

 100.000 في  محدس  الرأس ال: 
حصة ك ا   1000 سرهم مقس ة إ 9 

يلي:
 500 مخلص  املعطي  السيد   -

حصة.
 500 مستوي  العالمي  السيد   -

حصة.
املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيسها 

مخلص  املعطي  السيد  التسيير: 
جالسيد العالمي مستوي.

املحك ة  القانوني:  اإليداع 
الرقم  تحت  البيضاء  الدار  التجارية 
846831 سجل تجاري رقم563117.
465I

FOUZMEDIA

CARDINAL TRANS
إعالن متعدس القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
CARDINAL TRANS »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 1237 

تجزئة االندلس - - القنيطرة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.57401

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 19 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
 1237 من  اإلأت اعي  املقر  تحويل 
محل  إ 9  القنيطرة  االندلس  تجزئة 
الشقة  امندلس  تجزئة   1237 رقم 

رقم الطابق A القنيطرة
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
تخويل اإلمضاء لج يع الوثائق بصفة 
امريحات  رشيد  السيد  منفصلة 

جالسيدة امريحات مريم
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
 1237 من  اإلأت اعي  املقر  تحويل 
محل  إ 9  القنيطرة  االندلس  تجزئة 
الشقة  امندلس  تجزئة   1237 رقم 

رقم الطابق A القنيطرة
بند رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
تخويل اإلمضاء لج يع الوثائق بصفة 
امريحات  رشيد  السيد  منفصلة 

جالسيدة امريحات مريم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 21 نون4ر 

2022 تحت رقم 93383.
466I

EURODEFI

ADCENTIVE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA
MAROC

ADCENTIVE شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 151 
زنقة اسامة ابن زيد الطابق الثاني 
معاريف - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.405123

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 31 أكتوبر 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الطابق  زيد  ابن  اسامة  زنقة   151«
الدار   20000  - معاريف  الثاني 
»زنقة ياس ين  إ 9  املغرب»  البيضاء 
 ٥ الطابق  القصر  تجزئة  ٱ  ع ارة 
 2000  - بوسجور  منطقة  رقم25 

الدار البيضاء املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845866.
467I

STE FIDMEK

COMMNESS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

COMMNESS شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع اجالس 
مراح اقامة سار فطومة ع ارة ك رقم 
5 الطائرات - 10000 الرباط امل لكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

164253
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   24
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COMMNESS
-مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النداءات
-استيراس تصدير 
-عرض الخدمات.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اجالس مراح اقامة سار فطومة ع ارة 
10000 الرباط  5 الطائرات -  ك رقم 

امل لكة املغربية.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

السيدة ندى الهيتمى : 500 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

 500  : جغياطي  سفيان  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الهيتمى  ندى  السيدة 
فطومة  سار  اقامة  مراح  اجالس  شارع 
 10000 الطائرات   5 رقم  ك  ع ارة 

الرباط امل لكة املغربية.
السيد سفيان جغياطي عنوانه)ا) 
فطومة  سار  اقامة  مراح  اجالس  شارع 
 10000 الطائرات   5 رقم  ك  ع ارة 

الرباط امل لكة املغربية.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الهيتمى  ندى  السيدة 
فطومة  سار  اقامة  مراح  اجالس  شارع 
 10000 الطائرات   5 رقم  ك  ع ارة 

الرباط امل لكة املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130532.
468I

FISCABEL

ATLAS TAJMIL SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

FISCABEL
 HAY ENNAHDA TIFLET ، 49

15100، TIFLET MAROC
ATLAS TAJMIL SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي يعقوب 
املنصور رقم 75 تيداس الخ يسات 

- 15000 الخ يسات املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25433

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون4ر   07 في  املؤرخ 
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قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»400.000 سرهم» أي من »100.000 
عن  سرهم»   500.000« إ 9  سرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالخ يسات  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 426.
469I

MOHAMED SAFRIOUI

SCAPACK
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،
CASABLANCA MAROC

SCAPACK شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 8 زنقة 
امقحوان إقامة مريم بوسجور - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.124373

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 
املقر االأت اعي الحا ي للشركة من »8 
زنقة امقحوان إقامة مريم بوسجور 
املغرب»  البيضاء  الدار   20000  -
رقم  الوحمي  الصناعي  »املج ع  إ 9 
 - بوسكورة  الصناعية  املنطقة   3

20000 الدار البيضاء املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847259.
470I

FLASH ECONOMIE

ALIYAS BUILDING
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة 

ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   ,  2022 نون4ر   10

باملواصفات  املسؤجلية  محدجسة 

التالية:

 ALIYAS BUILDING«« :التس ية

 .S.A.R.L

ماأوريل  إقامة  التجاري:  املقر 

سيدي   G3 N3 القدس  ع ارة 

ال4رنو�ضي الدار البيضاء. 
الهدف التجاري: - منعش عقاري

 100.000 في  محدس  الرأس ال: 

حصة ك ا   1000 سرهم مقس ة إ 9 

يلي:

 500 اك ار  يوسف  السيد   -

حصة.

 500 حنان  الشرقاجي  السيد   -

حصة.

املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيسها 

التسيير: السيد الشرقاجي حنان.

املحك ة  القانوني:  اإليداع 

الرقم  تحت  البيضاء  الدار  التجارية 

846830 سجل تجاري رقم 563115.

471I

FLASH ECONOMIE

DISKLOSURE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

DISKLOSURE SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

رأس الها 10000,00 سرهم 

ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  شركاء  قرر   ،27/10/2022

املسؤجلية  سات  شركة  سيسكلوزجر 

سرهم   10000 رأس الها  املحدجسة 

اأت اعية  حصة   100 إ 9  مقسم 

مقرها  للحصة،  سرهم   100 بقي ة 

اإلأت اعي شارع الزرقطوني، الطابق 

9، رقم 92، الدار البيضاء ما يلي:

التصديق عل9:  1-

* بيع ثالثون حصة اأت اعية )30 

السيد  طرف  من  اأت اعية)  حصة 

حسن  السيد  إ 9  ح وسا  أشرف 

بوشاشيا. 

موزعا  الشركة  رأس ال  ليصبح 
كالتا ي:

 70( بوشاشيا  حسن  السيد   *
حصة اأت اعية) 

 30( بطاعي  رضوان  السيد   *
حصة اأت اعية)

امسا�ضي  القانون  تجديد   2  -
اعاله  التعديالت  ليالئم  للشركة 

بتاريخ 27/10/2022
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  لل حك ة  الضبط 
تحت   17/11/2022 بتاريخ  البيضاء 

رقم 846727.

472I

FLASH ECONOMIE

DISKLOSURE IT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

DISKLOSURE IT SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

رأس الها 100000,00 سرهم 
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى  1ـ 
شركاء  قرر   30/05/2022 بتاريخ 
شركة  آيتي  سيسكلوزجر  شركة 
رأس الها  املحدجسة  املسؤجلية  ذات 
 1000 إ 9  مقسم   ، سرهم   100000
سرهم   100 بقي ة  اأت اعية  حصة 
 357  : اإلأت اعي  مقرها  للحصة، 
 ،1 الطابق   ، الخامس  مح د  شارع 
ما  الدار البيضاء  مكرر،   A/1 فضاء 

يلي :
 357 - تحويل املقر اإلأت اعي من 
 ،1 الطابق   ، الخامس  مح د  شارع 
فضاء A/1 مكرر، الدار البيضاء ، إ 9 
تجزئة سندجن ؛ الطابق 1، رقم 105، 

سيدي معرجف ، الدار البيضاء.
امسا�ضي  القانون  تجديد   -
أعاله  التعديالت  ليالئم  للشركة 

بتاريخ 30/05/2022..
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بالدار  التجارية  لل حك ة  الضبط 
تحت  بتاريخ16/11/2022  البيضاء 

رقم 845839.

473I

إسترليس

پ ف زون راسين م 1
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

إسترليس
تجزئة منازل 17 زنقة بشير لعلج لو 

لوفر سنتر رقم 23 طابق 4 معاريف ، 
20340، الدار البيضاء املغرب

پ ف زجن راسين م 1 شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 304 
شارع ابراهيم رجساني اقامة الشفاء 
الطابق 5 الشقة 10 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563465
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 ماي   10
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
پ ف   : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

زجن راسين م 1.
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التنظيف.
 304  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع ابراهيم رجساني اقامة الشفاء 
20000 الدار   -  10 5 الشقة  الطابق 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 12 السيد كريم أنان عنوانه)ا) 
الدار   20000  1 طابق  موليير  شارع 

البيضاء املغرب.
الشركة پريستا فريدجم عنوانه)ا) 
فضاء  الزرقطوني  شارع   55
الدار   20000  1 الزرقطوني الطابق 

البيضاء املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

السيد ماأد بن سلي ان القصابي 
عنوانه)ا) 4 شارع ابو املحاسن رجياني 
الدار   20000 املعاريف   2 الطابق 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847694.

474I

N2M CONSEIL-SARL

TB-PREMIUM
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

TB-PREMIUM شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
لعرا�ضي اقامة أي ن الطابق 

الخامس رقم 19 - 62000 الناظور 
املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22179
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

الدايحي عبد الرحيم ك سير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4875.

475I

Cabinet LAMRINI HADI

ECLAT BATIMENT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين م ثل قانوني للشركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 

62000، الناضور املغرب

ECLAT BATIMENT »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 127, 
شارع حسن امجل الطابق الثاني 
شقة رقم 3 - 62000 الناظور 

املغرب.
»تعيين م ثل قانوني للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.20393

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
جتبعا   2021 أكتوبر   13 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  أدس  لتعيين مسير)ين) 

امل ثل)ين) القانوني)ين): 
- فارس عالل 

- ECLAT BATIMENT شركة ذات 
مقرها  الكائن  املحدجسة  املسؤجلية 
حسن  شارع   ,127 ب:  اإلأت اعي 
 3 رقم  شقة  الثاني  الطابق  امجل 

62000 الناظور املغرب
عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 20393
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2021 تحت رقم 3977.
476I

AMIATIS CONSEIL

 LES ECOLES AL MADINA
PRIVEES

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جفاة شريك

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عين 

السبع ، 20000، الدار البيضاء 
املغرب

 LES ECOLES AL MADINA
PRIVEES شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

املنظر الج يل 2، زنقة 3، كاليفورنيا 
- 20000 الدار البيضاء املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68227
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 يونيو 2022 تم اإلعالم 
العلمي  الرحيم  عبد  الشريك  بوفاة 
عل9  حصصه  توزيع  ج  الحجوج9 
 لرسم اإلراثة املؤرخ في 05 

ً
الورثة تبعا

يناير 2021 بالشكل امتي :
العلمي  فيصل  السيد)ة) 

الحجوج9 ، 2.500 حصة.
السيد)ة) هشام العلمي الحجوج9 

، 2.500 حصة.
هيبة العلمي الحجوج9  السيد)ة) 

، 1.250 حصة.
 892  ، بناني  سلمى  السيد)ة) 

حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848313.
477I

الناظور للحسابات

CAFE ARENA PLAZA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي مح د الحي 
االساري سيتي املح دية بلوك س 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظور املغرب
CAFE ARENA PLAZA شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املطار 
ايلو 36 تجزئة 62 الناظور 62000 

الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16173

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
2022 تقرر حل  02 شتن4ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
 CAFE ARENA الوحيد  الشريك 
 100.000 رأس الها  مبلغ   PLAZA
حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الناظور   62 تجزئة   36 ايلو  املطار 
 -  : الناظور املغرب نتيجة ل   62000

عدم الوصول ملبتغ9 الشركة.

ج حدس مقر التصفية ب حي املطار 
 62000 الناظور   62 تجزئة   36 ايلو 

الناظور املغرب. 
ج عين:

ج  بنجيال ي  اح د  السيد)ة) 
عنوانه)ا) سجار احداسن مركز احداسن 
62000 الناظور املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4492.

478I

الناظور للحسابات

CAFE ARENA PLAZA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي مح د الحي 
االساري سيتي املح دية بلوك س 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظور املغرب
CAFE ARENA PLAZA شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي املطار 
ايلو 36 تجزئة 62 الناظور 62000 

الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.16173

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
2022 تقرر حل  05 شتن4ر  املؤرخ في 
شركة ذات   CAFE ARENA PLAZA
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 
 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الناظور   62 تجزئة   36 ايلو  املطار 
ل-  نتيجة  املغرب  الناظور   62000

عدم الوصول ملبتغ9 الشركة.
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ج عين:

ج  بنجيال ي  اح د  السيد)ة) 

عنوانه)ا) سجار احداسن مركز احداسن 

62000 الناظور املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 02 شتن4ر 2022 جفي حي املطار 

 62000 الناظور   62 تجزئة   36 ايلو 

الناظور املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4493.

479I

orient compt

STE MY COO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC

STE MY COO شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي ملتقى 

شارع الدرفوفي جشارع الزرقطوني 

عارة زنبي اطابق االجل الشقة 4 - 

60000 جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37257

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  15 شتن4ر  املؤرخ في 

 STE شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

 100.000 مبلغ رأس الها   MY COO

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

جشارع  الدرفوفي  شارع  ملتقى 
االجل  اطابق  زنبي  عارة  الزرقطوني 

املغرب  جأدة   60000  -  4 الشقة 

نتيجة ل : الشركة لم تحقق اهدافها.

ملتقى  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الزرقطوني  جشارع  الدرفوفي  شارع 

 -  4 الشقة  االجل  اطابق  زنبي  عارة 

60000 جأدة املغرب

 ج عين:
السيد)ة) يونس شوقي ج عنوانه)ا) 
 9 رقم   2 الثناء  زنقة  االندلس  حي 
)ة)  ك صفي  املغرب  جأدة   60000

للشركة.
ج  شنوف  مهدي  السيد)ة) 
حي االندلس زنقة املشكاة  عنوانه)ا) 
املغرب  جأدة   60000  93 رقم 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : ع ارة لعلج زنقة 

بني مرين الطابق الثاني رقم 15
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   13 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1584.

480I

SOFI RIMA

I-LIKE SCHOOL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

SOFI RIMA
صندجق ال4ريد 2436 املدينة 

الجديدة فاس ، 30000، فاس 
املغرب

I-LIKE SCHOOL شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

ثوريا ع ارة 59 شقة 1 طريق عين 
الشقف - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44771
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 يناير   18 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ   I-LIKE SCHOOL
مقرها  جعنوان  سرهم   30.000
 59 ع ارة  ثوريا  تجزئة  اإلأت اعي 
شقة 1 طريق عين الشقف - 30000 
: حل الشركة  فاس املغرب نتيجة ل 
قبل االجان لعدم مزاجلتها الي نشاط.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
طريق عين   1 شقة   59 ثوريا ع ارة 
الشقف املغرب 30000 فاس املغرب. 

ج عين:
هجر علمي ج عنوانه)ا)  السيد)ة) 
طريق   2 الفضيلة  تجزئة   8 رقم 
املغرب  فاس   30000 الشقف  عين 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
طريق عين   1 شقة   59 ثوريا ع ارة 

الشقف
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   06 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4103.

481I

TRAGESCO

RAHIK AL HAYAT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 159
2490، CASABLANCA MAROCA

RAHIK AL HAYAT شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 167 شارع 
عبد املؤمن اقامة الي امة أ الطابق 
امج 9 رقم 2 - 20050 سار البيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.415887

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم رفع   2019 أكتوبر   01 املؤرخ في 
رأس ال الشركة ب بلغ قدره »20.000 
إ 9  سرهم» أي من »120.000 سرهم» 
»140.000 سرهم» عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2019 تحت رقم 723387.

482I

مركز الجبايات ج املحاسبة

OKHAYO IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مركز الجبايات ج املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع ع ارة امنار ، 

86350، انزكان املغرب
 OKHAYO IMPORT-EXPORT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
الخوجي 2 شقة رقم 4 زنقة 01 بلوك 
ب شارع حسن ثاني حي العرب ايت 

ملول - 86150 ايت ملول املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27359
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   25
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OKHAYO IMPORT-EXPORT
- استيراس   : غرض الشركة بإيجاز 
السيارات  غيار  قطع  جتصدير 

املستع لة.
- استيراس جتصدير امأهزة املنزلية.
- استيراس جتصدير اآلالت جاملعدات 

الصناعية..
ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الخوجي 2 شقة رقم 4 زنقة 01 بلوك 
ب شارع حسن ثاني حي العرب ايت 

ملول - 86150 ايت ملول املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 330  : الخطيري  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد ع ر فاخوري : 340 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
حصة   330  : عزام  خالد  السيد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد يوسف الخطيري عنوانه)ا) 
حي بئر انزران بلوك 11 زنقة 24 رقم 
80652 تيكيوين  14 تيكيوين اكاسير 

املغرب.
عنوانه)ا)  فاخوري  ع ر  السيد 
 23 رقم   2411 زنقة  اكرجماعي  حي 
سشيرة   86360 انزكان  الدشيرة 

املغرب.
عنوانه)ا)  عزام  خالد  السيد 
ابن  شارع   236 الرقم   862 الزنقة 
نفيس الدشيرة انزكان 86360 سشيرة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف الخطيري عنوانه)ا) 
حي بئر انزران بلوك 11 زنقة 24 رقم 
80652 تيكيوين  14 تيكيوين اكاسير 

املغرب
عنوانه)ا)  فاخوري  ع ر  السيد 
 23 رقم   2411 زنقة  اكرجماعي  حي 
سشيرة   86360 انزكان  الدشيرة 

املغرب
عنوانه)ا)  عزام  خالد  السيد 
ابن  شارع   236 الرقم   862 الزنقة 
نفيس الدشيرة انزكان 86360 سشيرة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   11 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2259.

483I

CAGECO

HUSTLE AGENCY
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

CAGECO
29 شارع مح د الساسس ع ارة ف2 
الرقم 10 الدار البيضاء ، 20500، 

الدار البيضاء املغرب
HUSTLE AGENCY شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي البيضاء 
مرينا املركز االقتصاسي برج 

الكرسطال 1 الطابق 10 شارع 
املوحدين - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.526731

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
االقتصاسي  املركز  مرينا  »البيضاء 
شارع   10 الطابق   1 برج الكرسطال 
البيضاء  الدار   20000  - املوحدين 
إبن  شارع   276 »الرقم  إ 9  املغرب» 
الدار   20250  -  3 الطابق  تاشفين 

البيضاء املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846041.
484I

CAGECO

MAESTRO LAB
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGECO
29 شارع مح د الساسس ع ارة ف2 
الرقم 10 الدار البيضاء ، 20500، 

الدار البيضاء املغرب
MAESTRO LAB شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
صهيب الرجمي بلوك 39 رقم 20 

ال4رنو�ضي - 20600 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
561965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 غشت   31
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAESTRO LAB
ال4رمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جأنشطة  جالتدريب  جاالستشارات 

تكنولوأيا املعلوماتية.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 20 رقم   39 بلوك  الرجمي  صهيب 
البيضاء  الدار   20600  - ال4رنو�ضي 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : السيد فؤاس ناجي الدين 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد فؤاس ناجي الدين عنوانه)ا) 
طابق  كالفورنيا  أبواب  12ع لية 
الدار   20153 7عينالشق  1شقة 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاس ناجي الدين عنوانه)ا) 
طابق  كالفورنيا  أبواب  12ع لية 
الدار   20153 7عينالشق  1شقة 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845955.

485I

CAGECO

ZEDESS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAGECO
29 شارع مح د الساسس ع ارة ف2 
الرقم 10 الدار البيضاء ، 20500، 

الدار البيضاء املغرب

ZEDESS شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 

276 شارع إبن تاشفين الطابق 3 - 

20250 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   02

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ZEDESS

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتوأات تج يلية جعطور.

الرقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 -  3 شارع إبن تاشفين الطابق   276

20250 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 100.000  : سلمى  زيزي  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سلمى  زيزي  السيدة 

تجزئة غارسن بيتش رقم 25 سار بوعزة 

البيضاء  الدار   27223 النواصر 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سلمى  زيزي  السيدة 

تجزئة غارسن بيتش رقم 25 سار بوعزة 

البيضاء  الدار   27223 النواصر 

املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845987.

486I

ste fiducieolympia

PRESTIGE AKOUR IMMO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste fiducieolympia
 1ER ETAGE N° 10 GROUPE 10

 RUE DE MARRAKECH AGADIR،
80000، AGADIR MAROC

 PRESTIGE AKOUR IMMO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املسيرة 
اا زنقة اسريس املحامد رقم الداخلة 
جاس الدهب - 73000 الداخلة جاس 

الدهب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   14
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PRESTIGE AKOUR IMMO
الترجيج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جاملباني  حيا  الشراء  للعقار.البيع، 
املبنية جالغير مبنية،اسارة املباني تأأير 
القطع  جتجهيز  الع ارات.السكنية 

امرضية املعدة للسكن.
عنوان املقر االأت اعي : حي املسيرة 
اا زنقة اسريس املحامد رقم الداخلة 
جاس  الداخلة   73000  - الدهب  جاس 

الدهب املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : رشيد  اكوباس  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيد  اكوباس  السيد 
مح د  زنقة  رشيد  موالي  حي 
 83000 35انزكان  رقم  الحنصا ي 

انزكان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  رشيد  اكوباس  السيد 
مح د  زنقة  رشيد  موالي  حي 
 83000 35انزكان  رقم  الحنصا ي 

انزكان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
نون4ر 2022 تحت رقم 1870/2022.
487I

Fiducie olympia sarl

AKOUB INVEST IMMO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiducie olympia sarl
 1er etage n°10groupe 10 rue
 de marrakech Agadir، 80000،

agadir maroc
AKOUB INVEST IMMO شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
املسيرة 2 شارع اسريس املح د رقم 5 

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   14
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AKOUB INVEST IMMO

غرض الشركة بإيجاز : * الترجيج 

للعقار بج يع أشكاله.

* تشييد املباني السكنية.

* بناء ج تشييد الع ارات.

* تجهيز البقع االرضية.

الع ليات  أ يع  عام  بشكل   *

الصناعية،  املالية،  التجارية، 

تساهم  التي  املنقولة  جغير  جاملنقولة 

بشكل مباشر أج غير مباشر في تحقيق 

غرض الشركة..

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع اسريس املح د رقم   2 املسيرة 

5 الداخلة - 73000 الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : رشيد  اكوباص  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيد  اكوباص  السيد 

حي مح د الحنصا ي حي موالي   35

رشيد انزكان 80000 انزكان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  رشيد  اكوباص  السيد 

حي مح د الحنصا ي حي موالي   35

رشيد انزكان 80000 انزكان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 1871.

488I

BATTERIE TALIOUINE

BATTERIE TALIOUINE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

BATTERIE TALIOUINE

 HAY MOUBARAKA GR 102

 N 04 SIDI BERNOUSSI–

 CASABLANCA ، 20600،

casablanca املغرب

BATTERIE TALIOUINE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 

مباركة مج وعة 102 رقم 04 

سيدي ال4رنو�ضي الدار البيضاء - 

20610 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.204915

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 نون4ر   15 املؤرخ في 

BATTERIE TALIOUINE شركة ذات 

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املسؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   10.000

مج وعة  مباركة  حي  اإلأت اعي 
04 سيدي ال4رنو�ضي الدار  102 رقم 

البيضاء  الدار   20610  - البيضاء 

املغرب نتيجة لشطب قفل التصفية 

النهائي  ج  الشامل  التوقف   - لشركة 

لنشاط

الشركة.

ج عين:

السيد)ة) خالد شنين ج عنوانه)ا) 
 04 رقم   102 مج وعة  مباركة  حي 

الدار   20610 ال4رنو�ضي  سيدي 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 15 نون4ر 2021 جفي حي مباركة 
سيدي   04 رقم   102 مج وعة 

البيضاء  الدار   20610  - ال4رنو�ضي 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2021 تحت رقم 803792.

489I
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مركز الجبايات ج املحاسبة

ALIMAN TRANS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجبايات ج املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع ع ارة امنار ، 

86350، انزكان املغرب

ALIMAN TRANS شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الجديد 
زنقة 105 رقم 25 مكرر الدشيرة 

الجهاسية انزكان - 80650 انزكان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALIMAN TRANS

النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عن  نيابة  للبضائع  جالدج ي  الوطني 

اآلخرين.

- نقل اممتعة غير املصحوبة.

- استيراس جتصدير املواس الغذائية 

جمستحضرات التج يل..

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مكرر   25 رقم   105 زنقة  الجديد 

 80650  - انزكان  الجهاسية  الدشيرة 

انزكان املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد ايت سعيد مح ــد : 1.000 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

مح ــد  سعيد  ايت  السيد 
3301 رقم  عنوانه)ا) ج الحوري زنقة 
انزكان   86360 انزكان  الدشيرة   20

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
مح ــد  سعيد  ايت  السيد 
3301 رقم  عنوانه)ا) ج الحوري زنقة 
انزكان   86360 انزكان  الدشيرة   20

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   16 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2295.

490I

MARCHICA CONSEIL

STEWAIL TOUR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 
املغرب

STEWAIL TOUR شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 42 
رقم 35 الكندي الناظور - 62010 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24233
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 ماي   20
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.STEWAIL TOUR

نقل   .1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

2. النقل السياحي:.

 42 زنقة   : عنوان املقر االأت اعي 

 62010  - الناظور  الكندي   35 رقم 

الناظور املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 334  : جائل  اس اعيلي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 333  : ايوب  اس اعيلي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 333  : الياس  اس اعيلي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد اس اعيلي جائل عنوانه)ا) 

الناظور   317 رقم  املسيرة  شارع 

62010 الناظور املغرب.

السيد اس اعيلي ايوب عنوانه)ا) 

الناظور   317 رقم  املسيرة  شارع 

62010 الناظور املغرب.

الياس  اس اعيلي  السيد 

عنوانه)ا) شارع املسيرة زنقة 42 رقم 

01 الناظور 62010 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد اس اعيلي جائل عنوانه)ا) 

الناظور   317 رقم  املسيرة  شارع 

62010 الناظور املغرب

السيد اس اعيلي ايوب عنوانه)ا) 

الناظور   317 رقم  املسيرة  شارع 

62010 الناظور املغرب

الياس  اس اعيلي  السيد 

عنوانه)ا) شارع املسيرة زنقة 42 رقم 

01 الناظور 62010 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

13 يونيو  االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 1103.

491I

NEOCOMPTADUNORD

JASOUTEX
إعالن متعدس القرارات

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

JASOUTEX »شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: املنطقة 
الصناعية طريق تطوان م ر 1 
تجزئة رقم 12 - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.72641

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 10 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم -1املصاسقة عل9 تفويت 
ينص  الذي  االأت اعية:  الحصص 
عل9 مايلي: تفويت السيد الصفصافي 
اسريس 990 حصة اأت اعية لصالح 

السيدة برجاك ليل9. 
مسير  -2استقالة  رقم  قرار 
مايلي:  عل9  ينص  الذي   : الشركة 
استقالة  عل9  املصاسقة  ت ت 
ك سير  اسريس  السيدالصفصافي 
لشركة ج تعيين السيدة برجاك ليل9 

ك سيرة جحيدة لشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم -6الحصص االأت اعية: 
يقدم شركاء  الذي ينص عل9 مايلي: 
الشركة املساه ة النقدية ب لغ قدره 
300000 سرهم موزعة كتا ي: السيدة 
سرهم جالسيد   198000 برجاك ليل9 
 102000 رمسيس  مح د  السالجي 

سرهم.
بند رقم -7راس ال الشركة: الذي 
ينص عل9 مايلي: رس ال الشركة هو 
 3000 مقس ة إ 9   ، سرهم   300000
موزعة  سرهم   100 بقي ة  حصة 
ت لك  ليل9  برجاك  السيدة  كتا ي: 
1980 حصة جالسيد السالجي مح د 

رمسيس ي لك 1020 حصة
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الشركة:  -13التسيير  رقم  بند 

الذي ينص عل9 مايلي: تعيين السيدة 

لشركة  جحيدة  ك سيرة  ليل9  برجاك 

ملدة غير محدسة.

بند رقم -16االمضاء: الذي ينص 

بإمضاء  الشركة  تلتزم  مايلي:  عل9 

الوثائق  لج يع  ليل9  برجاك  السيدة 

جعقوس الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259733.

492I

fiduciairelaperformance

STE ROCHAN GLOB
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI

 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes maroc

STE ROCHAN GLOB شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 30 

تكرار شارع 8 حي االمان مكناس 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   08

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ROCHAN GLOB

ترافوا   : بإيجاز  الشركة  غرض 
سيفير ج كونستريكسيون

التنضيف

املقايضة.

 30 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
مكناس  االمان  حي   8 شارع  تكرار 

50000 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   500  : الوا ي  انس  السيد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : لحفيظ  سناء  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
حي  الوا ي عنوانه)ا)  انس  السيد 
السالجي بلوك السالم رقم 24 سيدي 

قاسم 16000 سيدي قاسم املغرب.
عنوانه)ا)  لحفيظ  سناء  السيدة 
 24 رقم  السالم  بلوك  السالجي  حي 
سيدي قاسم   16000 سيدي قاسم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
حي  الوا ي عنوانه)ا)  انس  السيد 
السالجي بلوك السالم رقم 24 سيدي 

قاسم 16000 سيدي قاسم املغرب
عنوانه)ا)  لحفيظ  سناء  السيدة 
 24 رقم  السالم  بلوك  السالجي  حي 
سيدي قاسم   16000 سيدي قاسم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4329.

493I

conseils gest plus

SOAN LEIA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

conseils gest plus
شارع عبد الكريم الخطابي ع ارة 
برج املنارة 2 الطابق الخامس رقم 
25A ، 400000، مراكش املغرب

SOAN LEIA شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 4 
عرصة مسفيوي الرحبة - 40000 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53801

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 27 مارس 2018 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - الرحبة  مسفيوي  عرصة   4 »رقم 
 74« إ 9  املغرب»  مراكش   40000
 40000  - املوقف  علي  بابا  سرب 

مراكش املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ف4راير   18 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2019 تحت رقم 102854.

494I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

MEDA INDUSTRIE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC
MEDA INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

بوركون زنقة أعفر ابن حبيب اقامة 
املشرق 2 الطابق االجل ج رقم 3 - 

2000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563189
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   23
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 MEDA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.INDUSTRIE

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتحويل امق شة التقنية.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

بوركون زنقة أعفر ابن حبيب اقامة 

 -  3 رقم  ج  االجل  الطابق   2 املشرق 

2000 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

500 حصة   : السيد املهدي ميارة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 500  : السني  براسة  السيد ر�ضى 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

بقي ة   500  : السيد املهدي ميارة 

100 سرهم.

 500  : السني  براسة  السيد ر�ضى 

بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ميارة  املهدي  السيد 

شقة  االزهار  اقامة  االخوة  زنقة   8

الدار   20000 راسين  العاريف  ا 

البيضاء املغرب.

السني  براسة  ر�ضى  السيد 

عنوانه)ا) زنقة لوتيتيان اقامة اي ان 

2 فال فلوري معاريف  2 شقة  طابق 

20000 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ميارة  املهدي  السيد 

شقة  االزهار  اقامة  االخوة  زنقة   8

الدار   20000 راسين  العاريف  ا 

البيضاء املغرب

السني  براسة  ر�ضى  السيد 

عنوانه)ا) زنقة لوتيتيان اقامة اي ان 

2 فال فلوري معاريف  2 شقة  طابق 

20000 الدار املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847235.

495I
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TRAGESCO

PATRICO INVEST
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، 159
2490، CASABLANCA MAROCA

PATRICO INVEST شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 30 شارع 
رحال املسكيني طابق 2 شقة رقم 5 - 

20050 سار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563193
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   31
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PATRICO INVEST
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

يتعلق بأشغال الصباغة جالبناء.
30 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
رحال املسكيني طابق 2 شقة رقم 5 - 

20050 سار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 500  : كديس  بوالسالم  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيدة رشيدة ايت العواس : 500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد بوالسالم كديس عنوانه)ا) 
حي جلد هرس م 5 زنقة 11 رقم100 ح 

م 20050 سار البيضاء املغرب.
العواس  ايت  رشيدة  السيدة 
52 رقم  02 زنقة  عنوانه)ا) الحسنية 

59 20050 سار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

السيد بوالسالم كديس عنوانه)ا) 
حي جلد هرس م 5 زنقة 11 رقم100 ح 

م 20050 سار البيضاء املغرب
العواس  ايت  رشيدة  السيدة 
52 رقم  02 زنقة  عنوانه)ا) الحسنية 

59 20050 سار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847236.

496I

RS.KALACOMPTA

STE M JIREDTRANS SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

RS.KALACOMPTA
 LOT AL WAFAE N°87 3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
STE M JIREDTRANS SARL شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار كريكر 
سيدي رضوان جزان - 16200 جزان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2033
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   17
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE M : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.JIREDTRANS SARL
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل امفراس.
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
كريكر سيدي رضوان جزان - 16200 

جزان املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد مح د األيول : 70 حصة 
بقي ة 1.000 سرهم للحصة.

حصة   30  : السيد سعد الحراق 
بقي ة 1.000 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحراق  سعد  السيد 
شارع ابو بكر الصديق اقامة كولونا 
طنجة   90000  17 شقة   1 الطابق 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  األيول  مح د  السيد 
حي سوريين شارع اح د تاس ي رقم 11 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  بوزان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3801.
497I

 CABINET NOBLE DE CONSULTING

INTERNATIONAL

OUZIAD CONSEIL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE D›AFFAIRES AL HIBA
 10RUE LIBERTE ETG 3 APPRT

 5 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

OUZIAD CONSEIL شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 20000 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
561455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   26

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OUZIAD CONSEIL
نصائح ج   : غرض الشركة بإيجاز 

تسيير.
زنقة   10  : عنوان املقر االأت اعي 
 20000  -  5 3 الشقة  الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد عبد الرحيم اجزياس : 1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
اجزياس  الرحيم  عبد  السيد 
سجار لخ امرة عين حرجسة  عنوانه)ا) 

28000 املح دية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
اجزياس  الرحيم  عبد  السيد 
سجار لخ امرة عين حرجسة  عنوانه)ا) 

28000 املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845251.

498I

MARCHICA CONSEIL

BIDPA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 
املغرب

BIDPA شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي : اأواهرة 
السفل9 ازغنغان الناظور - 62672. 

الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.20689

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 شتن4ر   15 في  املؤرخ 
املسؤجلية  ذات  شركة   BIDPA حل 
 100.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 - اأواهرة السفل9 ازغنغان الناظور 
62672. الناظور املغرب نتيجة الزمة 

كوفيد 19.
ج عين:

ج  بوعزاتي  سلي ان  السيد)ة) 
اأواهرة السفل9 ازغنغان  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62672 الناظور 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 04 أكتوبر 2022 جفي اأواهرة 
 .62672  - السفل9 ازغنغان الناظور 

الناظور املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4826.
499I

MARCHICA CONSEIL

NADORSKY
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 62000، الناظور 
املغرب

NADORSKY شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار افرا, 
بني بويفرجر، قلعية ، الناطور - 

62672. الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.19589

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  15 غشت  املؤرخ في 

NADORSKY شركة ذات املسؤجلية 

 1.000.000 املحدجسة مبلغ رأس الها 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

افرا, بني بويفرجر، قلعية ، الناطور - 

62672. الناظور املغرب نتيجة الزمة 

كوفيد 19.

ج عين:

ج  املنصوري  مح د  السيد)ة) 

بويفرجر،  بني  افرا,  سجار  عنوانه)ا) 
الناظور   .62672 الناطور   ، قلعية 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

سجار  جفي   2022 شتن4ر   05 بتاريخ 

افرا, بني بويفرجر، قلعية ، الناطور - 

62672. الناظور املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   22 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4828.

500I

MARCHICA CONSEIL

KEMO MEDIA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 
1، الناظور. ، 62000، الناظور 

املغرب

KEMO MEDIA شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار افرا, 

بني بويفرجر، قلعية ، الناطور - 

62672. الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22363

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 غشت   15 في  املؤرخ 

ذات  شركة   KEMO MEDIA حل 

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املسؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

بويفرجر،  بني  افرا,  سجار  اإلأت اعي 
الناظور   .62672  - الناطور   ، قلعية 

املغرب نتيجة الزمة كوفيد 19.

ج عين:
عنوانه)ا)  ج  كطار  زهير  السيد)ة) 
الناطور   ، ازغنغان  أعدار،  حي 
62672. الناظور املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 05 شتن4ر 2022 جفي سجار افرا, 
الناطور سجار   ، قلعية  بني بويفرجر، 
الناطور   ، قلعية  بني بويفرجر،  افرا, 

62672. الناظور املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 2827.
501I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE SIJILMASSA
EVENT

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 20 الطابق االجل 

الشقة 1 الرشيدية ص ب 188 ، 
52000، الرشيدية املغرب

 SOCIETE SIJILMASSA EVENT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة موحا 

حامو الزياني حي البطحة ارفوس - 
52000 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2022/16477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   08
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE SIJILMASSA EVENT

غرض الشركة بإيجاز : فندق
جكالة اسفار

محطة الوقوس.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
موحا حامو الزياني حي البطحة ارفوس 

- 52000 الرشيدية املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : بلحسان  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد مح د بلحسان عنوانه)ا) 
ارفوس  الجديد  الحي  العيون  زنقة 

52000 الرشيدية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد مح د بلحسان عنوانه)ا) 
ارفوس  الجديد  الحي  العيون  زنقة 

52000 الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 24 نون4ر 

2022 تحت رقم 22 نون4ر 2022.

502I

International Juris Consulting

 Seaside Assets
 Management Holding

Offshore
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تس ية الشركة

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
 Seaside Assets Management
Holding Offshore شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي شارع 

شكسبير جأمح د تازي، مارشان فيال 
أمازجناس 90000 طنجة امل لكة 

املغربية.
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تغيير تس ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

83635

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تم   2022 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

 Seaside« تغيير تس ية الشركة من 

 Assets Management Holding

 PF Holding« إ 9   «Offshore

.»Offshore

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13698.

503I

International Juris Consulting

 Seaside Assets
 Management Holding

Offshore
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V 45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

 Seaside Assets Management

Holding Offshore شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

شكسبير جأمح د تازي، مارشان فيال 

أمازجناس 90000 طنجة امل لكة 

املغربية.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83635

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

املؤرخ في 21 أكتوبر 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

تازي،  جأمح د  شكسبير  »شارع 

 90000 أمازجناس  فيال  مارشان 

 183« إ 9  املغربية»  امل لكة  طنجة 
رقم   NREA مركز  العهد  ج ي  شارع 

طنجة   90000 امر�ضي  الطابق   15

امل لكة املغربية».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13698.

504I

WEJ CONSULTING

LINDOS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

WEJ CONSULTING

 TANGER TANGER، 90000،

TANGER MAROC

LINDOS شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 120, 
زنقة بن كتير رقم 2 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5271

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 أبريل   12 املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

 100.000 رأس الها  مبلغ   LINDOS

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 120, 
 90000  - 2 طنجة  زنقة بن كتير رقم 

: عدم نجاح  طنجة املغرب نتيجة ل 

املشرجع.
ج حدس مقر التصفية ب 120, زنقة 

بن كتير رقم 2 طنجة املغرب 90000 

طنجة املغرب. 

ج عين:

طالب  سليم  مح د  السيد)ة) 
البخاري  سيدي  عنوانه)ا)  ج  اغا 

90000 طنجة  فيال سليم طالب اغا 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   03 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256270.

505I

املشاطي

املشاطي
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املشاطي
رقم 81 شارع النور زجاغة العليا 

طريق بنسوسة فاس ، 30020، فاس 

املغرب

املشاطي شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 81 

شارع النور زجاغة العليا طريق 

بنسوسة فاس - 30020 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47499

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

مبلغ  املشاطي  الوحيد  الشريك 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي رقم 81 شارع النور 

فاس  بنسوسة  طريق  العليا  زجاغة 

 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   30020  -

النتائج السلبية للشركة.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

طريق  العليا  زجاغة  النور  شارع   81

بنسوسة - 30020 فاس املغرب. 

ج عين:

ج  الرزجقي  بوشتى  السيد)ة) 
سايس  تجزئة   94 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  فاس   30030 بنسوسة 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 24 نون4ر 2022 

تحت رقم 4886/2022.

506I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

MBA CONSULTING

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10

20800، CASABLANCA MAROC

MBA CONSULTING شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 زنقة 

نوف بريزاش - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.139691

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   12 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

مبلغ   MBA CONSULTING

جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي 2 زنقة نوف بريزاش 

- 20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : توقف النشاط.

زنقة   2 ج حدس مقر التصفية ب 

نوف بريزاش - 20000 الدار البيضاء 

املغرب. 

ج عين:

السيد)ة) مح د قباج ج عنوانه)ا) 

الدار   20000 بوسكورة  البيسا 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847403.

507I
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GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

GRANAL
إعالن متعدس القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10

20800، CASABLANCA MAROC

GRANAL »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 279-277 

شارع الزرقطوني - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.153193

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 31 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ينص عل9  قرار رقم االجل: 

لشركة  حصص   3 تفويت  مايلي: 

لفائدة  كونسورسيوم  افريكوب 

السني-حسن  براسة  سعد  الساسة 

بنجرفي ج أعفر حارتي 

الذي ينص عل9  قرار رقم التاني: 

مايلي: تحويل الشركة سات مسؤجلية 

محدجسة ا 9 شركة مجهولة

الذي ينص عل9  قرار رقم التالت: 

ملدة  الشركة  مسيرين  تعيين  مايلي: 

براسة  سعد  الساسة  سنوات  ست 

بنجرفي- حسن  لحلو-  السني-ع ر 

أعفر حارتي

الذي ينص عل9  قرار رقم الرابع: 

االسارة  مجلس  رئيس  تعيين  مايلي: 

السيد ع ر لحلو

ينص  الذي  الخامس:  رقم  قرار 

السيد  عام  مدير  تعيين  مايلي:  عل9 

منير الجرجي

ينص  الذي  الساسس:  رقم  قرار 

اعت اس القانون االسا�ضي  عل9 مايلي: 

للشركة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

الذي ينص عل9  بند رقم الشيئ: 

مايلي: ال شيئ

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847149.

508I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

AUTO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،
90000، TANGER MAROC

AUTO شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
مراكش إقامة نجد الطابق الرابع 

رقم 36 - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.73795

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   10 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
 100.000 رأس الها  مبلغ   AUTO
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
مراكش إقامة نجد الطابق الرابع رقم 
36 - 90000 طنجة املغرب نتيجة ل 
: التصفية النهائية للشركة ج تشطيب 

رقم السجل التجاري 
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
مراكش إقامة نجد الطابق الرابع رقم 

36 - 90000 طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  راحو  التجاني  السيد)ة) 
نجد  إقامة  مراكش  زنقة  عنوانه)ا) 
الطابق الرابع رقم 36 90000 طنجة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند 
املخولة  الصالحيات  عل9  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
ال حدجس عل9 الصالحيات املخولة لهم 
محل املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج 

الوثائق املتعلقة بالتصفية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259820.
509I

conseils gest plus

PRESTIGE CONCEPT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

conseils gest plus
شارع عبد الكريم الخطابي ع ارة 
برج املنارة 2 الطابق الخامس رقم 
25A ، 400000، مراكش املغرب

PRESTIGE CONCEPT شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 20 

شارع أبوبكر الصديق ع ارة تحويل 
الحركة للجنوب - 40000 مراكش 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.19595

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم   2021 أبريل   28 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   4.500.000«
 5.000.000« إ 9  سرهم»   500.000«
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2021 تحت رقم 7597.
510I

L’ECOLE DU LEAD

: إكول دو الليد
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L›ECOLE DU LEAD
 ZENITH BUSINESS CENTER

 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR,
 3EME ETAGE APPARTEMENT

 N°14 BAB DOUKALA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

: إكول سج الليد شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 

امع ال زنيث، شارع مسلم تجزئة 

بوكار، الطابق الثالث ،شقة رقم 

14، باب سكالة، - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

130977

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 أكتوبر 

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

إكول   :  : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها 

سج الليد.

أ يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلسارية،  التصدير،  خدمات 

التجارية.

مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 

تجزئة  مسلم  شارع  زنيث،  امع ال 

بوكار، الطابق الثالث ،شقة رقم 14، 

باب سكالة، - 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس ال الشركة: 10.000,00 

سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد أرلن مهوكو عنوانه)ا) 41 

لو   93150 آ ي سي ال چرج سج سيد 

بالجن ميسنيل فرنسا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
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السيد أرلن مهوكو عنوانه)ا) 41 
لو   93150 آ ي سي ال چرج سج سيد 

بالجن ميسنيل فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141757.

511I

CAVOLI

CAVOLI
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CAVOLI
13 زنقة اح د املجاطي اقامة االلب 
طابق 1 رقم 8 املعاريف ، 20370، 

الدار البيضاء املغرب
CAVOLI شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 
اح د املجاطي اقامة االلب طابق 
1 رقم 8 املعاريف - 20370 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563627
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   28
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CAVOLI
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
زنقة   13  : عنوان املقر االأت اعي 
طابق  االلب  اقامة  املجاطي  اح د 
الدار   20370  - املعاريف   8 رقم   1

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 : النوري  الواحد  عبد  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
النوري  الواحد  عبد  السيد 
زنقة  أ  بلوك   4 املكانسة  عنوانه)ا) 
الدار   20470 عين الشق   4 رقم   43

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
النوري  الواحد  عبد  السيد 
زنقة  أ  بلوك   4 املكانسة  عنوانه)ا) 
الدار   20470 عين الشق   4 رقم   43

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847979.
512I

BENADIS

BENADIS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

BENADIS
رقم 1219 شارع اسريس الحارتي 

مج وعة 1 موالي رشيد ، 20703، 
الدار البيضاء املغرب

BENADIS شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 1219 
شارع اسريس الحارتي مج وعة 1 

موالي رشيد - 20703 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.167235
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   17 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
 100.000 مبلغ رأس الها   BENADIS
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
1219 شارع اسريس الحارتي مج وعة 
الدار   20703  - رشيد  موالي   1
التوقف   : املغرب نتيجة ل  البيضاء 

عن مزاجلة النشاط.

ج حدس مقر التصفية ب رقم 1219 
 1 مج وعة  الحارتي  اسريس  شارع 
موالي رشيد - 20703 الدار البيضاء 

املغرب. 
ج عين:

ج  بنعيش  املجيد  عبد  السيد)ة) 
زنقة  هللا  عبد  موالي  حي  عنوانه)ا) 
الدار البيضاء   20480  44 رقم   290

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847747.
513I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

LAMA HOLDING
تأسيس شركة املساه ة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,10
20800، CASABLANCA MAROC

LAMA HOLDING »شركة 
املساه ة» 

جعنوان مقرها االأت اعي: 
9ـ11، تجزئة م4رجكة، الطريق 

كونتينونطال، عين السبع -، 20000 
الدار البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
املساه ة»

رقم التقييد في السجل التجاري 
.563517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   14
امسا�ضي لشركة املساه ة بامل يزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساه ة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 LAMA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.HOLDING
انشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
راس ال الشركة مه ا كان  اج اقتناء 

شكلها.

 : االأت اعي  املقر  عنوان 

الطريق  م4رجكة،  تجزئة  9ـ11، 

 20000  - عين السبع  كونتينونطال، 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

الشركة  رأس ال  جيبلغ 

304.998.000 سرهم،

مقسم كالتا ي:

 : السقاط  خالد  السيد   -

1829988 بقي ة 100 سرهم.

السيدة أمال بنشقرجن : 304998 

بقي ة 100 سرهم.

 304998 السيد أعفر السقاط : 

بقي ة 100 سرهم.

 : السقاط  إس اعيل  السيد 

304998 بقي ة 100 سرهم.

 304998  : السقاط  السيد غا ي 

بقي ة 100 سرهم.

مجلس  أعضاء  أج  املتصرفون 

الرقابة: 

بصفته)ا)  السقاط  خالد  السيد 

تجزئة  عنوانه)ا)  عام  مدير  رئيس 

فلوريدا، رقم 51، كاليفورنيا 20000 

الدار البيضاء املغرب

السيدة أمال بنشقرجن بصفته)ا) 

عضو مجلس اإلسارة عنوانه)ا) تجزئة 

فلوريدا، رقم 51، كاليفورنيا 20000 

الدار البيضاء املغرب

السيد أعفر السقاط بصفته)ا) 

عضو مجلس اإلسارة عنوانه)ا) تجزئة 

فلوريدا، رقم 51، كاليفورنيا 20000 

الدار البيضاء املغرب

مراقب أج مراقبي الحسابات :

)ا)بصفته  قباج  مح د  السيد 

 ،10 عنوانه)ا)  الحسابات  مراقب 

الدار   20000 املتحدة  اممم  ساحة 

البيضاء املغرب

امسا�ضي  النظام  مقتضيات 

توزيع  ج  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

امرباح :
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ال�ضئ.

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

ال�ضئ.

بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  امشخاص 

امسهم جتعيين أهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

ال�ضئ.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847495.

514I

mohammed boumzebra

SOCIETE DENIAOUI CAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

SOCIETE DENIAOUI CAR شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عالل بن عبد هللا حي ابتسام الرقم 

178 - 23200 الفقيه بن صالح 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1605

العام  الج ع  ب قت�ضى 

يوليوز   25 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   2022

سرهم»   990.000,00« قدره  ب بلغ 

إ 9  سرهم»   500.000,00« من  أي 

 : عن طريق  سرهم»   1.490.000,00«

تقديم حصص نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

11 غشت 2022 تحت رقم 194.

515I

mohammed boumzebra

SOCIETE DN CAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN
 ABDELLAH FKIH BEN SALAH،
 23200، FKIH BEN SALAH

MAROC
شركة ذات   SOCIETE DN CAR

املسؤجلية املحدجسة
شارع  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
الرقم  الثالث  الطبق  الثاني  الحسن 
صالح  بن  الفقيه   23200  -  198

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3323

 ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي
تم   2022 يوليوز   25 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  سرهم»   3.000.000,00«
إ 9  سرهم»   100.000,00« من 
 : عن طريق  سرهم»   3.100.000,00«

تقديم حصص نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

11 غشت 2022 تحت رقم 196.

516I

afaqconseil

Y.COM
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

Y.COM شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
منصور الدهبي رقم 9 أليز مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14991

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
محي  يوسف  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.345
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.345
أكتوبر   19 بتاريخ  محي  علي  مح د 

.2022
تفويت السيد )ة) سلوى الشرايبي 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.345
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.345
أكتوبر   19 بتاريخ  محي  علي  مح د 

.2022
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141784.
517I

ficogedek sarl au

TRY GROUPE SARL AU
إعالن متعدس القرارات

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

TRY GROUPE SARL AU »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: ع ارة 58 

شقة أ 3 زنقة جاس سبو أكدال - - 
الرباط املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.151991
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
حصة اأت اعية   20000 بيع  مايلي: 
من طرف السيد عاسل ك ا ي لفائدة 

السيد موالي عبدالرفيع العلوي
عل9  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

ا 9 شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�ضي التالية: 

الذي ينص عل9 مايلي:  بند رقم.: 
تحيين النطام االسا�ضي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   17 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 9010.

518I

بلز كار

بلز كار
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بلز كار
تجزئة ليراك رقم 89 حي موالي 
رشيد ، 70000، العيون املغرب

بلز كار شركة ذات مسؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
ليراك الرقم 89 حي موالي رشيد - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
43759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   12
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء ب ختصر تس يتها : بلز كار.

تأأير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
سيارات بدجن سائق..

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - رشيد  موالي  حي   89 الرقم  ليراك 

70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
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 1.000  : بلوزا  الطيب  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد الطيب بلوزا عنوانه)ا) حي 

الضباط مج وعة  الحسني ع ارات 

أج الرقم 56 70000 العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد الطيب بلوزا عنوانه)ا) حي 

الضباط مج وعة  الحسني ع ارات 

أج الرقم 56 70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   15 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3312/2022.

519I

BEFEC

RISTOM
شركة املساه ة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

BEFEC

30 شارع الجيش امللكي ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب

RISTOM شركة املساه ة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 145 شارع 

إبن سينا - الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33.037

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم تحويل 

املقر االأت اعي الحا ي للشركة من » 

- الدار البيضاء  145 شارع إبن سينا 

املغرب»  البيضاء  الدار   20000  -

الدار   - شارع الجيش امللكي   30« إ 9 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847.296.

520I

لوكسر للحسابات

S.AMR CAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، جأدة املغرب
S.AMR CAR شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الخامس ج امينة ال4رحلية 
الطابق الثالث رقم 9 - 60000 

جأدة املغوب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32451

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 شتن4ر   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
محسن  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اأت اعية من   150 اليوسفي 
)ة)  حصة لفائدة السيد   150 أصل 
مح د الخال بتاريخ 27 شتن4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   11 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1774.
521I

لوكسر للحسابات

C.B.F
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، جأدة املغرب
C.B.F شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 457 زنقة 

ب 2 حي السالم تجزئة مشيور - 
60000 جأدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.38563
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 شتن4ر   06 في  املؤرخ 
املسؤجلية  ذات  شركة   C.B.F حل 

 100.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
 457 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 
2 حي السالم تجزئة مشيور  زنقة ب 
60000 جأدة املغرب نتيجة لعدم   -

الوصول لل بتغ9.
ج عين:

ج  بنعالية  سعيد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 457 زنقة ب 2 حي السالم 
60000 جأدة املغرب  تجزئة مشيور 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 457 جفي   2022 شتن4ر   06 بتاريخ 
2 حي السالم تجزئة مشيور  زنقة ب 

- 60000 جأدة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   28 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1687.

522I

لوكسر للحسابات

B.A CASH
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، جأدة املغرب
B.A CASH شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 32 زنقة 
ملوية 5 عوينت سراق - 60000 

جأدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38743

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   03 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
 100.000 B.A CASH مبلغ رأس الها 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 - سراق  عوينت   5 ملوية  زنقة   32
60000 جأدة املغرب نتيجة ل : عدم 

الوصول لل بتغ9.
زنقة   32 ج حدس مقر التصفية ب 
 60000  - سراق  عوينت   5 ملوية 

جأدة املغرب. 

ج عين:
ايوب لزعر ج عنوانه)ا)  السيد)ة) 
زنقة  الوحدة  أزئة  املح دي  حي 
49 60000 جأدة  بالل بن رباح رقم 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 32 زنقة 

ملوية 5 عوينت سراق جأدة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   07 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1751.
523I

FIDUCIAIRE MOGADOR

GROCERY LTD
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

GROCERY LTD شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 3 
زنقة ام صليحة شارع راس الخي ة - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

43823
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   13
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GROCERY LTD
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الج لة  بنصف  الغذائية  املنتجات 
جتسويق  جبيع  شراء   ، جالتقسيط 
جامغذية   ، أ يع املنتجات الغذائية 
 ، جتأأير   ، جبيع  جشراء   ، العامة 
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غير  أج  املباشرة  جاملشاركة   ، جإسارة 
املباشرة بأي جسيلة في أي شركة لها 
نفس الغرض أج ذات صلة ،املشاركة 
املباشرة أج غير املباشرة في مصلحة 

م اثلة.
 3 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
زنقة ام صليحة شارع راس الخي ة - 

70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 2.500  : يونس  كسام  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 2.500  : املهدي  املنقاري  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 7 السيد كسام يونس عنوانه)ا) 
باريس   75116 ب شارع مونتيسبان 

فرنسا.
السيد املنقاري املهدي عنوانه)ا) 
 2 زنقة العراق اقامة الخير شقة   01

10000 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
 7 السيد كسام يونس عنوانه)ا) 
باريس   75116 ب شارع مونتيسبان 

فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3367/2022.
524I

لوكسر للحسابات

PROXIMITE EL ATLAS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، جأدة املغرب
PROXIMITE EL ATLAS شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : زنقة 

االطلس رقم 127 مكرر - 60000 
جأدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.31261
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 26 يوليوز 2022 تقرر حل 
PROXIMITE EL ATLAS شركة ذات 
رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املسؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم   100.000
 127 رقم  االطلس  زنقة  اإلأت اعي 
60000 جأدة املغرب نتيجة   - مكرر 

لعدم الوصول لل بتغ9.
ج عين:

امينة ماني ج عنوانه)ا)  السيد)ة) 
زنقة االطلس رقم 127 60000 جأدة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
زنقة  جفي   2022 يوليوز   26 بتاريخ 
 60000  - مكرر   127 رقم  االطلس 

جأدة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   08 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1759.
525I

لوكسر للحسابات

TOPORIENT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 60000، جأدة املغرب
TOPORIENT شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة أعفر 
ابن عطية ع ارة لعلج الطابق الثاني 

رقم 7 - 60000 جأدة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23645

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم   2022 أكتوبر   06 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   4.500.000«
»4.000.000 سرهم» إ 9 »8.500.000 
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1862.
526I

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR

STE G & H GROUPE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ جقع بالجريدة 
الرس ية

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR
 BD MED V, IMM. ,125

 WAFABANK, VN, VN ، 30000،
FES MAROC

STE G & H GROUPE شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

 جعنوان مقرها اإلأت اعي زجاغة، 
حي أديد، الزنقة 24، رقم 1102 

125, شارع مح د الخامس , ع ارة 
التجاري جفابنك , 30000 فاس 

املغرب.
بالجريدة  جقع  خطٍإ  إستدراك 
 14 بتاريخ   5746 عدس  الرس ية 

سأن4ر 2022.
 STE G : بدال من

STE G & H GROUPE : يقرأ
الباقي بدجن تغيير.

527I

BCNG

STE: ANALYTICA SERVICES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: ANALYTICA SERVICES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

20050 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

561437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   13

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE:  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ANALYTICA SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

إسارة الخدمات الرق ية.

 ،265  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

20050 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس ال الشركة: 70.000,00 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 : املجدجبي  مصعب  السيد 

70.000,00 حصة بقي ة 100 سرهم 

للحصة.

 700  : املجدجبي  مصعب  السيد 

بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

املجدجبي  مصعب  السيد 
 56 رقم   49 ح م ج بلوك  عنوانه)ا) 

20050 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

املجدجبي  مصعب  السيد 
 56 رقم   49 ح م ج بلوك  عنوانه)ا) 

20050 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845286.

528I



23269 الجريدة الرسميةعدس 5746 - 19 أ اسى امج 9 1444 )14 سيس 4ر 2022) 

ste cofiguer sarl

STE A.P.A ACADEMY PRIVE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc
 STE A.P.A ACADEMY PRIVE

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تجزئة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
سيدي  الثاني  بالطابق  الخيرالشقة 
بركان   63320  - الشعرة  سلي ان 

املغرب
املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8819
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.A.P.A ACADEMY PRIVE
سرجس   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الدعم جاللغات
- التدريب.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
سيدي  الثاني  بالطابق  الخيرالشقة 
بركان   63320  - الشعرة  سلي ان 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   100  : السيد شاكر س ير 

بقي ة 300 سرهم للحصة.
حصة   100  : انس  شاكر  السيد 

بقي ة 300 سرهم للحصة.
حصة   100  : السيدة كاعب كنزة 

بقي ة 400 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  س ير  شاكر  السيد 
 35100 جالغابات  املياه  سكنى 

أرسيف املغرب.
السيد شاكر انس عنوانه)ا) املياه 

جالغابات 35100 أرسيف املغرب.
عنوانه)ا)  كنزة  كاعب  السيدة 
 35100 جالغابات  املياه  سكنى 

أرسيف املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كنزة  كاعب  السيدة 

كاعب كنزة 35100 أرسيف املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  ب4ركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2322/2022.
529I

BCNG

STE: SAMICALL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: SAMICALL شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 
20050 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE:  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAMICALL
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهاتف.
 ،265  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

20050 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقسم كالتا ي:
 : موريزيو  مينو�ضي  السيد 
 100 بقي ة  حصة   100.000,00

سرهم للحصة.
 1.000  : السيد مينو�ضي موريزيو 

بقي ة 100 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد مينو�ضي موريزيو عنوانه)ا) 

إيطاليا 00042 إيطاليا إيطاليا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد مينو�ضي موريزيو عنوانه)ا) 

إيطاليا 00042 إيطاليا إيطاليا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم -.
530I

BCNG

STE: Atrius Health
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: Atrius Health شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 265، 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

20050 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.547447

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   04 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
حنان كرضون  )ة)  تفويت السيد 
500 حصة اأت اعية من أصل 500 
فرسريك  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

الفوري بتاريخ 04 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847263.
531I

fidomek

SOCIETE EXCELABO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
SOCIETE EXCELABO شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 
ب 453 تجزئة الع ران قطاع 3 

جيسالن مكناس - 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   22
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE EXCELABO
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غرض الشركة بإيجاز : االستراس ج 
التصدير

ج  الطبية  االأهزة  في  املتاأرة 
منتجات  ج  التج يل  مستحضرات 

نضافة الجسم بالتقسيط
شبه  املنتجات  في  املتاأرة 

الصيدليية بالتقسيط.
محل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
قطاع  الع ران  تجزئة   453 ب  رقم 
50000 مكناس   - 3 جيسالن مكناس 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد الساهلي فؤاس : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فؤاس  الساهلي  السيد 
اعرجس  جأه   67 زنقة   4026 رقم 

50000 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فؤاس  الساهلي  السيد 
اعرجس  جأه   67 زنقة   4026 رقم 

50000 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4400.
532I

HARZEM SERVICES SARLAU

RESTAURAS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HARZEM SERVICES SARLAU
 Lotisement Al Youssr 13 , 3ème
 étage BD Mohamed V ، 26100،

Berrechid MAROC
RESTAURAS شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 شارع 

مح د الخامس تجزئة اليسر الطابق 
3 يسار - 26100 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 يونيو   21

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RESTAURAS

 , مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

13 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

مح د الخامس تجزئة اليسر الطابق 

3 يسار - 26100 برشيد املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

1.000 حصة   : السيد حجو منير 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

بقي ة   1000  : السيد حجو منير 

100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

 27 عنوانه)ا)  منير  حجو  السيد 

جفيق  حي  الرجساني  ابراهيم  شارع 

26100 برشيد املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

 27 عنوانه)ا)  منير  حجو  السيد 

جفيق  حي  الرجساني  ابراهيم  شارع 

26100 برشيد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 بتاريخ  ب4رشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 640.

533I

ETABLISSEMENT HOUMAM

 ETABLISSEMENT
HOUMAM

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

ETABLISSEMENT HOUMAM
13 زنقة اح د املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف الرقم 
72 شارع كل ي ة، 20370، الدار 

البيضاء املغرب
 ETABLISSEMENT HOUMAM

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 
اح د املجاطي اقامة االلب طابق 
1 رقم 8 املعاريف - 20370 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.527781

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
ه ام  مح د  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   200
1.000 حصة لفائدة السيد )ة) عاسل 
عبد الحكوم بتاريخ 19 أكتوبر 2022.
رشوق  أامع  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   300
1.000 حصة لفائدة السيد )ة) عاسل 
عبد الحكوم بتاريخ 19 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848024.
534I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 STE MALAK KHADIJA 
 KAWTAR AICHA DE

CONSTRUCTION SMKKAC
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 الطابق 2 مكتب 5 تجزئة أنة 
الزيتون 1 بنسوسة فاس ، 30000، 

فاس املغرب
 STE MALAK KHADIJA KAWTAR 

 AICHA DE CONSTRUCTION
SMKKAC شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي كلم 7 حي 
بركاني طريق راس املا فاس - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 MALAK KHADIJA KAWTAR
 AICHA DE CONSTRUCTION

.SMKKAC
بيع مواس   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء بالتقسيط
اع ال مختلفة.

عنوان املقر االأت اعي : كلم 7 حي 
بركاني طريق راس املا فاس - 30000 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : ساسوي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد مح د ساسوي عنوانه)ا) 
املرأة جاس فاس   2 13 تجزئة ش س 

30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد مح د ساسوي عنوانه)ا) 
املرأة جاس فاس   2 13 تجزئة ش س 

30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
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نون4ر   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6413.

535I

IPCI AFRICA

IPCI AFRICA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

IPCI AFRICA

147 شارع املقاجمة اقامة افا الشقة 

22 الطابق الثاني ، 20250، الدار 

البيضاء املغرب

IPCI AFRICA شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 147 شارع 

املقاجمة اقامة افا الشقة 22 الطابق 

الثاني - 20250 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.481645

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   15 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

بناسي  نبيهة  )ة)  السيد  تفويت 

250 حصة اأت اعية من أصل 500 

حصة لفائدة السيد )ة) مح د عالء 

اليزغي بتاريخ 15 نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847596.

536I

FIBEN

A2M ENERGIE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIBEN

 BD Riad FB 14 Hay El Massira

 Etg 01 Appt 01 Mohammedia

 ، 28830، MOHAMMEDIA

MAROC

A2M ENERGIE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

املقاجمة رقم 88 الحسنية 2 بلوك 3 

املح دية - 20800 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   17

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 A2M  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.ENERGIE

أ يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاملراقبة  جاملراقبة  اممنية  امله ات 

عن بعد جتركيب أ يع أنظ ة التيار 

جاالتصاالت  جالشبكات  املنخفض 

جالتدريب في املهن اممنية

الصلة  ذات  امنشطة  أ يع   -

املتعلقة بشكل مباشر أج غير مباشر 

بغرض الشركة.

البناء  أع ال  ؛  أع ال  أ يع   -

 ، السباكة   ، الطالء   ، التبليط   ،

الكهرباء ، جأ يع أع ال البناء.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 3 2 بلوك  88 الحسنية  املقاجمة رقم 

املح دية - 20800 املح دية املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيدة جساس أعكو ي : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد عزيز معناجي : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أعكو ي  جساس  السيدة 

تجزئة رياض فضالة 1 شارع الرياض 

املح دية   1 شقة   2 م س  سرج ت1 

20800 املح دية املغرب.

عنوانه)ا)  معناجي  عزيز  السيد 
شقة   46 ع ارة  النعيم  تجزئة 
 20800 البيضاء  الدار  املفة   11

املح دية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أعكو ي  جساس  السيدة 
تجزئة رياض فضالة 1 شارع الرياض 
املح دية   1 شقة   2 م س  سرج ت1 

20800 املح دية املغرب
عنوانه)ا)  معناجي  عزيز  السيد 
شقة   46 ع ارة  النعيم  تجزئة 
 20800 البيضاء  الدار  املفة   11

املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية بتاريخ 08 نون4ر 

2022 تحت رقم 2492.

537I

FISCALITY CONSULTING CENTER

FARSELEC
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
FARSELEC شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 13 

بلوك 9010 تاركة السعاسة مراكش - 
40000 مراكش املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59361
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون4ر   12 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
 20.000« أي من  سرهم»   380.000«
عن  سرهم»   400.000« إ 9  سرهم» 
إسماج احتياطي أج أرباح أج   : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141909.
538I

FIDUCIAIRE MOGADOR

MELASLM
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

MELASLM شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 12 
شارع سريس الحارتي املر�ضى - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
43821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   28
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MELASLM
مجهز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أس اك  تاأر   ، للصيد  السفن 
نقل أ يع أنواع البضائع,  بالج لة. 
أ يع  جتصدير  جاستيراس  جشراء  بيع 
جاملج دة,  الطازأة  امس اك  أنواع 
التجاري  جالت ثيل  السفن  بناء 

جاستغالل أ يع امصول التجارية.
 12 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
شارع سريس الحارتي املر�ضى - 70000 

العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : ملوكي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ملوكي  مح د  السيد 
رقم 44 زنقة 03 كين ير 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ملوكي  مح د  السيد 
رقم 44 زنقة 03 كين ير 20000 الدار 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   23 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3366/2022.

539I

expertiz partners

DEVALGO INC SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

expertiz partners
املكتب رقم 2 الكائن بالطابق االجل 

للع ارة الكائنة بطريق بيوكرى ايت 

ملول ، 80000، ايت ملول املغرب

DEVALGO INC SARL AU شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 7 

حي بيك�ضي بقرية ت راغت أ اعة 

أجرير بع الة أكاسير - 80000 أكاسير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

 شكل الشركة : شركة ذات مسؤجلية
محدجسة ذات الشريك الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DEVALGO INC SARL AU
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أنظ ة الك بيوتر.
 7 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
أ اعة  ت راغت  بقرية  بيك�ضي  حي 
80000 أكاسير   - أجرير بع الة أكاسير 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2022 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
أجالغج  رجبير  أون  كيوم  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000  :

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
أجالغج  رجبير  أون  كيوم  السيد 
أكاسير  أجرير  تامراغت  عنوانه)ا) 

80000 أكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
أجالغج  رجبير  أون  كيوم  السيد 
أكاسير  أجرير  تامراغت  عنوانه)ا) 

80000 أكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2022 تحت رقم 119404.
540I

KAMAR BENOUNA

KYYH FONCIERE ش م م
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
KYYH FONCIERE ش م م شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 اقامة 

رامي زنقة سبتة الطابق الثاني 
مكتب رقم 8 - 20100 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 KYYH : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

FONCIERE ش م م.
بيع  : شراء  غرض الشركة بإيجاز 
تاأير ج استئجار أ يع املباني سواء 
ثم بنائها اج ال ج تطويرها من اي نوع 
كان جال سي ا عن طريق تشيد املباني 

لج يع الوأهات..
اقامة   7  : عنوان املقر االأت اعي 
رامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب 
رقم 8 - 20100 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 -

 : الشرايبي  ك ال  مح د  السيد 
390 بقي ة 100 سرهم.

 390  : الشرايبي  يونس  السيد 
بقي ة 100 سرهم.

 140  : الشرايبي  هشام  السيد 
بقي ة 100 سرهم.

 : السيد يوسف الع راني أوطي 
80 بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

الشرايبي  ك ال  مح د  السيد 
اقامة  سندباس  تجزئة  عنوانه)ا) 
22 عين الدئاب  2 ش  سجنزاك ع ارة 

20180 الدار البيضاء املغرب.
السيد يونس الشرايبي عنوانه)ا) 
انفا  السفلي  الطابق  اسة  محج   67

20170 الدار البيضاء املغرب.
السيد هشام الشرايبي عنوانه)ا) 
زنقة خليج سرت عين الدئاب 20180 

الدار البيضاء املغرب.

أوطي  الع راني  يوسف  السيد 
 2.5 كلم  اكدال  حدائق  عنوانه)ا) 
ب5  شقة   04 سار  امزميز  طريق 

40050 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
الشرايبي  ك ال  مح د  السيد 
اقامة  سندباس  تجزئة  عنوانه)ا) 
22 عين الدئاب  2 ش  سجنزاك ع ارة 

20180 الدار البيضاء املغرب
السيد يونس الشرايبي عنوانه)ا) 
زنقة خليج سرت عين الدئاب 20170 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847763.
541I

METROPOLE BUSINESS CENTER

TIGLIO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أديد للشركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ، 
رقم8 الدار البيضاء ، 20360، الدار 

البيضاء املغرب
TIGLIO شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 3 الشقة رقم 8 - 

20360 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.326165

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
2022 تم تعيين  19 يوليوز  املؤرخ في 
مسير أديد للشركة السيد)ة) مح د 
عبدهللا علي عبدهللا الحبيل ك سير 

جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00847604.
542I
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METROPOLE BUSINESS CENTER

PACATO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أديد للشركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ، 
رقم8 الدار البيضاء ، 20360، الدار 

البيضاء املغرب
PACATO شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 3 الشقة رقم 8 - 
20360 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.326163
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
2022 تم تعيين  19 يوليوز  املؤرخ في 
مسير أديد للشركة السيد)ة) مح د 
عبدهللا علي عبدهللا الحبيل ك سير 

جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00847602.
543I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 NORTH AFRICA HOLDING
REAL ESTATE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير أديد للشركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ، 
رقم8 الدار البيضاء ، 20360، الدار 

البيضاء املغرب
 NORTH AFRICA HOLDING

REAL ESTATE شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 3 الشقة رقم 8 - 

20360 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.231635

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

2022 تم تعيين  19 يوليوز  املؤرخ في 

مسير أديد للشركة السيد)ة) مح د 

عبدهللا علي عبدهللا الحبيل ك سير 

جحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00847603.

544I

STE DOMICILE CONSEIL

STE AQIL REALISATION
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، أرسيف 

املغرب

STE AQIL REALISATION شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار تغزة 

تاسرت أرسيف - 35100 أرسيف 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1207

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   08 املؤرخ في 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 

 STE AQIL الوحيد  الشريك  ذات 

رأس الها  مبلغ   REALISATION

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

اإلأت اعي سجار تغزة تاسرت أرسيف 

- 35100 أرسيف املغرب نتيجة ل : 

عدم جأوس نشاط.

ج حدس مقر التصفية ب سجار تغزة 

أرسيف   35100  - تاسرت أرسيف 

املغرب. 

ج عين:
ج  عقيل  الرحيم  عبد  السيد)ة) 
سجار تغزة تاسرت أرسيف  عنوانه)ا) 
ك صفي  املغرب  أرسيف   35100

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
28 نون4ر  االبتدائية بجرسيف بتاريخ 

2022 تحت رقم 1435/2022.
545I

مركز الجبايات ج املحاسبة

IHSSANEDIET
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مركز الجبايات ج املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع ع ارة امنار ، 

86350، انزكان املغرب
IHSSANEDIET شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
الثالت يسارا الكائن بزاجية شارع 3 

مارس زنقة 11 يناير انزكان - 86350 
انزكان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26909
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   14 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
 IHSSANEDIET الوحيد  الشريك 
مبلغ رأس الها 70.000 سرهم جعنوان 
الثالت  الطابق  اإلأت اعي  مقرها 
مارس   3 شارع  بزاجية  الكائن  يسارا 
زنقة 11 يناير انزكان - 86350 انزكان 
عدم  بسبب   -  : ل  نتيجة  املغرب 
يوافق  ب ا  املهنة  م ارسة  امكانية 

مقتضيات القانون املع ول به.
ج حدس مقر التصفية ب الطابق 
 3 الكائن بزاجية شارع  الثالت يسارا 
مارس زنقة 11 يناير انزكان - 86350 

انزكان املغرب. 

ج عين:

ج  املنجم  احسان  السيد)ة) 

رقم   255 حي االلهام زنقة  عنوانه)ا) 

انزكان   86350 انزكـــــــان  الدشيرة   7

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الطابق   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

 3 الكائن بزاجية شارع  الثالت يسارا 

مارس زنقة 11 يناير انزكان

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2374.

546I

STE MAXFRUTE SARL

الياس بلخير لالشغال املختلفة
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE MAXFRUTE SARL

قياسة أيت السبع عين الشفاء إقليم 

صفرج ، 30000، صفرج املغرب

الياس بلخير لالشغال املختلفة 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 

الكرامة زنقة الكابون رقم 7 الزهور 

1 - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.65557

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  28 شتن4ر  املؤرخ في 

الياس بلخير لالشغال املختلفة شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

 400.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الزهور   7 الكرامة زنقة الكابون رقم 

1 - 30000 فاس املغرب نتيجة لعدم 

مزاجلة النشاط.
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ج عين:
ج  خريفة  خالد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) تجزئة املسفر إقامة سلمى 
3 طريق اي وزار 30000 فاس املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
شارع  جفي   2022 شتن4ر   28 بتاريخ 
الزهور   7 الكرامة زنقة الكابون رقم 

1 - 30000 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   12 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4179.
547I

TCF CONSEIL

ROKA SERVICES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

TCF CONSEIL
 AV MERS SULTAN 1ER 26
 ETG N°3 CASABLANCA 26
 AV MERS SULTAN 1ER ETG
 N°3 CASABLANCA، 20490،

CASABLANCA MAROC
ROKA SERVICES شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي السعاسة 
رقم 12 حي القدس ال4رنو�ضي الدار 

البيضاء - 20600 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.395789
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   01 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) املهدي رجكاسي 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
هشام رجكاسي بتاريخ 01 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847601.
548I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MOUNDIS SERVICES SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
ع ارة أهضار – الطابق االجل ملتقى 

زنقة تل�ضي جزنقة مراكش - الحي 
الصناعي اكاسير

»MOUNDIS SERVICES SARL «
املقـر االأتـ ـاعي: شقة رقم 213 
إقامة تكيدا حي الهدى اكاسير 
السجل التجاري رقم : 23083

العام  الج ع  عقد  ب قت�ضى 
بين  االستثنائي بتاريخ 09/09/2022 
 MOUNDIS SERVICES« شركاء 

SARL» تقرر مايلي :                 
 االنحالل املسبق للشركة 

رشيد  املعرجفي  السيد  تعيين   
ك صفي للشركة

املقر  في  التصفية  مقر  تحديد   
 213 االأت اعي الكائن ب شقة رقم 

إقامة تكيدا حي الهدى اكاسير 
اإليداع  تـم  القـانــونــي:  اإليداع 
لـدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ  بأكاسير  التجارية  املحكـ ـة 

27/10/2022 تحت رقم119037 
تم التعديل في  السجل التجاري: 
التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 
تحت   27/10/2022 بتـاريخ  بأكاسير 

رقم 4207.
للخــــــال صــــــــــــة ج التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك
549I

HASSAN ADAIFI

SOCIETE NOHAGRAM-
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
حل شركة

HASSAN ADAIFI
 MASSIRA 2 ASSABAH 2 BLOC
C2 N 113 TAZA ، 35000، تازة 

املغرب
 SOCIETE NOHAGRAM-SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
م4رجكة رقم 6 حي السالم البحرة 

تازة - 35000 تازة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5455

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
 SOCIETE NOHAGRAM-SARL
سرهم   100.000,00 رأس الها  مبلغ 
تجزئة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
م4رجكة رقم 6 حي السالم البحرة تازة 
- 35000 تازة املغرب نتيجة ل : قرار 

الشركاء.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
م4رجكة رقم 6 حي السالم البحرة تازة 

- 35000 تازة املغرب. 
ج عين:

نهيلة رامي ج عنوانه)ا)  السيد)ة) 
املغرب  تازة   35000 السالم  حي 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 549.
550I

PREMIUM FINANCE

WALID TAXI
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

WALID TAXI شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 
1 تجزئة الزهراء، رقم 427 - 41000 

شيشاجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 WALID : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.TAXI

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

سيارة أأرة 

.

عنوان املقر االأت اعي : محل رقم 

1 تجزئة الزهراء، رقم 427 - 41000 

شيشاجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 : نابول�ضي  الهاسي  عبد  السيد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

نابول�ضي  الهاسي  عبد  السيد 

 41000 املح دي  الحي  عنوانه)ا) 

شيشاجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

نابول�ضي  الهاسي  عبد  السيد 

 41000 املح دي  الحي  عنوانه)ا) 

شيشاجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 28 نون4ر 

2022 تحت رقم 679/2022.

551I
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PREMIUM FINANCE

SINDIBAD TAXI
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SINDIBAD TAXI شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي التقدم 

سيدي املختار - 41000 شيشاجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SINDIBAD TAXI
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

سيارة أأرة.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 41000  - املختار  سيدي  التقدم 

شيشاجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : السيد مصطفى لعتيتن 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد مصطفى لعتيتن عنوانه)ا) 
 41000 املختار  سيدي  التقدم  حي 

شيشاجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى لعتيتن عنوانه)ا) 
 41000 املختار  سيدي  التقدم  حي 

شيشاجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 28 نون4ر 

2022 تحت رقم 677/2022.
552I

PREMIUM FINANCE

M.S.H TAXI
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

M.S.H TAXI شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الزهراء 
رقم 410 الطابق السفلي - 41000 

شيشاجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 M.S.H : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.TAXI
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

سيارة أأرة.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - السفلي  الطابق   410 رقم  الزهراء 

41000 شيشاجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : السيد عبد العا ي مولوس 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد عبد العا ي مولوس عنوانه)ا) 
حي الزهراء رقم 410 41000 شيشاجة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العا ي مولوس عنوانه)ا) 
حي الزهراء رقم 410 41000 شيشاجة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 07 نون4ر 

2022 تحت رقم 678/2022.

553I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 TRANSPORT ECO ZOUITA
SAR

إعالن متعدس القرارات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
ع ارة أهضار – الطابق االجل ملتقى 

زنقة تل�ضي جزنقة مراكش - الحي 
الصناعي اكاسير

 TRANSPORT ECO ZOUITA«
« SARL

املقـر االأتـ ـاعي: الشقة رقم 318 
الطابق الثالث حي الهدى أكاسير 

السجل التجاري رقم : 11471
العام  الج ع  عقد  ب قت�ضى 
 06/09/2022 بتاريخ  االستثنائي 
 « لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 TRANSPORT ECO ZOUITA

SARL» مايلي :                
للشركة  االأت اعي  املقر  *تغيير   
إ 9 رقم 210 شارع أابر بن حيان حي 

الهدى اكاسير.   

الرفع من رأس ال الشركة من   *  
 600000.00 ا 9  سرهم   300000.00
حصة   3000 بخلق  جذلك  سرهم 
اأت اعية من فئة 100 سرهم للحصة 

الواحدة.
* تنقيح القانون امسا�ضي للشركة. 
االيـداع  تـم  القـانــونــي:  االيـداع 
لـدى  الضبط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاريخ  بأكاسير  التجارية  املحكـ ـة 

24/11/2022 تحت رقم119441 
تم التعديل في  السجل التجاري: 
التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 

بأكاسير تحت رقم 4746
للخــــــال صــــــــــــة ج التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك
554I

PREMIUM FINANCE

KECH BUSINESS HOTEL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KECH BUSINESS HOTEL شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة رقم 
3 الطابق الثاني رقم 951 تجزئة 

املسار طريق آسفي - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131047

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   12
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 KECH : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.BUSINESS HOTEL
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غرض الشركة بإيجاز : فندق.

شقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 3 الطابق الثاني رقم 951 تجزئة 

املسار طريق آسفي - 40000 مراكش 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 250  : السيد عبدالصاسق فاتحي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   250  : السيد امين فاتحي 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 250  : قا�ضي  مصطفى  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد مح د اع ارج : 250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

فاتحي  عبدالصاسق  السيد 
رقم  الح راء  تجزئة  م  ح  عنوانه)ا) 

208 40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  فاتحي  امين  السيد 
زنقة   16 الشقة رقم   01 اقامة نور 

مراكش   40000 أليز  يوغوزالفيا 

املغرب.

السيد مصطفى قا�ضي عنوانه)ا) 

امرشيش النجوم 2 ع ارة ب رقم 04 

40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  اع ارج  مح د  السيد 

تسلطانت   156 الرقم  اكنزا  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

فاتحي  عبدالصاسق  السيد 
رقم  الح راء  تجزئة  م  ح  عنوانه)ا) 

208 40000 مراكش املغرب

عنوانه)ا)  فاتحي  امين  السيد 
زنقة   16 الشقة رقم   01 اقامة نور 

مراكش   40000 أليز  يوغوزالفيا 

املغرب

السيد مصطفى قا�ضي عنوانه)ا) 

امرشيش النجوم 2 ع ارة ب رقم 04 

40000 مراكش املغرب

عنوانه)ا)  اع ارج  مح د  السيد 

تسلطانت   156 الرقم  اكنزا  تجزئة 

40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141821.

555I

PREMIUM FINANCE

ZIZO INVEST
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ZIZO INVEST شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة رقم 

3 الطابق الثاني رقم 951 تجزئة 

املسار طريق آسفي - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

131037

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   10

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 ZIZO  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.INVEST

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى.

شقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 3 الطابق الثاني رقم 951 تجزئة 
املسار طريق آسفي - 40000 مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : حركة  عزالدين  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد عزالدين حركة عنوانه)ا) 
40000 مراكش  سجار العظم الويدان 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
حركة  عبدالصاسق  السيد 
الويدان  العظم  سجار  عنوانه)ا) 

40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141816.
556I

الناظور للحسابات

MARCHICATERING
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي مح د الحي 
االساري سيتي املح دية بلوك س 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظور املغرب
MARCHICATERING شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
السويس ع ارة الشفاءالطابق 

امر�ضي لعري الشيخ الناظور 62000 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   27

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MARCHICATERING

-منظم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت جخدمات اخرى

اطباق  مكونات  جتحضير  -انتاج 

الطعام

-تغليف املنتجات الغذائية.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الشفاءالطابق  ع ارة  السويس 

امر�ضي لعري الشيخ الناظور 62000 

الناظور املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : علي  العزجزي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  علي  العزجزي  السيد 

املدينة   44 فيال  تاجن  كرين  كازا 

الخضراء بوسكورة النواصر 20610 

الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  علي  العزجزي  السيد 

املدينة   44 فيال  تاجن  كرين  كازا 

الخضراء بوسكورة النواصر 20610 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   21 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4818.

557I
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MAROC COMPTA PLUS

AZDAT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االجل الشقة 

رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 23200، 

FKIH BEN SALAH MAROC

AZDAT شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع ام 

الربيع حي السالم رقم 152 - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   10

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AZDAT

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.

شارع ام   : عنوان املقر االأت اعي 

الربيع حي السالم رقم 152 - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عزيز توناني : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

حي  السيد عزيز توناني عنوانه)ا) 

 152 الرقم  الربيع  ام  شارع  السالم 

23200 الفقيه بن صالح املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

حي  السيد عزيز توناني عنوانه)ا) 

 152 الرقم  الربيع  ام  شارع  السالم 

23200 الفقيه بن صالح املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   2022 نون4ر   24 بتاريخ 

.295/2022

558I

conseils gest plus

LENNOAH
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

conseils gest plus

شارع عبد الكريم الخطابي ع ارة 

برج املنارة 2 الطابق الخامس رقم 

25A ، 400000، مراكش املغرب

LENNOAH شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 81 

سرب الزموري سيدي بوعامر - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51029

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2019 ف4راير   14 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

فالس  ستفاني  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   400

طوني  )ة)  حصة لفائدة السيد   800

كامبيرتو بتاريخ 14 ف4راير 2019.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

ف4راير   26 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2019 تحت رقم 1878.

559I

CABINET SERVICES EXPRESS SARL

YAKOUT BIS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET SERVICES EXPRESS
SARL

 IMM GRAGUI N8 BUREAU N5
 RUE SANAOUBAR SEFROU ،

31000، Sefrou Maroc
YAKOUT BIS شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة رقم 

08 مكتب رقم 05 زنقة الصنوبر 
املدينة الجدسة صفرج - 31000 

صفرج املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   02
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YAKOUT BIS
غرض الشركة بإيجاز : -مقاجل في 

اشغال مختلفة 
صيانة  اج  زراعة  في  -مقاجل 

املنتزهات ج الحدائق.
ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 08 مكتب رقم 05 زنقة الصنوبر 
 31000  - صفرج  الجدسة  املدينة 

صفرج املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : الزهري  كنزة  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزهري  كنزة  السيدة 
2 زنقة الخليل حي الفرح  35 الطابق 
فاس   30000 شارع ابن االثير فاس 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الزهري  كنزة  السيدة 
2 زنقة الخليل حي الفرح  35 الطابق 
فاس   30000 شارع ابن االثير فاس 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بصفرج  االبتدائية 

2022 تحت رقم 382.

560I

FLASH ECONOMIE

CLINIQUE VILLE VERTE
شركة املساه ة

تعيين مسير أديد للشركة

CLINIQUE VILLE VERTE SAS AU
شركة ذات أسهم مبسطة

رأس الها : 5.000.000 رقم التقييد 
التجاري : 366157 الدار البيضاء 
مقرها االأت اعي : الغابة الخضراء 

بوسكورة الدار البيضاء 3020
االستثنائي  القرار  ملحضر  طبقا 
 ELSAN MAROC الوحيد  للشريك 
SAS املؤرخة بتاريخ 31 غشت 2022 

تقرر ما يلي :
- استقالة شركة ELSAN SAS من 

مهامها كرئيس للشركة.
 ELSAN كبديل تم تعيين شركة -
مبسطة  أسهم  ذات   MAROC
خاضعة للقانون املغربي ، رأس الها : 
480300 27 سرهم ، مقرها االأت اعي 
 4 الطابق   2 : ع ارة برجموفيس رقم 
سيدي   1 تجزئة منظرنا تجزئة رقم 
معرجف الدار البيضاء ، رقم السجل 
 ، البيضاء  الدار   366297 التجاري 
 ELSAN رئيسها  شخص  في  م ثلة 
شخص  في  بدجرها م ثلة  جهي   SAS
Thierry CHICHحامل أواز  السيد 

سفر رقم 14CC46775 ، كرئيس.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   4 بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 

2022 تحت رقم 844243 
561I

الناظور للحسابات

GURUGU FOODS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي مح د الحي 
االساري سيتي املح دية بلوك س 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62000، 

الناظور املغرب
GURUGU FOODS شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املطار 

الو 36 مكرر ع ارة رقم 60 ‹أ‹ 
الطابق االر�ضي الناظور 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   27
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GURUGU FOODS
بيع،   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغذائية  املنتجات  جتوزيع  تخزين 

بالج لة جالتقسيط
- نقل املنتجات الغذائية

- التصدير جاالستيراس.
عنوان املقر االأت اعي : حي املطار 
الو 36 مكرر ع ارة رقم 60 ’أ‘ الطابق 
الناظور   62000 الناظور  االر�ضي 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : علي  العزجزي  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  علي  العزجزي  السيد 
املدينة   44 فيال  تاجن  كرين  كازا 
الخضراء بوسكورة النواصر 20610 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  علي  العزجزي  السيد 
املدينة   44 فيال  تاجن  كرين  كازا 
الخضراء بوسكورة النواصر 20610 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   21 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4817.
562I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

موديل صوالر
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
موسيل صوالر شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : الزنقة 03 
الرقم 276 حي سيدي الهاسي زجاغة 

- 30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.60285

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   23 املؤرخ في 
موسيل صوالر شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

الرقم   03 الزنقة  اإلأت اعي  مقرها 
 - زجاغة  الهاسي  سيدي  حي   276
للقفل  نتيجة  املغرب  فاس   30000

النهائي للشركة.
ج عين:

زركان  العا ي  عبد  السيد)ة) 
 10 الرقم   02 الزنقة  عنوانه)ا)  ج 
زجاغة  الهاسي  سيدي  مكررحي 
)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 23 نون4ر 2022 جفي الزنقة 03 
276 حي سيدي الهاسي زجاغة  الرقم 

- 30000 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 28 نون4ر 2022 

تحت رقم 4923/2022.
563I

FLASH ECONOMIE

CLINIQUE LES OLIVIERS
شركة املساه ة

تعيين مسير أديد للشركة

 CLINIQUE LES OLIVIERS SAS
AU

شركة ذات أسهم مبسطة
رأس الها: 5.000.000 رقم التقييد 

التجاري: 5519 سطات
مقرها االأت اعي :103 حي لكنانيت 

سطات.
االستثنائي  القرار  ملحضر  طبقا 
 ELSAN MAROC الوحيد  للشريك 
SAS املؤرخة بتاريخ 31 غشت 2022 

تقرر ما يلي :
- استقالة شركة ELSAN SAS من 

مهامها كرئيس للشركة.
 ELSAN كبديل تم تعيين شركة -
مبسطة  أسهم  ذات   MAROC
رأس الها   ، خاضعة للقانون املغربي 
مقرها   ، سرهم   27  480300:
 2 االأت اعي : ع ارة برجموفيس رقم 
تجزئة منظرنا تجزئة رقم   4 الطابق 
 ، البيضاء  الدار  معرجف  سيدي   1
رقم السجل التجاري 366297 الدار 
م ثلة في شخص رئيسها   ، البيضاء 
في  جهي بدجرها م ثلة   ELSAN SAS

 Thierry CHICHEالسيد شخص 
 14CC46775 حامل أواز سفر رقم 

، كرئيس.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   2 بتاريخ  بسطات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1324/22.
564I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

FITRAM
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

 SARL AUH-DEV
CONSULTANTS

زنقة زمزم إقامة زمزم مكتب   34
رقم 8، 14000، القنيطرة املغرب

املسؤجلية  ذات  شركة   FITRAM
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 52 
 14000  - العربي  املغرب  س  بلوك 

القنيطرة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35193

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2022 أكتوبر   27 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»400.000 سرهم» أي من »100.000 
عن  سرهم»   500.000« إ 9  سرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 08 نون4ر 

2022 تحت رقم 93210.
565I

FLASH ECONOMIE

 TUCOSO ACADEMY FOR
TRAINING &CONSULTING

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 TUCOSO ACADEMY FOR
TRAINING &CONSULTING

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد
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مقرها اإلأت اعي الغربي 1 زنقة 
توبقال الطابق امر�ضي ق ر 2 الشقة 

2 أكدال -الرباط
رقم التقييد في السجل التجاري : 

160557
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 مارس   26
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقتضاء ب ختصر تس يتها
 TUCOSO ACADEMY FOR

 TRAINING &CONSULTING
مجلس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إسارة التدريب املست ر جالخاص
 1 : الغربي  عنوان املقر االأت اعي 
 2 زنقة توبقال الطابق امر�ضي ق ر 

الشقة 2 أكدال - الرباط
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي
سعدية الباهي : 100 حصة بقي ة 

100 سرهم للحصة
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مسيري الشركة
سعدية الباهي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 125027
566I

karama conseil

STE MAHBOBA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
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 MAHBOBA شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 73 
حي م4رجكة 2 حي الوفاق بالخياط - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   16
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAHBOBA
غرض الشركة بإيجاز : اسكافي.

 73 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
 - 2 حي الوفاق بالخياط  حي م4رجكة 

30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : املراسي  فؤاس  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املراسي  فؤاس  السيد 
 30000 سبت الوساية موالي يعقوب 

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املراسي  فؤاس  السيد 
 30000 سبت الوساية موالي يعقوب 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 25 نون4ر 2022 

تحت رقم 4915/2022.
567I

KAMAR BENOUNA

 SOUTH GREEN
DEVELOPMENT ش م م دات 

مساهم وحيد
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
 SOUTH GREEN

DEVELOPMENT ش م م سات 
مساهم جحيد شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 اقامة 

رامي زنقة سبتة الطابق الثاني 
مكتب رقم 8 - 20100 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   17
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOUTH GREEN DEVELOPMENT

ش م م سات مساهم جحيد.
موضوع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في كل من املغرب ج الخارج
- استغالل الحقول الزراعية 

انشاء أ يع الشركات التجارية   -
ج  لها  الترجيج  ج  جاملالية  الصناعية 
اسارة القيم العقارية القايلة للتحويل 
ج كدلك أ يع الع ليات املدكورة ة 

التي تقوم بها عاسة الشركات املالية.
اقامة   7  : عنوان املقر االأت اعي 
رامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب 
رقم 8 - 20100 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 STE ATLAS FRUITS الشركة   -
 100 بقي ة   COMPANY S : 1.000

سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
 TE ATLAS FRUITS الشركة 
اقامة   7 عنوانه)ا)   COMPANY S
رامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب 
رقم 8 20100 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

الشرايبي  ك ال  مح د  السيد 
اقامة  سندباس  تجزئة  عنوانه)ا) 
22 عين الدئاب  2 ش  سجنزاك ع ارة 

20180 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847760.
568I

PREMIUM FINANCE

BENSALEM GAZ
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BENSALEM GAZ شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
الشويحية مزجضة - 41000 

شيشاجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   24
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مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BENSALEM GAZ
غرض الشركة بإيجاز : تاأر الغاز 

املضغوط 
نقل البضائع لحساب الغير.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الشويحية مزجضة - 41000 شيشاجة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : املؤسن  ميلوس  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املؤسن  ميلوس  السيد 
شيشاجة   41000 املح دي  الحي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املؤسن  ميلوس  السيد 
شيشاجة   41000 املح دي  الحي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 29 نون4ر 

2022 تحت رقم 680/2022.
569I

FIDUHOUSE

BH-ASSURANCE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيبة زنقة غسان 
كنفاني ، 30000، فاس املغرب

BH-ASSURANCE شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية أبو 

بكر الصديق ج غاندي إقامة رياض 
امندلوس 1 بلوك أ مكتب 10 - 

14000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67367
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
BH-  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ASSURANCE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.
: زاجية أبو  عنوان املقر االأت اعي 
بكر الصديق ج غاندي إقامة رياض 
 -  10 مكتب  أ  بلوك   1 امندلوس 

14000 القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   500  : السيد ه ان فؤاس 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد بشار عبد هللا : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فؤاس  ه ان  السيد 
ع ارة   3 طابق   3 إقامة ال4ركة م س 
 28810 يخلف  بني   301 شقة   28

املح دية املغرب.
عنوانه)ا)  هللا  عبد  بشار  السيد 

فرنسا 95300 فرنسا فرنسا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فؤاس  ه ان  السيد 
ع ارة   3 طابق   3 إقامة ال4ركة م س 
 28810 يخلف  بني   301 شقة   28

املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 21 نون4ر 

2022 تحت رقم 93376.

570I

ECOGEF

FADDOULI TRANSFERT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 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
FADDOULI TRANSFERT شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي موحدين 
تجزئة عالية 2 امتداس اقامة 5 

املحل 3 الجديدة - 24000 الجديدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
20059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   24
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FADDOULI TRANSFERT
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امموال.
: موحدين  عنوان املقر االأت اعي 
تجزئة عالية 2 امتداس اقامة 5 املحل 
3 الجديدة - 24000 الجديدة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
1.000 حصة   : السيد مراس هالل 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هالل  مراس  السيد 
تجزئة الصنوبر رقم 27 الطابق االجل 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هالل  مراس  السيد 
تجزئة الصنوبر رقم 27 الطابق االجل 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2022 تحت رقم 1107.
571I

بنبو خديجة

SOCIETE JAAFARI CAR
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بنبو خديجة
261 املسعوسية تازة ، 35000، تازة 

املغرب
SOCIETE JAAFARI CAR شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مح د VI ع ارة رقم 1 شقة رقم 8 - 

35000 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   15
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE JAAFARI CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدجن سائق.



23281 الجريدة الرسميةعدس 5746 - 19 أ اسى امج 9 1444 )14 سيس 4ر 2022) 

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مح د VI ع ارة رقم 1 شقة رقم 8 - 

35000 تازة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : ع ار  الجعفري  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ع ار  الجعفري  السيد 
املسيرة 1 بلوك 6 رقم 54 35000 تازة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ع ار  الجعفري  السيد 
املسيرة 1 بلوك 6 رقم 54 35000 تازة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 546.

572I

بنبو خديجة

SOCIETE CARBUROUTE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

بنبو خديجة
261 املسعوسية تازة ، 35000، تازة 

املغرب
SOCIETE CARBUROUTE شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز اجالس 
زباير سائرة جاسي امليل امللك املسمى 
» احسينة ج كوشو» - 35042 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6799
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   10
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE CARBUROUTE

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البنزين

مقهى ج مطعم.

عنوان املقر االأت اعي : مركز اجالس 

زباير سائرة جاسي امليل امللك املسمى 

تازة   35042  - احسينة ج كوشو»   «

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   334  : السيد كوشو عالل 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 333  : السيد شطينة عالء الدين 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد كوشو فيصل : 333 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عالل  كوشو  السيد 

مركز اجالس زباير 35042 تازة املغرب.

الدين  عالء  شطينة  السيد 

 35042 زباير  اجالس  مركز  عنوانه)ا) 

تازة املغرب.

عنوانه)ا)  فيصل  كوشو  السيد 

مركز اجالس زباير 35042 تازة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عالل  كوشو  السيد 

مركز اجالس زباير 35042 تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   24 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 545.

573I

Westfield sarl

 Société d›électrolyse à
 membranes et de chimie

»industrielle «SEMCI
إعالن متعدس القرارات

Westfield sarl

 rue tamesna Longchamps,20

 Casablanca ، 20200،

casablanca maroc

 Société d›électrolyse à

 membranes et de chimie

industrielle «SEMCI» »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 193 

 3ième étage شارع الحسن الثاني

Bureau رقم 5 - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
طريق  عن  املال  رأس  زياسة  مايلي: 

تحويل الحساب الجاري لل ساه ين 

بإصدار  سرهم   14،810،300 ب بلغ 

148،103 سهم أديد بقي ة اس ية 

مائة )100) سرهم

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

بالكامل  سهم   148.103 اكتتاب 

 VIO CHEMICALS  (1( قبل  من 

INDUSTRIES S.A.R.L. ي ثله السيد 

 88.502 حتى  حساني  علمي  أواس 

 .H2F Invest S.A.R.L  (2( ج  سهم 
ي ثلها السيد / أح د الفا�ضي الفهري 

حتى 59،601 سهم

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

نقل املكتب املسجل للشركة إ 9 193 

شارع الحسن الثاني الطابق الثالث 

مكتب رقم 5 - الدار البيضاء.

قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

أح د  السيد  من  سهم   199 بيع 

 H2F Invest الفا�ضي الفهري لشركة 

.S.A.R.L

قرار رقم 5: الذي ينص عل9 مايلي: 
التعديل النسبي للقوانين • صالحيات 

اإلأراءات الشكلية
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 
في:  ثابت  للشركة  املسجل  املكتب 
الطابق  الثاني  الحسن  شارع   193

الثالث مكتب رقم 5 - الدار البيضاء
بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 
ب وأب أحكام القرارات االستثنائية 
 2022 أكتوبر   11 بتاريخ  للشركاء 
ب قدار  املال  رأس  زياسة  ت ت   ،
من  ليصبح  سرهم   14.810.300
سرهم)   100.000( سرهم  ألف  مائة 
من خالل   ، سرهم   14.910.300 إ 9 

إنشاء 148.103 أسهم أديدة.
عل9  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم  مايلي: 
إ 9  مقسً ا   ، سرهم   14،910،300
 (100( سهً ا بقي ة مائة   149،103
 ، للسهم  االس ية  للقي ة  سرهم 

مدفوعة بالكامل.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 37567.
574I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

MALICE BOX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

سار ال4ر ج االحسان ع ارة - س - رقم 1 

شارع ابن سينا الداجسيات مراكش ، 

40080، مراكش املغرب

MALICE BOX شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سار 

ال4ر ج االحسان ع ارة س الشقة 1 

الدجسيات مراكش - 40080 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.107637
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الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 نون4ر   15 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
بيرتوس  اليس  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   100
ماري  )ة)  حصة لفائدة السيد   100

كاليغون بتاريخ 15 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 12740.
575I

FISCABEL

ATLAS TAJMIL SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

FISCABEL
 HAY ENNAHDA TIFLET ، 49

15100، TIFLET MAROC
ATLAS TAJMIL SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي يعقوب 

املنصور تيداس الخ يسات - 
15000 الح يسات املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25433

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون4ر   07 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 
ك سير  أواس  اميار  مح د  احالجي 

آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالخ يسات  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 426.
576I

COG

مدرسة مشرب العلم
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

COG
 APPT N°3 IMM F RESID BAB

 TARGA MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

مدرسة مشرب العلم شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي عقار ماريا 

العزجزية ش ال مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61207

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2022 نون4ر   11 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

السويدي فاط ة االسريسية ك سير 

جحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 12775.

577I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

 LIBREIRIE PAPETERIE LES
SOEURS ELBOUANANI
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

سار ال4ر ج االحسان ع ارة - س - رقم 1 

شارع ابن سينا الداجسيات مراكش ، 

40080، مراكش املغرب

 LIBREIRIE PAPETERIE LES

SOEURS ELBOUANANI شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي صوكوما 

1 ع ارة 21 متجر رقم 1 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97865

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   16 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

تفويت السيد )ة) مينة البوعناني 

أصل  من  اأت اعية  حصة   500

عزيزة  )ة)  حصة لفائدة السيد   500

البوعناني بتاريخ 16 نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 12743.
578I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE OBI PIECES SARL
AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب
 SOCIETE OBI PIECES SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 30 

شارع موسكو قطعة العراقي ج امللوكي 
الزهور 1 فاس - 30000 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.49723

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   30 في  املؤرخ 
 SOCIETE OBI PIECES SARL حل 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم   50.000
موسكو  شارع   30 رقم  اإلأت اعي 
 1 الزهور  امللوكي  ج  العراقي  قطعة 
فاس املغرب نتيجة   30000  - فاس 

الزمة مالية.
ج عين:

السيد)ة) ع ر بن يدير ج عنوانه)ا) 
ك االندلس   45 الجنان توسيع رقم 
فاس  يعقوب  موالي  الشقف  عين 
)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 30 جفي رقم   2022 نون4ر   28 بتاريخ 
شارع موسكو قطعة العراقي ج امللوكي 
الزهور 1 فاس - 30000 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 29 نون4ر 2022 

تحت رقم 4940/022.

579I

STE FIDU WHITE

HCT TRAV
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

STE FIDU WHITE

 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1

 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC

HCT TRAV شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : طريق 

تفوغالت حي السوق - 65450 

العيون سيدي ملوك املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1035

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 

املسؤجلية  ذات  شركة   HCT TRAV

 100.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

طريق تفوغالت حي السوق - 65450 

العيون سيدي ملوك املغرب نتيجة 

لعدم تحقيق الهدف االأت اعي.

ج عين:

ج  محجار  مح د  السيد)ة) 
الحي  تازة  زنقة   458 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  تاجريرت   65800 الجديد 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

طريق  جفي   2022 نون4ر   21 بتاريخ 

 65450  - السوق  حي  تفوغالت 

العيون سيدي ملوك املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 االبتدائية بتاجريرت بتاريخ 

2022 تحت رقم 468/2022.

580I
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كناب ميد

كناب ميد
تأسيس شركة املساه ة

كناب ميد

26 شارع مرس السلطان الطابق 1 
رقم 3 الدار البيضاء ، 20100، الدار 

البيضاء املغرب

كناب ميد »شركة املساه ة» 

جعنوان مقرها االأت اعي: ساحة 

براهيم الرجساني زنقة السينا اقامة 

بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 طنجة 

-، 90000 طنجة املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساه ة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.132471

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2021 أكتوبر 

امسا�ضي لشركة املساه ة بامل يزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة املساه ة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

كناب   : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

ميد.

غرض الشركة بإيجاز : استخالص 

جتقطير املشتقات من الكتلة الحيوية 

النباتية للقنب جالقنب

جاستيراس  جشراء  جتعبئة  تصنيع 

أ يع  جمعالجة  جبيع  جاستكشاف 

القّنب  عل9  القائ ة  املنتجات  أنواع 

بحث جتطوير

عنصر  أي  جتصدير  استيراس 

جبج يع  الشركة  لغرض  ضرجري 

امنواع

املنتجات  جتصنيع  صياغة 

الصحية القائ ة عل9 شبائه القّنب
العضوي  أج  املائي  االستخراج 

الكتل  من  املختلفة  للجزيئات 

الحيوية املختلفة

جاستيراس  جشراء  جتعبئة  تصنيع 

أنواع  جبيع جمعالجة أ يع  جتصدير 

الزيوت

تطوير امساليب التحليلية.

براءات  أ يع  عل9  الحصول 
التجارية  جالعالمات  االختراع 
جاستغاللها  جحيازتها  جالع ليات 
جتأأيرها جنقلها جمساه تها جحيازتها 
في  جاملساه ة  جاستغاللها  جامتيازها 
الشركة  لحساب  التراخيص  أ يع 

الحصري
جتأأير  جحيازة  جتركيب  إنشاء 
التصنيع  أج  الدراسة  أ يع جحدات 
املنتجات  بيع  أج  لشراء  جاملخازن 
بشكل  املرتبطة  جاملواس  جامشياء 
مباشر أج غير مباشر بامشياء املذكورة 

أعاله.
.

ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اقامة  السينا  زنقة  الرجساني  براهيم 
بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 300.000 جيبلغ رأس ال الشركة 

سرهم،
مقسم كالتا ي:

 600  : الرحيم  عبد  ساجس  السيد 
حصة بقي ة 60.000 سرهم للحصة.

السيدة نرأس العلج : 600 حصة 
بقي ة 60.000 سرهم للحصة.

السيد مح د الشيب : 600 حصة 
بقي ة 60.000 سرهم للحصة.

السيد سانيال كيسو كارسيا : 600 
حصة بقي ة 60.000 سرهم للحصة.

السيد أوان أوسب امات : 600 
حصة بقي ة 60.000 سرهم للحصة.

مجلس  أج أعضاء  املتصرفون   -  
الرقابة: 

بصفته)ا)  الشيب  مح د  السيد 
عنوانه)ا)  االساري  املجلس  رئيس 
ل  ل  برات   1-2-21 مار  سج  كانت 

08360 برسلونة اسبانيا
الرحيم  عبد  ساجس  السيد 
عنوانه)ا)  العام  املدير  بصفته)ا) 
 59 رقم  السبع  كدية  االمانة  شارع 

تطوان 93020 تطوان املغرب
مراقب أج مراقبي الحسابات :

)ا)بصفته  مخانتر  حاتم  السيد 
اقامة  عنوانه)ا)  حسابات  مدقق 

عبد  شارع   42 رقم  ستريت  جليلي 
الدار   20200  25 رقم  ط4  املومن 

البيضاء املغرب
امسا�ضي  النظام  مقتضيات 
توزيع  ج  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

امرباح :
السنوي  الناتج  من  املائة  في   5
الصافي بعد خصم الخسائر السابقة 
الج ع العام يحدس توزيع االرباح بين 

الشركاء.
املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
ليس هناك امتيازات خاصة ينص 

عليها القانون االسا�ضي.
بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  امشخاص 
امسهم جتعيين أهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
.-

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259834.
581I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

ECO MULTI-PROJETS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 LOT EL MADINA 1 N 81-83
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،

26200، BERRECHID MAROC
شركة   ECO MULTI-PROJETS

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
السفلي رقم 83 مكرر تجزئة خديجة 

الدرجة - 26200 برشيد املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12211

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   08 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
يوسف لطفي  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   500
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

سعيد ش4ريك بتاريخ 08 نون4ر 2022.

يوسف لطفي  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   500

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

اسريس البقا ي بتاريخ 08 نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   16 بتاريخ  ب4رشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1195.

582I

سوس لل حاسبة

ROYABLINK
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوس لل حاسبة

رقم 56 زنقة مح د القوري مكتب 

رقم KENITRA ،14020 ، 2 املغرب

ROYABLINK شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 101 شارع 

موالي عبد العزيز ,اقامة الصنوبر 

مكتب رقم 4 - 14020 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   14

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ROYABLINK

*التاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

باالستيراس  يقوم  الذي  الوسيط  أج 

جالتصدير.

* تجارة عامة..
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عنوان املقر االأت اعي : 101 شارع 
الصنوبر  ,اقامة  العزيز  عبد  موالي 
القنيطرة   14020  -  4 رقم  مكتب 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : علي  بورهوات  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  علي  بورهوات  السيد 
الشهداء  ساحة   1 رقم   120 الزنقة 

14000 القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  علي  بورهوات  السيد 
الشهداء  ساحة   1 رقم   120 الزنقة 

14000 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28 نون4ر 

2022 تحت رقم 93480.
583I

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

BAYDE AL YOUM
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE
 APPT 21 N 6 AV KADISSI ALIDO

FES ، 30000، FES MAROC
BAYDE AL YOUM شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 26 
زنقة 202 عين هارجن - 30000 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27061

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
مبلغ رأس الها   BAYDE AL YOUM
مقرها  جعنوان  سرهم   300.000

عين   202 زنقة   26 رقم  اإلأت اعي 
30000 فاس املغرب نتيجة  هارجن - 

ل : عدم توافق بين الشركاء.
 26 ج حدس مقر التصفية ب رقم 
زنقة 202 عين هارجن - 30000 فاس 

املغرب. 
ج عين:

املقري  الرح ان  عبد  السيد)ة) 
17زنقة عبد السالم بن  ج عنوانه)ا) 
مشيش شقة 6 بورمانة 30000 فاس 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 16 نون4ر 2022 

تحت رقم 4759/2022.
584I

WALI ALAMI EXPERTISE

 INQURE HEALTH
MOROCCO

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

WALI ALAMI EXPERTISE
 Rue Saad Bnou Abi Wakass 35
 Etg 4 N 12 Casablanca ، 2000،

CASABLANCA MAROC
 INQURE HEALTH MOROCCO

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

بورأون ، سكن شارع أعفر ابن 
حبيب ، املشريك 2 ، الطابق امجل 

N 3 - الدار البيضاء. - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2019 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»شارع بورأون ، سكن شارع أعفر 
الطابق   ،  2 املشريك   ، حبيب  ابن 
امجل N 3 - الدار البيضاء. - 20000 
الدار البيضاء املغرب» إ 9 »80 شارع 
 ، الثاني  الطابق   ، سلي ان  موالي 

 20000  - 01 - عين سبع  مكتب رقم 
الدار البيضاء املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2019 تحت رقم 723429.
585I

FIDUCIAIRE

 ALAMEG
CONSTRUCTIONS

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
حل شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
 ALAMEG CONSTRUCTIONS

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي إقامة بن و�ضى 
الكواش الطابق الثاني - 30000 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.71169

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
 ALAMEG CONSTRUCTIONS
سرهم   100.000 رأس الها  مبلغ 
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
بن و�ضى  إقامة  الخطابي  الكريم 
الكواش الطابق الثاني - 30000 فاس 

املغرب نتيجة ل : املنافسة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
عبد الكريم الخطابي إقامة بن و�ضى 
الكواش الطابق الثاني - 30000 فاس 

املغرب. 
ج عين:

السيد)ة) أنس مكزاري ج عنوانه)ا) 
7 زنقة الفقيه ميارة بورمانة 30000 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6475.
586I

A&E Consulting

idel finance
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

A&E Consulting
 QUARTIER ZONE

 INDUSTRIELLE EL WIFAK 1
 RUE 2 N 19 ETAGE 2 BUREAU

 N 8 OULFA CASA ، 20660،
CASABLANCA MAROC

idel finance شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

 acharaf جعنوان مقرها اإلأت اعي
 2 gh 39 imm 7 appt 10

casablanca - 20230 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563445

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   04
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 idel  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.finance
غرض الشركة بإيجاز : املحاسبة.

 acharaf 2 : عنوان املقر االأت اعي
 gh 39 imm 7 appt 10 casablanca

20230 - الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 400.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 3.000  : ال4ركاجي  اح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 1.000  : السيد عبد هللا اسأاير 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ال4ركاجي  اح د  السيد 
س   01 ط   06 رقم  أنانات  تجزئة 
البيضاء  الدار   20280 البيضاء  م 

املغرب.
السيد عبد هللا اسأاير عنوانه)ا) 
 85000 تجزئة اسجزاليغ تيزنيت   175

تيزنيت املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ال4ركاجي  اح د  السيد 
س   01 ط   06 رقم  أنانات  تجزئة 
البيضاء  الدار   20280 البيضاء  م 

املغرب
السيد عبد هللا اسأاير عنوانه)ا) 
 85000 تجزئة اسجزاليغ تيزنيت   175

تيزنيت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847666.
587I

FIECO SARL

KENZI INDUSTRIE
إعالن متعدس القرارات

FIECO SARL
 RUE AL KASSAR MAARIF 14

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

KENZI INDUSTRIE »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 60 زنقة 
إس اعيلية الدارلبيضاء - ******* 

الدارلبيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.296875

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
من  اأت اعية  حصة   200 تفويت 
طرف السيد عزالدين بنجلون تويمي 
تويمي   بنجلون  كنزه  السيدة  لفلئدة 

بت ن 100 سرهم الحصة

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

ك سيره  تويمي  بنجلون  كنزه  تعيين 

للشركة ملدة غير محدجسة 

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

تحيين القانون االسا�ضي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

عل9  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
الحصص  ج  الشركة  رأس ال  مايلي: 

االأت اعي

عل9  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: التسيير الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845060.

588I

RAIS AUDIT&CONSEIL

GLOW›LADY BEAUTY SPA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

GLOW’LADY BEAUTY SPA

شركة ذ ا ت املسؤ ج لية املحد ج س ة

 ر أ س ا لها 100.000 س ر هم

مقر ها اال أت ا عي : الد ا رالبيضا 

ء – 51 ، زنقة أطلس - معاريف

السجل التجاري : الدار البيضاء رقم 

563853

تأ سيس شر كة ذ ا ت املسؤ ج لية 

املحد ج سة

ب قتـ�ضى عــقــد عــر فـي منجــز بتا 

2022 ثم تهــييـئ القا  20 أكتوبر  ر يخ 

نون ام سا �ضي لشركة ذ ا ت املسؤ ج 

لية الــ حــد ج سة مــ يزاتها كالتا  ي :

 GLOW’LADY: التس ية 

 BEAUTY SPA

الر أ س ا ل اإل أت ا عي : 100.000 

حصة من   1.000 س ر هم مقسم ا 9 

فــئــة 100 س رهم للحصة محر ر ة بكا 

ملها ج مكتتبة ك ا يلي :

10.000 بل ين  مح د   السيد 

 س ر هم 100 حصة.

املجدجب  إبن  مريم  السيدة 

الحسني 30.000 س ر هم 300 حصة.

 30.000 بل ين  ح زة   السيد 
س ر هم 300 حصة

 30.000 بل ين  زينب   السيدة 
س ر هم 300 حصة

املقر اال أت ا عي : الد ارالبيضا ء 
– 51، زنقة أطلس - معاريف

الهد ف : مركز تج يل - سبا
من ء  ا  بتد  إ  سنة   99  : ة   املـــــد 
 تا ر يخ تأ سيسها النها ئي في السجل 

التجا ر ي.
: من فاتح يناير من  السنة املالية 
سيس 4رمن كل   31 كل سنة إ 9 غاية 

سنة.
إبن  مريم  السيدة   : التسيير 
مســيـرة ج حيد ة  املجدجب الحسني، 

للشر كة ملدة غير محدجسة.  
ثم اإليداع القا نوني لد ى املحـك ـة 
 29 بتا ريخ  التجارية بالدار البيضاء، 
نوق 4ر 2022، تحت عـد س 848307.

مقتطف من أ أل اال شها ر
589I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

MORRO-PHAR
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR
 N°360 AVENUE MOHAMED

 V TINGHIR TINGHIR، 45800،
TINGHIR MAROC

MORRO-PHAR شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

سوفامر مركز اكنيون - 45800 تنغير 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3031

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2021 أكتوبر 
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MORRO-PHAR

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتوأات الطبية

.

اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

سوفامر مركز اكنيون - 45800 تنغير 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : النوري  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  النوري  مح د  السيد 

 45800 مكونة  قلعة  االنبعات  حي 

تنغير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  النوري  مح د  السيد 

 45800 مكونة  قلعة  االنبعات  حي 

تنغير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   23 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

590I

FLASH ECONOMIE

JADY AGRICULTURE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

JADY AGRICULTURE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الوالء فيال حرمة هللا - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22905
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   25
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 JADY  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.AGRICULTURE
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الج لة في املنتجات الزراعية الخام 
جالحيوانات الحية ؛ اإلنتاج الحيواني 
الزراعية  امنشطة  مواصلة  ؛ 
جذلك  أشكالها  بج يع  جالحيوانية 
من خالل: زراعة جإنتاج أ يع أنواع 

الفاكهة جالخضرجات.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 73000  - هللا  حرمة  فيال  الوالء 

الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 500  : القاسمي  الغيالني  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : حي وسة  الخليل  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
القاسمي  الغيالني  السيد 
عنوانه)ا) شارع الوالء فيال حرمة هللا 

73000 الداخلة املغرب.
السيد الخليل حي وسة عنوانه)ا) 
حي موالي رشيد الشطر االجل بلوك 
07 شارع مح د الزرقطوني  رقم   10

70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

القاسمي  الغيالني  السيد 
عنوانه)ا) شارع الوالء فيال حرمة هللا 

73000 الداخلة املغرب
السيد الخليل حي وسة عنوانه)ا) 
حي موالي رشيد الشطر االجل بلوك 
07 شارع مح د الزرقطوني  رقم   10

70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 1776.

591I

YOUNESS BENMOUSSA

 GLOBALS ROYS
INVESTMENTS

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15400
 GLOBALS ROYS INVESTMENTS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 شارع 

أنوال إقامة فلوري 11 مكتب رقم 4 
مي وزة القنيطرة 14000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2021 نون4ر   22
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.GLOBALS ROYS INVESTMENTS
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة اج البناء.

23 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
أنوال إقامة فلوري 11 مكتب رقم 4 
القنيطرة   14000 القنيطرة  مي وزة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : توفيق  احيزجن  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد احيزجن توفيق عنوانه)ا) 
تيفلت   9050 رقم   9 م  الرشاس  حي 

15400 تيفلت املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد احيزجن توفيق عنوانه)ا) 
تيفلت   9050 رقم   9 م  الرشاس  حي 

15400 تيفلت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن4ر 2021 تحت رقم 89276.

592I

YOUNESS BENMOUSSA

 SOCIETE DE VOLAILLES
TAADOU SOVOTA

إعالن متعدس القرارات

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15400
 SOCIETE DE VOLAILLES

TAADOU SOVOTA »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: 53 

مجال بام سيلوان الناظور 62702 
الناظور املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5413
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 31 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
حصة اأت اعية من   2800 بتفويت 
1200حصة  ج  حسن  تعدج  السيد 
اأت اعية من السيد تعدج مح دي 

لفائدة السيد عزيز قطبي
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
السيد  ج  حسن  تعدج  السيد  إقالة 
تعدج مح دي ج تعيين السيد عزيز 
قطبي مسير أديد للشركة مع أ يع 

الصالحيات
عل9  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة: 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  من: 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  إ 9: 

بشريك جحيد
قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

تعديل النظام امسا�ضي جمالئ ته
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
: شركة ذات  شكل القانوني للشركة 

مسؤجلية محدجسة بشريك جحيد
بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
توزيع رأس املال ك ا يلي: السيد عزيز 

قطبي 4000 حصة اأت اعية
بند رقم 8: الذي ينص عل9 مايلي: 
عزيز  السيد  املال:  راس  مساه ة 

قطبي 400000 سرهم نقدا
عل9  ينص  الذي   :21 رقم  بند 
مايلي: اسارة الشركة من طرف السيد 

عزيز قطبي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4861.
593I

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR

 STE MERYMAH
TRANSPORT

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR
 BD MED V, IMM. ,125

 WAFABANK, VN, VN ، 30000،
FES MAROC
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 STE MERYMAH TRANSPORT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي فاس، 
تجزئة ال4رج، طريق اي وزار، رقم 

61، الرسم العقاري 07/210342 - 
30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73569
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 31 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
 STE MERYMAH الوحيد  الشريك 
رأس الها  مبلغ   TRANSPORT
مقرها  جعنوان  سرهم   10.000
اإلأت اعي فاس، تجزئة ال4رج، طريق 
العقاري  الرسم   ،61 رقم  اي وزار، 
30000 فاس املغرب   -  210342/07

نتيجة ل : ظرجف ماسية.
فاس،  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
تجزئة ال4رج، طريق اي وزار، رقم 61، 
الرسم العقاري 210342/07 املغرب 

30000 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  الحضري  جفاء  السيد)ة) 
تجزئة   ،4 زنقة   ،7 رقم  عنوانه)ا) 
الخطيب  إبن  شارع  س4رجنور1، 
)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4899.
594I

achaa lahcen

REST AND DREAM
فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري 

)امشخاص املعنويون)
فسخ عقد تسيير حر مصل تجاري

 REST AND DREAM
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
لشركة REST AND DREAM الكائن 

سجار اجالس زبير   : مقرها االأت اعي ب 

مراكش   41103  - الويدان  نزالة 

 2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ  املغرب 

تقرر مايلي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل   

زبير  اجالس  سجار   : الكائن ب  التجاري 

مراكش   41103  - الويدان  نزالة 

شركة  طرف  من  املوقع   ، املغرب 

بصفتها   :  REST AND DREAM

 Les مالكة لألصل التجاري ج شركة 

copains du sud بصفتها مسيرة حرة.

595I

سيوان الخدمات

BOUTOUBA TRAVAUX

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

سيوان الخدمات

شارع مح د الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 

املغرب

BOUTOUBA TRAVAUX شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 1157 

حي أوهرة - 16000 سيدي قاسم 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27353

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   21 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

الواحد  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   500 الداجسي 

)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 

نون4ر   21 بتاريخ  بوطوبة  الحسن 

.2022

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

نون4ر 2022 تحت رقم 599.

596I

سيوان الخدمات

STE A.M4 TRAVAUX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

سيوان الخدمات
شارع مح د الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

STE A.M4 TRAVAUX شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الزنقة 03 
رقم 48 حي ميلوس - 16000 سيدي 

قاسم املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29101

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   25 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
اللطيف  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اأت اعية من   1.000 عفيفي 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 
سعيد مفهوم بتاريخ 25 نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

نون4ر 2022 تحت رقم 612.

597I

Finconseil

ALASKA CUIR
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200، 140

casablanca maroc
ALASKA CUIR شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 شارع 
36 بوشنطوف الفدا - 20200 الدار 

البيضاء امل لكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.40026

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   09 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
 ALASKA CUIR الوحيد  الشريك 
سرهم   100.000 رأس الها  مبلغ 
شارع   4 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
36 بوشنطوف الفدا - 20200 الدار 
 : امل لكة املغربية نتيجة ل  البيضاء 

الخ ول.
شارع   4 ج حدس مقر التصفية ب 
36 بوشنطوف الفدا - 20200 الدار 

البيضاء امل لكة املغربية. 
ج عين:

ج  سقداك  مح د  السيد)ة) 
بوشنطوف   36 شارع   4 عنوانه)ا) 
امل لكة  الدار البيضاء   20200 الفدا 

املغربية ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00848109.
598I

ASMAA MEDIA GROUP

الحمد كبيطال
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

20 ال4رنو�ضي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

الح د كبيطال شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
املومن ج شارع سومية اقامة شهرزاس 

3 طابق 4 رقم 20 - - البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

563521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

الح د   : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

كبيطال.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 

املومن ج شارع سومية اقامة شهرزاس 

3 طابق 4 رقم 20 - - البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

صقلي  اللطيف  عبد  السيد 

 100 حصة بقي ة   1.000  : حسيني 

سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

صقلي  اللطيف  عبد  السيد 

زنيت بارك ع ارة  حسيني عنوانه)ا) 

فكتوريا   9 شقة   4 طابق   2 اكاسيا 

النصر اجالس صالح - البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

صقلي  اللطيف  عبد  السيد 

زنيت بارك ع ارة  حسيني عنوانه)ا) 

فكتوريا   9 شقة   4 طابق   2 اكاسيا 

النصر اجالس صالح - البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847511.

599I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

PF RABAT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

PF RABAT شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 
الخاش السوي�ضي - 10000 الرباط 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.150145

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 شتن4ر   30 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
مح د باحيدة  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   780
 IRN )ة)  السيد  لفائدة  حصة   100

GROUP بتاريخ 30 شتن4ر 2022.
مح د باحيدة  )ة)  تفويت السيد 
220 حصة اأت اعية من أصل 100 
رفاس  ع ر  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 30 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 10089.

600I

ASMAA MEDIA GROUP

SQ IMMO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

20 ال4رنو�ضي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

SQ IMMO شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 117 شارع 
ابن منير اقامة الزرقاء الطابق 2 رقم 

18 - - البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   17
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 SQ  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 117  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع ابن منير اقامة الزرقاء الطابق 

2 رقم 18 - - البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد علي صقلي عدجي : 1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عدجي  صقلي  علي  السيد 
اقامة  الوساية  زنقة   64 عنوانه)ا) 
 - الفليت   9 شقة   1 طابق  نورجاي 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عدجي  صقلي  علي  السيد 
اقامة  الوساية  زنقة   64 عنوانه)ا) 
 - الفليت   9 شقة   1 طابق  نورجاي 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847623.
601I

FLASH ECONOMIE

BRICOPECHE

إعالن متعدس القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BRICOPECHE »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 15 

تجزئة اللة هنية الح رية - 20160 

اسفي املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.11435

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

تفويت 500 حصة من السيد مح د 

أمشارج للسيد مح د امين مراس

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

قبول استقالة مح د أمشارج ج تعيين 

السيد مح د امين مراس ك سير جحيد 

للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

ا 9  شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

النظام  من   6-7 الفصول  تعديل 

االسا�ضي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   09 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 984.

602I
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 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ASILE BILADI
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندجق ال4ريد 310 الرئيسية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

ASILE BILADI شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

653 تجزئة جاس الذهب الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2016/11207

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   09 املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   ASILE BILADI

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

اإلأت اعي رقم 653 تجزئة جاس الذهب 

الرشيدية - 52000 الرشيدية املغرب 

نتيجة ل : ازمة شغل.

ج حدس مقر التصفية ب رقم 653 

تجزئة جاس الذهب اترشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب. 

ج عين:
موالي هشام الناصري  السيد)ة) 

 87 رقم  العرائش  زنقة  عنوانه)ا)  ج 

الرشيدية   52000 الح ر  الواس 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 24 نون4ر 

2022 تحت رقم 935/2022.

603I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 MARRUECOS DESIERTO

TOURS SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندجق ال4ريد 310 الرئيسية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

 MARRUECOS DESIERTO

TOURS SARL شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

الحا�ضي االبيض مرزجكة الطاجس 

الريصاني - 52450 الريصاني 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20186/12677

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   22 املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

 MARRUECOS DESIERTO

رأس الها  مبلغ   TOURS SARL

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

االبيض  الحا�ضي  قصر  اإلأت اعي 

مرزجكة الطاجس الريصاني - 52450 

ازمة   : ل  نتيجة  املغرب  الريصاني 

شغل.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الطاجس  مرزجكة  االبيض  الحا�ضي 

الريصاني - 52450 الريصاني املغرب. 

ج عين:

ج  اجتال  مصطفى  السيد)ة) 

االبيض  الحا�ضي  قصر  عنوانه)ا) 

الريصاني   52450 الطاجس  مرزجكة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 28 نون4ر 

2022 تحت رقم 940/2022.
604I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

MAJAZIR OUARDIGHA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تغيير تس ية الشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
املغرب

MAJAZIR OUARDIGHA شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي مكازة سجار 
جالس سعد جالس عبدجن - 25000 

خريبكة املغرب.
تغيير تس ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7341

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2022 نون4ر   10 املؤرخ في 
 MAJAZIR« من  الشركة  تس ية 
 VIP« إ 9   «OUARDIGHA

.»AGRICOLE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 592.
605I

GLOBE FIDUCIAIRE

BELAMENAG TRAVAUX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18 ، 20100، الدار البيضاء املغرب
BELAMENAG TRAVAUX شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 77 زنقة 
مح د س يحة الطابق 10 رقم 

57 الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   22

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BELAMENAG TRAVAUX

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء جالتهيئة.
زنقة   77  : عنوان املقر االأت اعي 
 57 رقم   10 الطابق  مح د س يحة 

الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد الوهاب بالجي : 1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
بالجي  الوهاب  عبد  السيد 

بلوك  ايطو  بن  اجالس  سجار  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار  بوسكورة   15 رقم  ج 

20000 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
بالجي  الوهاب  عبد  السيد 

بلوك  ايطو  بن  اجالس  سجار  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار  بوسكورة   15 رقم  ج 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848367.

606I
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CABINET BEN-YAHIA

Black10
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة
CABINET BEN-YAHIA

120، شارع مح د الخامس إقامة 
السالم اللطابق الثالث رقم 24 
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

Black10 شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
موالي إس اعيل ، 14 ، إقامة موالي 
إس اعيل ، الطابق الثالث ، رقم 9 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132589
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   17
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Black10
غرض الشركة بإيجاز : - التص يم 

جتخطيط املساحة.
- الع ارة الداخلية جالديكور.

جالتجديدات  اإلنشاءات   -
جامع ال املتنوعة )أقسام املشتريات 

/ املبيعات / التسويق) ؛
أ يع املعامالت التي قد تكون   -
مرتبطة بشكل مباشر أج غير مباشر 
بالتجزئة  البيع  في  جالبيع  بالشراء 
عل9 اإلنترنت لج يع املواس جاملنتجات 
ع لياتها  جأ يع  أشكالها  بج يع 

جأ يع الخدمات ذات الصلة؛
الع ليات  أ يع  أعم  جبشكل 
الصناعية جاملدنية جالتجارية جاملالية 
جكذلك أ يع املعامالت املنقولة جغير 
التي   ، ب ا في ذلك اإليجار   ، املنقولة 
قد تكون ذات صلة ، بشكل مباشر أج 
غير مباشر ، إ 9 هذا الكائن ، أج إ 9 أي 
جكذلك من   ، كائن مشابه أج مرتبط 
املحت ل أن تعزيز تحقيق هذا الهدف 

بشكل مباشر أج غير مباشر..

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
موالي إس اعيل ، 14 ، إقامة موالي 
إس اعيل ، الطابق الثالث ، رقم 9 - 

90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد سعيد أبوري : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : أبوري  عبدالحي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أبوري  سعيد  السيد 
ال4رانص تجزئة الغرفة زنقة ع ار جلد 
ركيك رقم 14 90000 طنجة املغرب.

السيد عبدالحي أبوري عنوانه)ا) 
اركيك  جالد  ع ر  زنقة  ال4رانص  حي 

رقم 14 90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أبوري  سعيد  السيد 
ال4رانص تجزئة الغرفة زنقة ع ار جلد 

ركيك رقم 14 90000 طنجة املغرب
السيد عبدالحي أبوري عنوانه)ا) 
اركيك  جالد  ع ر  زنقة  ال4رانص  حي 

رقم 14 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13948.

607I

OURA FIN

اوروترنزاك
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

OURA FIN
 lot tarik immeuble 4 1ére

 étage appt 46 sidi moumen
 casablanca، 20400،
CASABLANCA maroc

اجرجترنزاك شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزءة 

اقامة بالزا1 شقة 2 ع ارة ج 2 

مكتب تجزءة اقامة بالزا1 شقة 2 

ع ارة ج 2 مكتب 20650 املح دية 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2287

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

املؤرخ في 20 أكتوبر 2022 تقرر حل 

مسؤجلية  ذات  شركة  اجرجترنزاك 

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي تجزءة اقامة بالزا1 

تجزءة  مكتب   2 ج  ع ارة   2 شقة 

اقامة بالزا1 شقة 2 ع ارة ج 2 مكتب 

20650 املح دية املغرب نتيجة الزمة 

ماسية.

ج عين:

ج  السوبيتيي  أالل  السيد)ة) 

أ  ع ارة  بالزا  بارك  اقامة  عنوانه)ا) 

الطابق الخامس الرقم ١٢ املح دية 

ك صفي  املغرب  املح دية   20650

)ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

تجزءة  جفي   2022 نون4ر   07 بتاريخ 

اقامة بالزا1 شقة 2 ع ارة ج 2 مكتب 

2 ع ارة ج  تجزءة اقامة بالزا1 شقة 

2 مكتب 20650 املح دية املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملح دية بتاريخ 29 نون4ر 

2022 تحت رقم 2638.

608I

SAAD ET SALEH CONSTRUCTION

 سعد و صالح للبناء
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 SAAD ET SALEH

CONSTRUCTION

 bloc 68 QU saida 2 safi ، 315

46000، SAFI MAROC

 سعد ج صالح للبناء شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 190 
منازل البلدية حي سيدي امبارك 

اسفي 190 منازل البلدية حي سيدي 
امبارك اسفي 46000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   28
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء ب ختصر تس يتها : سعد ج 

صالح للبناء.
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
 190  : االأت اعي  املقر  عنوان 
امبارك  سيدي  حي  البلدية  منازل 
اسفي 190 منازل البلدية حي سيدي 
امبارك اسفي 46000 اسفي املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رفيق  سعد  السيد 
بأسفي   2 حي سعيدة   68 بلوك   315

46000 أسفي املغرب.
عنوانه)ا)  رفيق  صالح  السيد 
بأسفي   2 حي سعيدة   68 بلوك   315

46000 أسفي املغرب.
عنوانه)ا)  رفيق  الهام  السيدة 
بأسفي   2 حي سعيدة   68 بلوك   315

46000 أسفي املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  رفيق  سعد  السيد 
بأسفي   2 حي سعيدة   68 بلوك   315

64000 أسفي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم -.
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FIDALIC CONSEIL

MARBELLA FOODS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL

االزسهار امتداس ع ارة رقم 118 ، 

40000، مراكش املغرب

MARBELLA FOODS شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

السفلي سيدي يوسف بن علي 

تاسلطانت 3 رقم 804 - 40000 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   17

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MARBELLA FOODS

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حسب الطلب.

الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 

علي  بن  يوسف  سيدي  السفلي 
 40000  -  804 رقم   3 تاسلطانت 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : مح د  سكاكي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  سكاكي  السيد 

سيدي   28 رقم   3 تجزئة تاسلطانت 

مراكش   40000 علي  بن  يوسف 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  سكاكي  السيد 

سيدي   28 رقم   3 تجزئة تاسلطانت 

مراكش   40000 علي  بن  يوسف 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   02 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 140985.

610I

Bennani & Associes

Safilait SA سافيلي

شركة املساه ة

رفع رأس ال الشركة

Bennani & Associes

 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc

سافيلي Safilait SA شركة املساه ة

جعنوان مقرها اإلأت اعي جالس علي 

سحيكات، خ يس بني شكدال، فقيه 

بن صالح، املغرب - 23224 فقيه بن 

صالح املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3655

 ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي

تم   2022 نون4ر   15 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

أي  سرهم»   258.000.000«

إ 9  سرهم»   147.244.000« من 

 : عن طريق  سرهم»   405.244.000«

تقديم حصص نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

28 نون4ر 2022 تحت رقم 691.

611I

ائت انية أكيدي

 CUSTOMERCY DIGITAL
MARKETING AGENCY

إعالن متعدس القرارات

ائت انية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 
الشقة 12، الطابق الثالث )م.ج) 
ح رية مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب
 CUSTOMERCY DIGITAL

MARKETING AGENCY »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 
الجيش امللكي بيزناس سانتر رقم 

13 الطابق 5 مكتب رقم 13 املدينة 
الجديدة مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.56805

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 17 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
بيع أ يع الحصص )52 حصة) التي 
في حوزة الشريكة السيدة كوثر براسة 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
D750840لفائدة الشريك الجديد في 
نفس الشركة السيد عباس بولجليل 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

 .QA1155
عل9  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: استقالة مسير الشركة السيد 
عوضه  جتعيين  بولجليل  إس اعيل 
مسير أديد هو السيد عباس بولجليل 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

QA1155
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
تغيير عنوان املقر االأت اعي للشركة 
إ 9 العنوان الجديد الكائن برقم 660 

تجزئة الوحدة جيسالن مكناس
قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 
للشركة  امسا�ضي  القانون  تحيين 
التعديالت املتخدة  طبقا ملقتضيات 

في القرارات 1ج2ج3

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 
عنوان املقر االأت اعي للشركة : رقم 

660 تجزئة الوحدة جيسالن مكناس
بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 
بولجليل  إس اعيل  الشريك  ساهم 
جساهم  نقدا  سرهم   48000 ب بلغ 
الشريك عباس بولجليل ب بلغ 52000 
هذه  رأس ال  تكوين  في  نقدا  سرهم 

الشركة الذي يساجي 10000 سرهم
بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
يساجي  الذي  الشركة  هذه  رأس ال 
 100 عل9  مقس ة  سرهم   10000
100 سرهم  حصة جكل حصة تساجي 
إس اعيل  الشريك  ي تلك  بحيث 
جالشريك  حصة   52 بولجليل 

س اعيل بولجليل 48 حصة
عل9  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
السيد عباس بولجليل الحامل  مايلي: 
 QA1155 للبطاقة الوطنية للتعريف
هو املسير الوحيد للشركة لفترة غير 

محدسة
عل9  ينص  الذي   :36 رقم  بند 
جالتزامات  تعاقدات  أ يع  مايلي: 
املسير  توقيع  بواسطة  تتم  الشركة 
بولجليل  عباس  السيد  جالشريك 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

 QA1155
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  ب كناس  التجارية 
إيصال  رقم  تحت   2022 نون4ر 

.40411122013446
612I

TWIN ACTIVITIES Z&H SARL AU

 TWIN( توين اكتفيتيز ز&ح
)ACTIVITIES Z&H

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 TWIN ACTIVITIES Z&H SARL
AU

 LOT 6574 QUARTIER BNI
 OUASSINE BAHRAOUIENNE
FAHS ANJRA ، 90000، طنجة 

املغرب
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 TWIN( توين اكتفيتيز ز&ح
ACTIVITIES Z&H) شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي لوت 6574 

حي بني جاسين أ اعة البحراجيين 
فحص انجرة، طنجة - 90000 

طنجة املغرب
مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132501
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   08
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
توين   : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 TWIN ACTIVITIES( اكتفيتيز ز&ح 

.(Z&H
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البوغي،  الدراأات رباعية العجالت، 
االنشطة  أ يع  جم ارسة  كارت. 

السياحية.
لوت   : االأت اعي  املقر  عنوان 
أ اعة  جاسين  بني  حي   6574
 - طنجة  انجرة،  فحص  البحراجيين 

90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : السلي اني  السيد زكرياء 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السلي اني  زكرياء  السيد 
عنوانه)ا) أامع مزجاق شارع املامون 
 93000  26 رقم   31 سرب   7 زنقة 

تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

 السيد زكرياء السلي اني عنوانه)ا)
 7 زنقة  املامون  شارع  مزجاق  أامع 
تطوان   93000  26 رقم   31 سرب 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13806.
613I

شركة أهاس املحاسب

مجموعة مدارس أبطال املنار 
 SOCIETE الخاصة ش-م-م ش-و
 GROUPE SCOLAIRE ABTAL
 AL MANAR PRIVE S.A.R.L

)(A.U
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

شركة أهاس املحاسب
الرقم 02 ع ارة نياس شارع اح د 

الطيب بنهي ة املدينة الجديدة 
أسفي ، 46000، أسفي املغرب
مج وعة مدارس أبطال املنار 

 SOCIETE الخاصة ش-م-م ش-ج
 GROUPE SCOLAIRE ABTAL AL

 (MANAR PRIVE S.A.R.L (A.U
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الزهراء رقم 170 حي املطار أسفي - 
46000 أسفي املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12013
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 شتن4ر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
حي املطار   170 رقم  »تجزئة الزهراء 
إ 9  املغرب»  أسفي   46000  - أسفي 
قرية  الوحدة  طريق  املرأان  »سيار 
أسفي   46000  - أسفي  الش س 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1081/2022.

614I

Bennani & Associes

Ferme Tarmast فيرم تارماست
إعالن متعدس القرارات

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
 Ferme Tarmast فيرم تارماست
»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: فضاء 
باب أنفا، 3، زنقة باب املنصور، 
إقامة ت، الطابق االجل، مكتب 

3، الدار البيضاء - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.372789
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 نون4ر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
شركة  الوحيد  الشريك  تغيير  مايلي: 
سيكوبا لكونها فوتت أ يع حصصها 
شركة  ا 9  تارماست  فيرم  شركة  في 
الوحيد  الشريك  أصبحت  التي  بيل 

لشركة فيرم تارماست
عل9  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: رفع من رأس ال الشركة فيرم 
 30.000.000 ب بلغ  نقدا  تارماست 

سرهم مكتتب من طرف شركة بيل 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 
عندما تم تأسيس الشركة ، تم تقديم 
شركة   - نقًدا:  التالية  املساه ات 
 - سرهم   29.700.000.00 سيكوبا 
 3.300.000.00 الكتاني  ع ر  السيد 

سرهم
سرهم   33.000.000.00 املج وع 
مغربيب وأب شرجط النقل الشامل 
فرنسا  في  تنفيذه  تم  الذي  لألصول 
تم نقل أ يع   ،  2022 شتن4ر   1 في 
سيكوبا  شركة  ت تلكها  التي  امسهم 
التي  بيل،  الشركة لصالح شركة  في 
الوحيد  املساهم  اآلن  أصبحت 

الجديد في الشركة.

عل9  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم  مايلي: 

به  مكتتب  سرهم   33.000.000

عند  بالكامل  جمدفوع  نقًدا  بالكامل 

من  بالكامل  به  جمحتفظ  االكتتاب 

قبل شركة بيل.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 39695.

615I

MyFinance Consulting SARL

MED FRET
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MyFinance Consulting SARL

 LISSASFA RES RIAD RAHA

 GH3 BIS IMM 13 N 13 ,

 CASABLANCA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

MED FRET شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

الشاجية، شارع يوسف بن تاشفين، 
زنقة رشيد رضا، الطابق 4، رقم 21 

- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132347

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 أكتوبر 

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 MED  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.FRET

جكيل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

شحن البضائع.
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الوساطة بين مختلف شركات   -  
املستندات  أ يع  جإسارة  النقل، 
الضرجرية  جامجراق  جالن اذج 
لإلأراأت املالزمة لنقل البضائع عل9 
أ يع  جكذلك  الج ركي  املستوى 
الصلة  ذات  اإلسارية  الع ليات 
جكيل  الشحن:  بوكالء  املتعلقة 

الشحن..
إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع يوسف بن تاشفين،  الشاجية، 
 21 4، رقم  الطابق  زنقة رشيد رضا، 

- 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : السيد مح د الزع ومي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد مح د الزع ومي عنوانه)ا) 
 26 2 رقم  إقامة ماري لوزا ب طابق 

90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد مح د الزع ومي عنوانه)ا) 
 26 2 رقم  إقامة ماري لوزا ب طابق 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13509.
616I

PRO GEST REAL ESTATE

PRO GEST REAL ESTATE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRO GEST REAL ESTATE
332, شارع براهيم رجساني، الطابق 

5, الشقة 21, إقامة ريحان، معاريف 
الدار البيضاء. ، 24000، الدار 

البيضاء املغرب
PRO GEST REAL ESTATE شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 332, شارع 
براهيم رجساني، الطابق 5, الشقة 
21, إقامة ريحان، معاريف الدار 
البيضاء. - 24000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   17
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 PRO  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GEST REAL ESTATE
إسارة  غرض الشركة بإيجاز : • 
الو�ضي لل ج عات السكنية جاملهنية.
• إسارة ع ليات بيع جشراء جتأأير 

العقارات.
• إسارة إيجارات اإلأازات.

جالحراسة  الخاص  اممن   •
جالنظافة  جالبستنة  جاملراقبة 

جامع ال املتنوعة.
• التركيبات جالترمي ات الداخلية 
)أص  متنوعة  أع ال  ؛  جالخارأية 
أملنيوم   ، ستانلس ستيل   ، خشب   ،
، سباكة ، كهرباء ، رخام ، سيراميك 
 ، سيكور ساخلي جخارجي   ، تكييف   ،

كاميرا مراقبة ، شبكة ك بيوتر...).
امحداث  أ يع  تنظيم   •
الترجيجية  جالع ليات  العامة 
املطبوعات  أج  جالندجات  جاملؤت رات 

في املغرب جفي الخارج.
املختلفة  البناء  اع ال   •
تشييد  سي ا  جال   ، العامة  جامع ال 
أج  الرئيسية  امع ال  أنواع  أ يع 
ذات  اإلنشاءات  أج  املباني  أج  املباني 

الطابع العام أج الخاص.
جالتصدير االستيراس  التجارة،   • 
جبيع  شراء  جالتسويق،  جالتجارة 
جالتوزيع،  جاالستيراس  بالع ولة، 

جاملواس  نهائي،  منتج  أي  تصدير 
الغيار  قطع  جالتجهيزات،  جاملعدات 
أج  املنقولة  جامل تلكات  جامللحقات 
غير املنقولة أج أي مجال من مجاالت 

امع ال التجارية.
بصفة عامة أ يع الع ليات التي 
مباشرة  غير  أج  مباشرة  عالقة  لها 
سواء كانت مرتبطة ب وضوع الشركة 
أج مشابهة له جالتي ي كن آن تدعم 

سيرجرة الشركة..
 ,332  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 ,5 الطابق  رجساني،  براهيم  شارع 
معاريف  ريحان،  إقامة   ,21 الشقة 
الدار   24000  - البيضاء.  الدار 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : زكرياء  شفيق  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زكرياء  شفيق  السيد 
24000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زكرياء  شفيق  السيد 
24000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 38346.
617I

ASMAA MEDIA GROUP

SEMIA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

20 ال4رنو�ضي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

SEMIA CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

رجساني 13 شارع اح د املجاطي 

اقامة لزالب الطابق االجل رقم 8 - - 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   15

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 SEMIA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.CONSTRUCTION

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

املجاطي  اح د  شارع   13 رجساني 

 -  -  8 اقامة لزالب الطابق االجل رقم 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : ح اسي  س ية  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة س ية ح اسي عنوانه)ا) 
زنقة 197 ع ارة 41 الشقة 5 الطابق 

2 االلفة - البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيدة س ية ح اسي عنوانه)ا) 
زنقة 197 ع ارة 41 الشقة 5 الطابق 

2 االلفة - البيضاء املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847510.

618I

rochdi conseil

LAILI BOUHOUCH

إعالن متعدس القرارات

rochdi conseil

تجزئة القوات املساعدة رقم 143 

العيون ، 70000، العيون املغرب

LAILI BOUHOUCH »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: مشرجع 

 W مدينة 25 مارس رقم 708 بلوك

العيون - 70000 العيون املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.10565

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 04 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

سهم التي ي لكها السيد:   1000 بيع 

زهرة  السيدة:  ا 9  بوهوش  ابراهيم 

الخصا�ضي.

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

استقالة ابراهيم بوهوش من مهامه 

الخصا�ضي  زهرة  السيدة:  جتعيين 

مسير جحيد للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

عل9  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

زهرة الخصا�ضي مسير جحيد  مايلي: 

للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3409.

619I

STE ARSALAN CHAOUIA

 STE KAMAL OUARAK DE
TRANSPORT

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تقليص هدف الشركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26000 ، 843 163 ص.ب
MAROC

 STE KAMAL OUARAK DE
TRANSPORT شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي سجار 

لقواجسة أ اعة املزامزة الجنوبية - 
26000 سطات املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
5379

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم حذف   2022 نون4ر   22 املؤرخ في 
امنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحا ي :
نقل البضائع عل9 حساب الغير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بسطات  االبتدائية 

2022 تحت رقم 1360/22.

620I

BCNG

STE: RCKB CONCEPT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: RCKB CONCEPT شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 265، 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

20050 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562603

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   21
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE:  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RCKB CONCEPT
االستيراس   : غرض الشركة بإيجاز 

جالتصدير.
 ،265  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

20050 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس ال الشركة: 10.000,00 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد ر�ضى بن كيران : 5.000,00 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 5.000,00  : السيد كامل شكري 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد ر�ضى بن كيران : 50 بقي ة 

100 سرهم.
بقي ة   50  : كامل شكري  السيد 

100 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد ر�ضى بن كيران عنوانه)ا) 
03 شارع الكسندر طابق 05 شقة 17 
 20050 اقامة فتح حي املستشفيات 

الدار البيضاء املغرب.
السيد كامل شكري عنوانه)ا) 22 
الدار   20050 زنقة سومبي الوازيس 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد ر�ضى بن كيران عنوانه)ا) 
03 شارع الكسندر طابق 05 شقة 17 
 20050 اقامة فتح حي املستشفيات 

الدار البيضاء املغرب
السيد كامل شكري عنوانه)ا) 22 
الدار   20050 زنقة سومبي الوازيس 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846545.

621I

N2M CONSEIL-SARL

OXFOR AROUIT PRIVE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

OXFOR AROUIT PRIVE شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 68 74 

شارع الحسن الثاني العرجي - 

62000 الناضور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21535

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

حسناء  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اأت اعية من   500 بوتخريط 

)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 

نون4ر   22 ابراهيم الطاهريوي بتاريخ 

.2022

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   28 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4876.

622I

centre de conseil fiduciaire

TRANS H&H
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

centre de conseil fiduciaire
رقم 4 الطابق االجل ساحة املسجد 

االعظم صندجق ال4ريد 203 ابن 

اح د ، 26050، ابن اح د املغرب

TRANS H&H شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي : ساحة 
املسجد االعضم ابن اح د - 26050 

ابن اح د املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.605

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   04 املؤرخ في 
TRANS H&H شركة ذات املسؤجلية 
 10.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
اح د  ابن  االعضم  املسجد  ساحة 
نتيجة  املغرب  اح د  ابن   26050  -

لتوقيف النشاط.
ج عين:

حنو�ضي  اللطيف  عبد  السيد)ة) 
ابن   26050 اح د  ابن  عنوانه)ا)  ج 

اح د املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
زنقة   26 جفي   2022 نون4ر   04 بتاريخ 
عبد الخالق طوريس تجزئة الخير ابن 

اح د - 26050 ابن اح د املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
29 نون4ر  االبتدائية ب4ن اح د بتاريخ 

2022 تحت رقم 47.
623I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

SOCIETE BACIM SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندجق ال4ريد 310 الرئيسية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 
املغرب

SOCIETE BACIM SARL شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 03 

شارع 42 تاركة الجديدة الرشيدية - 
52000 الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9889

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  27 شتن4ر  املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ   SOCIETE BACIM SARL
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
 42 شارع   03 مقرها اإلأت اعي رقم 
 52000  - الرشيدية  الجديدة  تاركة 
ازمة   : ل  نتيجة  املغرب  الرشيدية 

شغل.
الرقم  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 - زنقة تاركة الجديدة الرشيدية   03

52000 الرشيدية املغرب. 
ج عين:

ج  سلي ان  بن  مح د  السيد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 28 تجزئة عين العاطي 
الرشيدية   52000 الرشيدية   2

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 07 نون4ر 

2022 تحت رقم 900/2022.
624I

RIVE DROITE CONSULTING

 CABINET D’EXPERTISE DE
CONSULTING ET D’AUDIT

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
حل شركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

 CABINET D’EXPERTISE DE
 CONSULTING ET D’AUDIT

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي طنجة 
البالية، تجزئة النخيل الشطر 1، 

فيال رقم 79 مدشر بدريون، أ اعة 
بوخالف 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.76135

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر   2019 أكتوبر   02 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

 CABINET D’EXPERTISE DE

مبلغ   CONSULTING ET D’AUDIT
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

البالية،  طنجة  اإلأت اعي  مقرها 

فيال رقم   ،1 الشطر  النخيل  تجزئة 

أ اعة بوخالف  مدشر بدريون،   79

ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000

بسبب  للشركة  املسبق  الفسخ   -  :

توقفها عن النشاط.

- تعيين السيد عبد هللا الـفـيـال ي ، 

مصفيا للشركة ب قر الشركة.

طنجة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 ،1 الشطر  النخيل  تجزئة  البالية، 

فيال رقم 79 - 90000 طنجة املغرب. 

ج عين:

ج  الـفـيـال ي  هللا  عبد  السيد)ة) 

تجزئة  البالية،  طنجة  عنوانه)ا) 

 79 رقم  فيال   ،1 الشطر  النخيل 

)ة)  ك صفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

السيد   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

مصفيا للشركة   ، عبد هللا الـفـيـال ي 

ب قر الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2019 تحت رقم 12619.

625I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

SOCIETE SASU SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندجق ال4ريد 310 الرئيسية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

SOCIETE SASU SARL شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

مجران النيف تنغير - 45800 تنغير 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2239
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   04 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
مبلغ   SOCIETE SASU SARL
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي قصر مجران النيف 
 تنغير - 45800 تنغير املغرب نتيجة ل :

ازمة شغل.
قصر  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
تنغير   45800  - مجران النيف تنغير 

املغرب. 
ج عين:

ج  االسري�ضي  مح د  السيد)ة) 
النيف  مجران  قصر  عنوانه)ا) 
)ة)  ك صفي  املغرب  تنغير   45800

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   10 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت رقم 401/2022.
626I

FIRST HISSABAT

الفا تيم
إعالن متعدس القرارات

FIRST HISSABAT
 N° 2 IMM 186 IBN TACHFINE
 AZLI MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
الفا تيم »شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: سجار ايت 
بازي أ اعة ايت اي ور مراكش - 

40043 مراكش املغرب.
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»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.103703
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
س ارت   « التجاري  االسم  اضافة 

كالك�ضي»
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
»سجار ايت  تحويل املقر التجاري من 
ا 9  بازي أ اعة ايت اي ور مراكش» 
مكرر   481 رقم  أ  حرف   1 »املسيرة 

مراكش»
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
 10000 من  الشركة  راس ال  رفع 

سرهم ا 9 100000 سرهم
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
س ارت   « التجاري  االسم  اضافة 

كالك�ضي»
بند رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
 1 »املسيرة  تحويل املقر التجاري ا 9 

حرف أ رقم 481 مكرر مراكش»
بند رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
 100000 ا 9  الشركة  راس ال  رفع 

سرهم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   16 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141524.
627I

FINAUDIT

Ayoli immobilier
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
Ayoli immobilier شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26،طريق 
مرس سلطان الطابق االجل الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء. الدار البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   29

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 Ayoli  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.immobilier

أع ال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء )أ يع املهن) جالهندسة املدنية 

جالطرق.

امرا�ضي  ع ليات  خدمة   -

الخاص  أج  العام  البناء  أج  املجرسة 

املتعلقة  امنشطة  أ يع  جكذلك 

بأع ال  مباشر  غير  أج  مباشر  بشكل 

جاملباني  املساكن  بناء  أج  التقسيم 

جامأنحة جالفيالت جاملباني جاإلسكان 

أ يع  تحقيق  جكذلك  االقتصاسي 

أج   ، جالترفيهية  السياحية  املشاريع 

املشاريع الجاهزة ؛.

عنوان املقر االأت اعي : 26،طريق 

الشقة  االجل  الطابق  سلطان  مرس 
الدار البيضاء  الدار البيضاء.   3 رقم 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة محدجسة سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   650  : السيد مح د تازي 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد مح د املهدي بنونة : 350 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

بقي ة   650  : السيد مح د تازي 

100 سرهم.

السيد مح د املهدي بنونة : 350 

بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تازي  مح د  السيد 
شارع  خليلي  فيال  أي و  فتجزئة 
الدار  الذئاب  عين  الهاسئ  املحيط 
البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.
بنونة  املهدي  مح د  السيد 
املنظر  الحدائق  آقامة  عنوانه)ا) 
عبدالهاسي  شارع   26 فيال  الج يل 
البيضاء  الدار  الحسني  حي  بوطالب 

20000 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
بنونة  املهدي  مح د  السيد 
املنظر  الحدائق  آقامة  عنوانه)ا) 
عبدالهاسي  شارع   26 فيال  الج يل 
البيضاء  الدار  الحسني  حي  بوطالب 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847818.
628I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

MAJAZIR OUARDIGHA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تغيير نشاط الشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 234، شارع فلسطين حي 

القدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
املغرب

MAJAZIR OUARDIGHA شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي مكازة سجار 
جالس سعد جالس عبدجن - 25000 

خريبكة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7341

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2022 نون4ر   10 املؤرخ في 
اللحوم  »تجهيز  من  الشركة  نشاط 

جحفظها
تحضير منتجات اللحوم

مسالخ» إ 9 »إنتاج زراعي
تسويق املنتجات الزراعية
أ ع املنتجات الزراعية».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 592.
629I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

OLA SBS
إعالن متعدس القرارات

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG 2 ، 20470، ›CASABLANCA

MAROC
OLA SBS »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: بين املدن 
شارع انزكان الزنقة 65 الرقم 115 
الطابق 2 البيضاء - 25010 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.547045

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 07 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
رفع رأس ال   :  1 قرار رقم القرار 
مايلي:  عل9  ينص  الذي  الشركة: 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»600.000 سرهم» أي من »100.000 
عن  سرهم»   700.000« إ 9  سرهم» 

طريق : تقديم حصص عينية.
قرار رقم القرار 2 : تحيين النظام 
عل9  ينص  الذي  للشركة:  االسا�ضي 
االسا�ضي  النظام  تحيين  مايلي: 

للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
7: الذي ينص  6 ج  بند رقم البند 
الشركة  رأس ال  رفع  مايلي:  عل9 
أي  سرهم»   600.000« قدره  ب بلغ 
من »100.000 سرهم» إ 9 »700.000 
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 
 1000 من  الحصص  جرفع  عينية. 
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6000 لفائدة السيد ر�ضى  حصة ا 9 
اسوق

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845075.

630I

AFJC PARTNERS 

 MANOUR DIGITAL CENTER
-MDC

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AFJC PARTNERS
27 شارع عبد هللا بن ياسين الطابق 

الثاني مكتب رقم 24 ، 20000، 
الدار البيضاء املغرب

 MANOUR DIGITAL CENTER
MDC- شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 10 شارع 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
531709

 02 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 ف4راير 
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 MANOUR DIGITAL CENTER

.-MDC
غرض الشركة بإيجاز : بيع اللوازم 

املكتبية جاملدرسية.
جأأهزة  املكتبية  اللوازم  في  تاأر 

الك بيوتر.
أأهزة  جصيانة  جإصالح  تركيب 

الك بيوتر جالطابعات.

10 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 20000  -  5 شقة   3 الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد كريم سهمي : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سهمي  كريم  السيد 
127، زنقة مونطين، الطابق5، شقة 

24 20000 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سهمي  كريم  السيد 
127، زنقة مونطين، الطابق5، شقة 

24 20000 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ف4راير 2022 تحت رقم 531709.
631I

FAS TRANS

ART COMM DIGITAL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FAS TRANS
 HAY AL MASSIRA I LOT N 695 ،

40000، MARRAKECH MAROC
ART COMM DIGITAL شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املكتب 
 E رقم 1 اقامة باب ال4رج بلوك

الطابق الثالت الشقة 11 العزجزية - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   15
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 ART  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COMM DIGITAL
جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت.
املكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 1 اقامة باب ال4رج بلوك E الطابق 
الثالت الشقة 11 العزجزية - 40000 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 ALEKSEJS GOBINS السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   : 100

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 ALEKSEJS GOBINS السيد 
اقامة باب   1 املكتب رقم  عنوانه)ا) 
الطابق الثالت الشقة   E ال4رج بلوك 
11 العزجزية 40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

 ALEKSEJS GOBINS السيد 
اقامة باب   1 املكتب رقم  عنوانه)ا) 
الطابق الثالت الشقة   E ال4رج بلوك 

11 العزجزية 40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141772.
632I

MHE SERVICE

MOBIDEAL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

MOBIDEAL
 RUE IBNOU EL HAKAM 34

 BOURGOGNE ، 20050،
CASABLANCA MAROC

MOBIDEAL شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 10 شارع 
الحرية طابق 3 رقم 6 البيصاء - 

20120 البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.265375

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 مارس 2016 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 6 رقم   3 طابق  الحرية  شارع   10«
املغرب»  البيضاء   20120  - البيصاء 
بوركون  الحكم  ابن  زنقة   34« إ 9 

البيضاء - 20050 البيضاء املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2016 تحت رقم 00601690.

633I

EUROMED COMPTA-SARL

L.E CONSRUCTION
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

L.E CONSRUCTION شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي التقدم 

رقم 57 سيدي املختار شيشاجة - 
41000 شيشاجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   18
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 L.E  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONSRUCTION
مقاجلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء جاالشغال الع ومية
صيانة جتجهيز الحدائق

تاأر.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
املختار  سيدي   57 رقم  التقدم 

شيشاجة - 41000 شيشاجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
النوري  الحسن  مح د  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000  :

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
النوري  الحسن  مح د  السيد 
عنوانه)ا) حي التقدم سيدي املختار 

شيشاجة 41000 شيشاجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
النوري  الحسن  مح د  السيد 
عنوانه)ا) حي التقدم سيدي املختار 

شيشاجة 41000 شيشاجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 29 نون4ر 

2022 تحت رقم 681/2022.
634I

idaraty

BEN ABOU BATIMENT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

BEN ABOU BATIMENT شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حومة 

العوامة القطعة 7240 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   25

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 BEN  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ABOU BATIMENT

غرض الشركة بإيجاز : البناء.

حومة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 90000  -  7240 القطعة  العوامة 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : رضوان  عبو  بن  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد بن عبو رضوان عنوانه)ا) 

طنجة   90000 خندق الدير العوامة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد بن عبو رضوان عنوانه)ا) 

طنجة   90000 خندق الدير العوامة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259963.

635I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

شركة بوزل تريننغ سنتر ش.م.م 
دات الشريك الواحد

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC

شركة بوزل تريننغ سنتر ش.م.م 

سات الشريك الواحد شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي كدية 

الشجر شارع الرياض الشقة رقم 02 

الطابق 02 تطوان تطوان 93000 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32505

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   18

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

سات  ش.م.م  سنتر  تريننغ  بوزل 

الشريك الواحد.

تقوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعم  سرجس  بتقديم  الشركة 

املدر�ضي.

كدية   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الشجر شارع الرياض الشقة رقم 02 

 93000 تطوان  تطوان   02 الطابق 

تطوان املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : حجاجي  هاأر  السيدة 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 1.000  : حجاجي  هاأر  السيدة 
بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة هاأر حجاجي عنوانه)ا) 
الخضراء  زنقة  ساججس  مح د  شارع 
تطوان   12 شقة   3 02الطابق  رقم 

93000 تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيدة هاأر حجاجي عنوانه)ا) 
الخضراء  زنقة  ساججس  مح د  شارع 
تطوان   12 شقة   3 02الطابق  رقم 

93000 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2341.

636I

rochdi conseil

TIFRAZAL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 143 
العيون ، 70000، العيون املغرب

TIFRAZAL شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 65 
زنقة ابن هاأر القسطالني حي االمل 

العيون - 70000 العيون املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7467

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون4ر   09 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   3.500.000«
 4.000.000« إ 9  سرهم»   500.000«
سرهم» عن طريق : إسماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3410.
637I

مكتب االستشارات ج الخدمات

» الشركة العقارية 
 SOCIETE .الزيانية» ش.م
 IMMOBILIERE ZIANIA«

»S.A
شركة املساه ة

حل شركة

مكتب االستشارات ج الخدمات
جكالة بريد املغرب الدار البيضاء 

املحطة، صندجق ال4ريد 39052 ، 
20304، الدار البيضاء املغرب
» الشركة العقارية الزيانية» 

 SOCIETE IMMOBILIERE .ش.م
ZIANIA« S.A» شركة املساه ة)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية م ر 
الكاليول جأجركيدي، عين السبع، - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.123497

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 نون4ر   02 في  املؤرخ 
الشركة   « املساه ة  شركة  حل 
 SOCIETE ش.م.  الزيانية»  العقارية 
 »IMMOBILIERE ZIANIA« S.A
سرهم   1.300.000 رأس الها  مبلغ 
جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية م ر 
 - عين السبع،  الكاليول جأجركيدي، 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000
ل : عدم إمكانية اإلست رار في مزاجلة 
أأله  من  أسست  الذي  النشاط 

الشركة.
ج حدس مقر التصفية ب زاجية م ر 
 - عين السبع،  الكاليول جأجركيدي، 

20000 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  ع ور  ابن  أمي ة  السيد)ة) 
الدين  أالل  زنقة   ،34 عنوانه)ا) 
الدار   20000 املعاريف  السيوطي، 
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

ـتم منح   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

صالحيات غير محدجسة لل صفية.

م ر  بزاجية  التصفية  مقر  ـحدس 

السبع،  عين  جأجركيدي،  الكاليول 

الدار البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848104.

638I

اجرج افريك إكسبير

GRS MAROC
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

اجرج افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلسري�ضي، تجزئة 

صوفيا الورسة، تاركة مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

GRS MAROC شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة رقم 

29 الطابق 4 اقامة أوهرة 41 شارع 

عالل الفا�ضي - 40000 مراكش 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.63983

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تم   2022 نون4ر   10 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   1.000.000«

»1.000.000 سرهم» إ 9 »2.000.000 

مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املستحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 12839.

639I

ASMAA MEDIA GROUP

ALP CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب الرجمي بلوك 39 الرقم 

20 ال4رنو�ضي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

ALP CONSTRUCTION شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 117 شارع 
ابن منير اقامة الزرقاء الطابق 2 رقم 

18 - - البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563795
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   15
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 ALP  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTION
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 117  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع ابن منير اقامة الزرقاء الطابق 

2 رقم 18 - - البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
ألون  بن  الرح ان  عبد  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   500  :

للحصة.
 500  : العلوي  مصطفى  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
ألون  بن  الرح ان  عبد  السيد 
اقامة سلسبيال شارع   53 عنوانه)ا) 
البيضاء   - عبد الهاسي بو طالب انفا 

املغرب.

السيد مصطفى العلوي عنوانه)ا) 
 - حي الشرف سيدي رحال الشاطيء 

برشيد املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
ألون  بن  الرح ان  عبد  السيد 
اقامة سلسبيال شارع   53 عنوانه)ا) 
البيضاء   - عبد الهاسي بو طالب انفا 

املغرب
السيد مصطفى العلوي عنوانه)ا) 
 - حي الشرف سيدي رحال الشاطيء 

برشيد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847625.
640I

BAKALI COMPTA SARL

 OUED LAOU PARA
MEDICAUX

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BAKALI COMPTA SARL
شارع الدار البيضاء اقامة فرح رقم 
28 تطوان تطوان، 93000، تطوان 

املغرب
 OUED LAOU PARA MEDICAUX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
الدكوك قرب مدرسة املختار 
السو�ضي رقم 2 جاس الج تطوان 
تطوان 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32501

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 OUED : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.LAOU PARA MEDICAUX
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جمنتجات  التج يل  مستحضرات 
جاملبيدات  الشخصية  النظافة 
الحيوية جامأهزة الطبية جالكواشف 

املخت4رية جاملك الت الغذائية ؛
  *التوزيع ؛
  *التجارة؛.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
املختار  مدرسة  قرب  الدكوك 
السو�ضي رقم 2 جاس الج تطوان تطوان 

93000 تطوان املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 100  : العبدالجي  سعاس  السيدة 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
العبدالجي  سعاس  السيدة 
عنوانه)ا) حي الدكوك جاس الج تطوان 

93000 تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
العبدالجي  سعاس  السيدة 
عنوانه)ا) حي الدكوك جاس الج تطوان 

93000 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2338.

641I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE RIADSHOP
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 
الثاني أحداف أزرج ، 53100، أزرج 

املغرب
SOCIETE RIADSHOP شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 71 
حي الرياض - 53000 ايفران املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22999
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
شركة   SOCIETE RIADSHOP حل 
مبلغ  املحدجسة  املسؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي رقم 71 حي الرياض 
نتيجة  املغرب  ايفران   53000  -

اللتوقف عن الع ل.
ج عين:

السيد)ة) سعيدة مامو ج عنوانه)ا) 
 1 تجزئة الراشيدية   4 زنقة   98 رقم 
فاس املغرب   30000 طريق الشقف 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 71 2022 جفي رقم  26 أكتوبر  بتاريخ 
حي الرياض - 53000 ايفران املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 1233.
642I

ح امة أتوموتيف

حمامة أتوموتيف
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ح امة أتوموتيف
حي التقدم مج وعةج-ه 2ــ17 
الطابق الثاني ال4رنو�ضي الدار 

البيضاء، 20600، الدار البيضاء 
املغرب

ح امة أتوموتيف شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي التقدم 

مج وعةج-ه 2ــ17 الطابق الثاني 
ال4رنو�ضي - 20600 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.494543

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
2022 تقرر حل  24 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
أتوموتيف  ح امة  الوحيد  الشريك 
سرهم   10.000 رأس الها  مبلغ 
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي التقدم 
الثاني  الطابق  2ــ17  مج وعةج-ه 
البيضاء  الدار   20600  - ال4رنو�ضي 
تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الهدف.
حي  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
الطابق  2ــ17  مج وعةج-ه  التقدم 
الدار   20600  - ال4رنو�ضي  الثاني 

البيضاء املغرب. 
ج عين:

العزجزي  س يرة  السيد)ة) 
 11 رقم   143 بلوك  عنوانه)ا)  ج 
البيضاء  الدار   20600 ال4رنو�ضي 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 34535.

643I

D & S COM

 ADASSIR WATER
SOLUTION

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

D & S COM
 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE YOUSSEF 3 M1
 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
 ADASSIR WATER SOLUTION

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 276 شارع 
ابن تاشفين، الطابق 3 - 20570 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

563925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ADASSIR WATER SOLUTION

االستيراس   : غرض الشركة بإيجاز 

جالتصدير.

عنوان املقر االأت اعي : 276 شارع 

 20570  -  3 الطابق  تاشفين،  ابن 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 9 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : ساهل  عث ان  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ساهل  عث ان  السيد 

ط   31 رقم  تجزئة الجزيرة الخضراء 

29640 الدار البيضاء  02 تيط مليل 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ساهل  عث ان  السيد 

ط   31 رقم  تجزئة الجزيرة الخضراء 

29640 الدار البيضاء  02 تيط مليل 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848388.

644I
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OPUS COMPTA

DRISCAM
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

OPUS COMPTA

 MANSOUR 3 RUE 51 N° 12

 BERNOUSSI CASABLANCA،

20600، CASABLANCA MAROC

DRISCAM شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 61 ملتقى 

شارع اللة ياقوت جشارع مصطفى 

املعاني رقم 56 طابق 1 - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.494359

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2022 نون4ر   10 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

مبلغ   DRISCAM الوحيد  الشريك 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

شارع  ملتقى   61 اإلأت اعي  مقرها 

اللة ياقوت جشارع مصطفى املعاني 
الدار   20000  -  1 طابق   56 رقم 

قرار   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الشريك الوحيد.

ج حدس مقر التصفية ب 61 ملتقى 

مصطفى  جشارع  ياقوت  اللة  شارع 

 20000  -  1 طابق   56 رقم  املعاني 

الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

السيد)ة) اسريس امان ج عنوانه)ا) 
منصور 3 زنقة 51 رقم 30 ال4رنو�ضي 

املغرب  البيضاء  الدار   20600

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 

61 ملتقى شارع   : املتعلقة بالتصفية 

اللة ياقوت جشارع مصطفى املعاني 
رقم 56 طابق 1

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848091.
645I

سيوان الخدمات

STE A.M4 TRAVAUX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أديد للشركة

سيوان الخدمات
 94 رقم  الخامس  مح د  شارع 
سيدي   ،16000  ، قاسم  سيدي 

قاسم املغرب
شركة   STE A.M4 TRAVAUX
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 03 
سيدي   16000  - حي ميلوس   48 رقم 

قاسم املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29101

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون4ر   25 املؤرخ في 
مسير أديد للشركة السيد)ة) مفهوم 

سعيد ك سير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

نون4ر 2022 تحت رقم 612.
646I

Société RIFCPS

 Société BIO UP
MARKETING

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Société BIO UP MARKETING
SARL AU

22 شارع عالل الفا�ضي ، 32000، 
الحسي ة املغرب

 Société BIO UP MARKETING
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارعي 

الزرقطوني ج سيدي منصور - 

32000 الحسي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   31

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 Société : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.BIO UP MARKETING

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستحضرات  ج  الغذائية  املك الت 

التج يل.

شارعي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - منصور  سيدي  ج  الزرقطوني 

32000 الحسي ة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   1.000  : السيد ايوب ركع 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد ايوب ركع عنوانه)ا) شارع 
الشرفاء رقم 10 ط 1 93000 تطوان 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد ايوب ركع عنوانه)ا) شارع 
الشرفاء رقم 10 ط 1 93000 تطوان 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسي ة بتاريخ 28 نون4ر 

2022 تحت رقم 310.

647I

SOMADINCO

TRANSTURIA
إعالن متعدس القرارات

SOMADINCO
إقامة ماأورل ع ارة B رقم2 حي 
القدس ال4رنو�ضي ، 20610، الدار 

البيضاء املغرب
TRANSTURIA »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 55 شارع 
الزرقطوني طابق 1 رقم 3 - 20370 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.516039

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
2022 تم اتخاذ  18 غشت  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  مال  رأس  في  الزياسة  مايلي: 
سرهم لينتقل   600.000 ب بلغ قدره 
 1.000.000 سرهم إ 9   400.000 من 
حصة   6.000 بإحدات  جسلك  سرهم 
للحصة  سرهم   100 بقي ة  أديدة 

الواحدة.
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
صرح الشريك الوحيد بأنه حرر 1/4 
تم  جقد  سرهم   150.000 أي  املبلغ 
سفها نقدا في الحساب البنكي للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
صرح الشريك الوحيد بأن 3/4 املبلغ 
أي 450.000 سرهم سيتم تحريرها في 

مابعد
قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

تحيين النضام االسا�ضي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
الذي ينص عل9   :7  -  6 بند رقم 
في  محدس  الشركة  مال  رأس  مايلي: 
إ 9  سرهم مقس ة   1.000.000 مبلغ 
عبد  لسيد  مسندة  حصة   10.000
الرزاق أكفتها سفع السيد عبد الرزاق 
جقدره  نقديا  مبلغا  للشركة  أكفتها 
باقي  تحرير  جسيتم  سرهم   550.000
في  سرهم   450.000 أي  املال  رأس 

مابعد
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2022 تحت رقم 835264.

648I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

HAFSA VOLA PROM
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي مح د ، 15000، 
الخ يسات املغرب

HAFSA VOLA PROM شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 68 
زنقة ابو بكر الصدبق - 15000 

الخ يسات املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29635

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم   2022 نون4ر   15 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»600.000 سرهم» أي من »100.000 
عن  سرهم»   700.000« إ 9  سرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالخ يسات  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 423.

649I

GLOFID

JAZ ZQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

JAZ EQUIPEMENTS

 شركة ذات املسؤجلية املحدجسة )في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 50 شارع 
الزاس - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.109861

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   16 املؤرخ في 
 JAZ شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
رأس الها  مبلغ   EQUIPEMENTS
مقرها  جعنوان  سرهم   100.000
 20000 اإلأت اعي 50 شارع الزاس - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

بلوغ ج تحقيق االهداف السامية.
 50 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
20000 الدار البيضاء  شارع الزاس - 

املغرب. 
ج عين:

الدين  عز  مح د  السيد)ة) 
زنقة   19 عنوانه)ا)  ج  الجواهري 
13حي  شقة   5 طابق  موزج ي 
البيضاء  الدار   20000 املستشفيات 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848020.
650I

KAMA SERVICE

SCOMABY
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، 24350، سيدي بنور املغرب
SCOMABY شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

الت امنة أجالس بوساكن سيدي بنور 
- 24350 سيدي بنور املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.695

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2022 نون4ر   16 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   3.800.000«

 3.900.000« إ 9  سرهم»   100.000«

مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املستحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بنور  بسيدي  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 230.

651I

EVOLUTION CONSEIL

MAATA S&S
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL

 complexe Alhobous immeuble

 A N°6 1er Etage Majorelle

 avenue Allal El fassi Marrakech

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

MAATA S&S شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الشرف رقم 485 مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   14

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAATA S&S

متجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لصناعة ج بيع الحلويات بالتقسيط 

جأبات سريعة ج خفيفة.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 40000  - مراكش   485 الشرف رقم 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 510  : معطاجي  هدى  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 490  : معطاجي  بوشتى  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيدة هدى معطاجي عنوانه)ا) 
 2 ط   8 شقة   9 سيور مرأان ع ارة 
مراكش   40000 مراكش   4 مج وعة 

املغرب.
السيد بوشتى معطاجي عنوانه)ا) 
سجار اجالس بوزيد اجالس حسون الويدان 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيدة هدى معطاجي عنوانه)ا) 
 2 ط   8 شقة   9 سيور مرأان ع ارة 
مراكش   40000 مراكش   4 مج وعة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141882.
652I

 CABINET NOBLE DE CONSULTING

INTERNATIONAL

MR H OPTIC SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET NOBLE
 DE CONSULTING
INTERNATIONAL

 N°52 BD MY RACHID
 APPRT B3 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
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MR H OPTIC SARL AU شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

 N°152 جعنوان مقرها اإلأت اعي

 LOT ACHARAF AL MANAR 3 -

MARRAKECH 40000 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 غشت   15

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 MR H : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.OPTIC SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.OPTICIEN

 N°152  : عنوان املقر االأت اعي 

 LOT ACHARAF AL MANAR 3 -

MARRAKECH 40000 املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبدالعزيز الحاجي : 1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الحاجي  عبدالعزيز  السيد 

ع ارة   2 السعاسة  اقامة  عنوانه)ا) 

48 شقة 2 العزجزية 40000 مراكش 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

الحاجي  عبدالعزيز  السيد 

ع ارة   2 السعاسة  اقامة  عنوانه)ا) 

48 شقة 2 العزجزية 40000 مراكش 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141950.

653I

centre de conseil fiduciaire

STE TOUZANE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

centre de conseil fiduciaire
رقم 4 الطابق االجل ساحة املسجد 

االعظم صندجق ال4ريد 203 ابن 
اح د ، 26050، ابن اح د املغرب

STE TOUZANE شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 

الحسن الثاني مركز لوالس ابن اح د 
- 26700 ابن اح د املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.515
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2020 يونيو   30 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE TOUZANE حل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 
 10.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الحسن الثاني مركز لوالس ابن اح د 
نتيجة  املغرب  اح د  ابن   26700  -

لتوقف النشاط.
ج عين:

السيد)ة) حسن فيكي ج عنوانه)ا) 
شارع الحسن الثاني مركز لوالس ابن 
املغرب  اح د  ابن   26700 اح د 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
شارع  جفي   2020 يونيو   30 بتاريخ 
الحسن الثاني مركز لوالس ابن اح د 

- 26700 ابن اح د املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
29 نون4ر  االبتدائية ب4ن اح د بتاريخ 

2022 تحت رقم 46.

654I

global audit partners

HANEILA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

global audit partners

شارع الحسن الثاني ،مدار 1 ،سانت 

إكسوبيري جشارع عالل الفا�ضي ، 

الطابق 3 ، شقة 19 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

HANEILA شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 6 

أكتوبر رقم 6 الطابق 3 الشقة 3 - 

20000 الدار البيظاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.848092

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   15 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

 60.000 رأس الها  مبلغ   HANEILA

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

6 أكتوبر رقم 6 الطابق 3 الشقة 3 - 

املغرب نتيجة  الدار البيظاء   20000

ل : حل مبكر من قبل الشركاء.

 6 ج حدس مقر التصفية ب شارع 

 -  3 الشقة   3 الطابق   6 أكتوبر رقم 

20000 الدار البيظاء املغرب. 

ج عين:

ج  بلحسين  ليل9  السيد)ة) 

عنوانه)ا) 278 شارع يعقوب املنصور 

 20100 السالم  حي  سكوير  سيال 

)ة)  ك صفي  املغرب  البيظاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848092.

655I

CAF MAROC

AVALON MEDIA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
AVALON MEDIA شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة جاس 
زيز رقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

التاني رقم 10 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   20
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AVALON MEDIA
توفير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات تكنولوأيا املعلومات.
زنقة جاس   : عنوان املقر االأت اعي 
الطابق  كاسطيا  اقامة   20 رقم  زيز 
طنجة   90000  -  10 رقم  التاني 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 334  : بوفوس  سعيد  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 333  : افقيرين  ياسين  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد مح د ياسين : 333 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  بوفوس  سعيد  السيد 
هالل  ابن  ابراهيم  زنقة  النزاهة  حي 

فيال كوثر 90000 طنجة املغرب.
افقيرين عنوانه)ا)  ياسين  السيد 
 4 رقم   100 زنقة  ابن حنا  السواني 

90000 طنجة املغرب.
السيد مح د ياسين عنوانه)ا) حي 
 2 الجزائري اقامة ميل فلوريس رقم 

90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوفوس  سعيد  السيد 
هالل  ابن  ابراهيم  زنقة  النزاهة  حي 

فيال كوثر 90000 طنجة املغرب
افقيرين عنوانه)ا)  ياسين  السيد 
 4 رقم   100 زنقة  ابن حنا  السواني 

90000 طنجة املغرب
السيد مح د ياسين عنوانه)ا) حي 
 2 الجزائري اقامة ميل فلوريس رقم 

90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259966.
656I

zagora consulting sarl

ITLOULA TRAVAUX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أديد للشركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع مح د 

الخامس ، 47900، زاكورة 
املغرب--------------------

ITLOULA TRAVAUX شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حس ازغار 

تاكونيت زاكورة - 47552 زاكورة 
املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3333
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون4ر   14 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

يوسف حسو ك سير جحيد

تبعا إلقالة مسير.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   21 بتاريخ  بزاكورة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 307.
657I

CABINET OBILAT

DASH FOODS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OBILAT
23 زنقة كارنوط ، 90000، طنجة 

املغرب
DASH FOODS شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
فيصل إبن عبد العزيز ع ارة 11 

شقة 2 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   27
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 DASH : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.FOODS
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املالحة املج دة من أصل  املنتجات 
املخابز  منتجات  تصنيع  حيواني. 
تصنيع منتجات غذائية  جاملعجنات. 

متنوعة.
متعهد مركزي جمطبخ

املنتجات  جنقل  جتوزيع  تخزين 
املصنعة جاملتنوعة. استيراس جتصدير 
ذلك  في  ب ا  املختلفة  املنتجات 
عام  الغذائية.بشكل  املنتجات 
تكون  قد  التي  الع ليات  أ يع   ،

املذكورة  الكائنات  من  بأي  مرتبطة 

ذات  أج  م اثلة  كائنات  أي  أج  أعاله 

صلة أج التي قد تعزز تطوير الشركة..
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 11 ع ارة  العزيز  عبد  إبن  فيصل 

شقة 2 - 90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 20.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
املري  سوسة  إبن  ح زة  السيد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   200  :

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
املري  سوسة  إبن  ح زة  السيد 

 12 رقم  الصنوبر  تجزئة  عنوانه)ا) 

بوبانة 90000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
املري  سوسة  إبن  ح زة  السيد 

 12 رقم  الصنوبر  تجزئة  عنوانه)ا) 

بوبانة 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 260002.

658I

hhamid001@gmail.com

MEDMA TRAVAUX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

hhamid001@gmail.com

شارع القدس اقامة امينة 5 اجالس 

طالب حي الع رية تجزئة السكن 
االنيق عين الشق الطابق االجل 

الشقة 2 ، 23300، البيضاء املغرب

MEDMA TRAVAUX شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 75 شارع 

11 يناير الطابق االجل الشقة 169 - 

33200 البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.427911
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 04 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
االجل  الطابق  يناير   11 شارع   75«
البيضاء   33200  -  169 الشقة 
املغرب» إ 9 »تجزئة فلوريدا تجزئة 8 
 33 شارع زليخة النصري ع ارة رقم 
البيضاء   33200  - الطابق الساسس 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847094.

659I

hhamid001@gmail.com

MEDMA GESTION
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

hhamid001@gmail.com
شارع القدس اقامة امينة 5 اجالس 
طالب حي الع رية تجزئة السكن 
االنيق عين الشق الطابق االجل 

الشقة 2 ، 23300، البيضاء املغرب
MEDMA GESTION شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 75 شارع 
11 يناير الطابق االجل الشقة 169 - 

33200 البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.421713

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 05 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
االجل  الطابق  يناير   11 شارع   75«
البيضاء   33200  -  169 الشقة 
املغرب» إ 9 »تجزئة فلوريدا تجزئة 8 
 33 شارع زليخة النصري ع ارة رقم 
البيضاء   33200  - الطابق الساسس 

املغرب».
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847199.
660I

hhamid001@gmail.com

MEDMA NEGOCE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

hhamid001@gmail.com
شارع القدس اقامة امينة 5 اجالس 
طالب حي الع رية تجزئة السكن 
االنيق عين الشق الطابق االجل 

الشقة 2 ، 23300، البيضاء املغرب
MEDMA NEGOCE شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 75 شارع 
11 يناير الطابق االجل الشقة 169 - 

33200 البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.421711

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 05 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
االجل  الطابق  يناير   11 شارع   75«
البيضاء   33200  -  169 الشقة 
املغرب» إ 9 »تجزئة فلوريدا تجزئة 8 
 33 شارع زليخة النصري ع ارة رقم 
البيضاء   33200  - الطابق الساسس 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847095.
661I

ساأكوم

سونطر فورمسيو ه ك
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أديد للشركة

ساأكوم
تيط مليل امال 1 ع ارة س6 طابق 

3 شقة 17 البيضاء ، 29640، الدار 
البيضاء املغرب

سونطر فورمسيو ه ك شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

حليل رقم 19 تيط مليل - 29640 
الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.528355
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2022 تم تعيين  22 شتن4ر  املؤرخ في 
ازجغ  مسير أديد للشركة السيد)ة) 

هناء ك سير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 844092.

662I

FUDICAIRE ISMAILI

STE MYEL SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 الس ارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
STE MYEL SARL AU شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

حرف سال رقم 02 مكرر الس ارة - 
72000 الس ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   21
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MYEL SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
العامة ج مكتب التدريب ج االشتشارة.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - مكرر الس ارة   02 حرف سال رقم 

72000 الس ارة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : الحياني  مريم  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الحياني  مريم  السيدة 
 72000 الس ارة   19 رقم   18 زنقة 

الس ارة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين الحياني عنوانه)ا) 
رقم  امح د  ابراهيم  سيدي  زنقة 
 72000 الس ارة   03 الفنح  حي   19

الس ارة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 االبتدائية بالس ارة بتاريخ 

2022 تحت رقم 205/2022.
663I

FUDICAIRE ISMAILI

 Établissement
 Manar al moustakbal
d’enseignement privee

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 الس ارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 Établissement Manar al

 moustakbal d’enseignement
privee شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

املسيرة الخضراء رقم 22 الس ارة - 
72000 الس ارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   15
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 Établissement Manar al  :
 moustakbal d’enseignement

.privee
املؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

التعليم الخصو�ضي.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - الس ارة   22 رقم  املسيرة الخضراء 

72000 الس ارة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 668  : السيد توفيق ايت لعكيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
حصة   166  : السيد اح د كريم 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 166  : السيد عبد الكريم غا�ضي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
لعكيد  ايت  توفيق  السيد 
 02 مخيم الوحدة الربيب  عنوانه)ا) 
الس ارة   72000 الس ارة   24 رقم 

املغرب.
عنوانه)ا)  كريم  اح د  السيد 
 216 رقم   01 مخيم الوحدة الربيب 

الس ارة 72000 الس ارة املغرب.
غا�ضي  الكريم  عبد  السيد 
 01 مخيم الوحدة الربيب  عنوانه)ا) 
الس ارة   72000 الس ارة   196 رقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
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لعكيد  ايت  توفيق  السيد 

 02 مخيم الوحدة الربيب  عنوانه)ا) 
الس ارة   72000 الس ارة   24 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 االبتدائية بالس ارة بتاريخ 

2022 تحت رقم 206/2022.

664I

Fathi for technology

GREEN WATER
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Fathi for technology

حي البيشات الداخلة ، 73000، 

الداخلة املغرب

GREEN WATER شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

لفطيحات شارع الزرقطوني رقم 5 

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   20

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GREEN WATER

غرض الشركة بإيجاز : الفالحة.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 5 رقم  الزرقطوني  شارع  لفطيحات 

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امعيف  ملينة  السيدة 
الداخلة   4 3 رقم  حي الرح ة الزنقة 

73000 الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

لفضيل  الوهاب  عبد  السيد 

 01 رقم  العركوب  شارع  عنوانه)ا) 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

665I

Fathi for technology

 BNATA SHOPPING FOR
DAKHLA

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fathi for technology

حي البيشات الداخلة ، 73000، 

الداخلة املغرب

 BNATA SHOPPING FOR

DAKHLA شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الخامس الداخلة - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 غشت   31

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 BNATA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.SHOPPING FOR DAKHLA

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 73000  - الداخلة  الخامس  مح د 

الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لفضيل  ابنته  السيدة 
حي املسجد شارع باهيا عيني رقم 01 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لفضيل  ابنته  السيدة 
حي املسجد شارع باهيا عيني رقم 01 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم -.

666I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

BRAHAD-TRANS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة النيل رقم 60 
العيون ، 70000، العيون املغرب
BRAHAD-TRANS شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 707 

رقم 694 - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
43871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   29
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BRAHAD-TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص جالبضائع.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
العيون   70000  -  694 رقم   707

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : هدي  ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد ابراهيم هدي عنوانه)ا) حي 

 70000  23 الفتح شارع املختار رقم 

العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم هدي عنوانه)ا) حي 

 70000  23 الفتح شارع املختار رقم 

العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3405.

667I

HM ADVISORS

PI SERVICES MOROCCO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

HM ADVISORS

 81LOT ALMOSTAKBAL SIDI

 MAAROUF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

PI SERVICES MOROCCO شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
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جعنوان مقرها اإلأت اعي الدار 

البيضاء 10 شارع الحرية الشقة 

8 - 20000 الدار البيضاء امل لكة 

املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.163093

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  31 غشت  املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ   PI SERVICES MOROCCO
جعنوان  سرهم   15.000 رأس الها 

 10 البيضاء  الدار  مقرها اإلأت اعي 

شارع الحرية الشقة 8 - 20000 الدار 

 : امل لكة املغربية نتيجة ل  البيضاء 

تصفية جسية.

الدار  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

الشقة  الحرية  شارع   10 البيضاء 

امل لكة  البيضاء  الدار   20000  -  8

املغربية. 

ج عين:

السيد)ة) عزيز لقطيبي ج عنوانه)ا) 
الحي   39 رقم  القا�ضي  ابن  زنقة 

مراكش   40000 مراكش  الشتوي 

امل لكة املغربية ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847785.

668I

GOLDEN GESTION FINANCE

 DAKHLA FREESTYLE
ACADEMY

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

GOLDEN GESTION FINANCE

املنازل الح ر الرقم 1/1173 

الداخلة الداخلة، 73000، الداخلة 

املغرب

 DAKHLA FREESTYLE ACADEMY
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الوطاسيين الرقم 23 حي الرح ة - 
73000 الداخلة املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18309
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 07 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
حي   23 الرقم  الوطاسيين  »شارع 
املغرب»  الداخلة   73000  - الرح ة 
 -  109 الرقم  الشياف  جاس  »حي  إ 9 

73000 الداخلة املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

غشت 2022 تحت رقم 1362.

669I

ANONCE LEGALE

RIMARDIV
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

ANONCE LEGALE
 RABAT ، 10000، RABAT

MAROC
RIMARDIV شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 7 
ع ارة 1 م ر أح د الطجام سال 

الجديدة - 10200 سال املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23085

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يوليوز   02 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
RIMARDIV مبلغ رأس الها 100.000 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الطجام  م ر أح د   1 ع ارة   7 رقم 
سال املغرب   10200  - سال الجديدة 
 ABSENCE CHIFFRE  : ل  نتيجة 

.D’AFFAIRE

 N°7 ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 IMM 1 AV AHMED TAJJAM
 SALA AL JADIDA - 10200 SALE

 .MAROC
ج عين:

ج  ال4راهمي  زكريا  السيد)ة) 
أح د  م ر   1 ع ارة   7 عنوانه)ا) 
الطجام 10200 سال املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   13 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2021 تحت رقم 38704.
670I

ANAMAR FIDUCIAIRE

 MRM TRADING
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 AVENUE MED V IMMEUBLE
 HDDA 1 ERE ETAGE ، 45800،

TINGHIR maroc
 MRM TRADING

INTERNATIONAL شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 
جكليم أ اعة جاكليم - 45800 تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4191
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   21
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 MRM : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.TRADING INTERNATIONAL

غرض الشركة بإيجاز : التصدير ج 
االستراس ج االع ال املختلفة.

مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 
جكليم أ اعة جاكليم - 45800 تنغير 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   500  : السيد اكنين معاس 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : الدين  بدر  اكنين  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  معاس  اكنين  السيد 
اسكجور تجزءة االمان 233 45822 

مراكش املغرب.
السيد اكنين بدر الدين عنوانه)ا) 
اسكجور تجزءة االمان 117 45822 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  معاس  اكنين  السيد 
اسكجور تجزءة االمان 233 45822 

مراكش املغرب
السيد اكنين بدر الدين عنوانه)ا) 
اسكجور تجزءة االمان 117 45822 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت رقم 933.
671I

NACHIT CONSULTING & TRADING

BEWEB
شركة املساه ة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 NACHIT CONSULTING &
TRADING

 ANGLE BD YACOUB EL 173
 MANSOUR ET SOCRATE IMM
 ESPACE AL ANDALOUSSE 3E
 ETG ، 20100، CASABLANCA

MAROC
BEWEB شركة املساه ة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 429 
تكنوبارك طريق النواصر الدار 

البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.330081

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 20 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
تكنوبارك طريق النواصر   429 »رقم 
البيضاء  الدار   -  - البيضاء  الدار 
معرجف- سيدي  »زنقة  إ 9  املغرب» 

 2 بارك  فلوريدا  معرجف  سيدي 
تجزئة 5 مكتب 30 الدار البيضاء - - 

الدار البيضاء املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848311.
672I

ACDEN

روباركوما
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC
رجباركوما شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 217 
إقامة الفتح،إبراهيم الرجساني، 

امتداس ، الطابق امجل، الرقم - 3 - 
20390 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.457673
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 ماي   31 في  املؤرخ 
املسؤجلية  ذات  شركة  رجباركوما 
 100.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
إقامة الفتح،إبراهيم الرجساني،   217
 -  3  - الرقم  الطابق امجل،   ، امتداس 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20390

لوقف نشاط الشركة.

ج عين:

ج  السالم  عبد  سعيد  السيد)ة) 

 EBERT STR اFRIEDRICH (عنوانه)ا

املانيا  مرزيج   4 -66663 0 66663

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 217 جفي   2022 أكتوبر   31 بتاريخ 

الرجساني،  الفتح،إبراهيم  إقامة 

 -  3  - الرقم  الطابق امجل،   ، امتداس 

20390 الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847788.

673I

BEMACOM

أكرا بالست
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

BEMACOM

 BD FOUARAT IMM 3 ETAGE 3

 APPT N° 7 HAY MOHAMMADI

 ، 20570، CASABLANCA

MAROC

أكرا بالست شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 21 شارع 

بنكوك الحي الصناعي سيدي 

ال4رنو�ضي - 20600 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.222171

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2022 نون4ر   14 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   3.900.000«

 4.000.000« إ 9  سرهم»   100.000«

حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847793.

674I

le partenaire fiscal

ADAM BAY SARL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

le partenaire fiscal
49 شلرع ع ر الخطاب طابق 3 رقم 

6 ع ارة ال4ركة، 90000، طنجة 
املغرب

ADAM BAY SARL شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

موالي إس اعيل، إقامة فوليبيليس، 
بلوك C، الطابق امجل رقم 53 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   21
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 ADAM : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.BAY SARL
غرض الشركة بإيجاز : - استغالل 

بواخر للترفيه
جاستغالل  تجهيز  بيع،  شراء،   -

بواخر للترفيه
- تأأير بواخر للترفيه

- تنظيم خرأات , نزهات ,رحالت ج 
أوالت بحرية عل9 متن بواخر للترفيه 
ي كن للشركة ان   , في اطار أنشطتها 
الدجلية  ج  الوطنية  املياه  في  تع ل 
باالستغالل  اج  باالستئجار  جذلك   ,
ج كذلك الشأن ملا   , املباشر للبواخر 

يلي :
الوارسات  ع ليات  أ يع   -
بالهدف  املرتبطة  جالصاسرات 

االأت اعي 

- شراء , بيع , كراء , استيراس أ يع 

أنشطة  ض ن  تدخل  التي  املنتجات 

الشركة 

- سراسة، شراء، تباسل , بيع , التزام 

االختراع  براءات  أ يع  استغالل  ج 

التجارية  العالمات  ج  التراخيص   ,

للحساب الخاص للشركة 

- اخذ الفائدة من أ يع املنشآت 

اج الشركات ذات الهدف املشابه اج 

املك ل 

املباشرة  عامة:املساه ة  بصفة 

للشركة  املباشرة  املباشرة،  الغير  أج 

في أ يع الع ليات التجارية، املالية، 

أ يع  في  ج  املنقولة  أج  العقارية 

الصناعية  أج  التجارية  املؤسسات 

املرتبطة بالنشاط االأت اعي للشركة 

أج بأي نشاط مشابه أج ملحق يعطي 

أفضلية لتطور الشركة..

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

موالي إس اعيل، إقامة فوليبيليس، 

 -  53 رقم  امجل  الطابق   ،C بلوك 

90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : السيد اسم الباي شقور 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد اسم الباي شقور عنوانه)ا) 

فندق امليراج 90000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد اسم الباي شقور عنوانه)ا) 

فندق امليراج 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259947.
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STE HTS SOURCING

STE OUQAITI FISH
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE OUQAITI FISH
تجزئة املنظر الج يل الطابق 
السفلي رقم 392 ، 73000، 

الداخلة املغرب
STE OUQAITI FISH شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

املنظر الج يل الطابق السفلي رقم 
392 - 73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   14
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OUQAITI FISH
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب جفي الخارج هو : 
• تجارة امس اك بالج لة

• استيراس / تصدير أ يع منتجات 
املأكوالت البحرية

• تث ين جمعالجة جتج يد جتعبئة 
جحفظ منتجات املأكوالت البحرية.

الطازأة  امس اك  تسويق   •
جامل4رسة جاملج دة جالقشريات جاملحار 
جأ يع املنتجات البحرية امخرى في 
التجارة  جالدجلية.  الوطنية  السوق 
من  جالتعاقد  جالتصدير  جاالستيراس 

الباطن.
السفن  أ يع  جتشغيل  تجهيز   •
البحري  النقل  بصناعة  الخاصة 

جصيد امس اك بشكل عام.

مصنع  أي  جتشغيل  إنشاء   •

جحفظ  جتحويل  جتغليف  معالجة 

أ يع املنتجات.

التجارة  التصدير.   / االستيراس   •

العامة

• تقديم خدمات جأع ال متنوعة

الوطني  ال4ري  جالنقل  التأأير   •

لج يع  الوأهات  لج يع  جالدج ي 

الثقيلة  جاملعدات  البضائع 

جالشخصية ججكالء الشحن.

 ، الغير  لحساب  البضائع  نقل   •

نقل امشخاص لحساب الغير

الج اعي  الخاص  النقل   •

لألشخاص

• النقل املحلي جالدج ي

جتصدير  جاستيراس  جبيع  شراء   •

جتسويق امس اك جاملأكوالت البحرية 

أج  الطازأة  امس اك  من  جغيرها 

امل4رسة أج املج دة أج امل لحة أج املعلبة 

، بالتجزئة أج بالج لة.

• تخزين أ يع منتجات املأكوالت 

البحرية.

الزراعية  امنشطة  أ يع   •

جاالستزراع املائي

مصنع  جتشغيل  جتأأير  تركيب   •

الثلج
املخازن  أ يع  جتشغيل  إسارة   •

امل4رسة جأ يع املرافق لحفظ جتج يد 

جتأأير جمعالجة جتعبئة جنقل أ يع 

جخاصة  الغذائية  جاملواس  املنتجات 

املنتجات الس كية

جغرف  ت4ريد  غرف  تركيب   •

الطازأة  لألس اك  جتحليل  معالجة 

جاملج دة.

أ يع  جتج يد  جتخزين  ت4ريد   •

منتجات املأكوالت البحرية.

• تصنيع جبيع اآليس كريم لتجار 

الج لة جاملستهلكين اآلخرين.

 ، بالشاحنات  امل4رس  النقل   •

املع رين ، القوارب جغيرها.

بكافة  الس كية  الثرجة  تن ية   •

جصناعة  أشكالها  جكافة  أنواعها 
جالبحري  جالساحلي  البحري  الصيد 

بج يع أشكاله.

جالساحلي  البحري  الصيد   •
املغرب  في  أشكاله  بج يع  جالبحري 

جفي الخارج.
• توريد قوارب الصيد جغيرها من 
الحية من معدات  »مناج ي السفن» 

الصيد جقطع الغيار جغيرها.
التي  اآلالت  أ يع  جبيع  شراء   •
غيرها  أج  الصيد  قوارب  مع  تتالءم 
جنش   ، ضاغط   ، مولد   ، )محرك 
أج  أديدة  إلخ...)   ، الجر  شباك 

مستع لة.
امنشطة  أ يع  م ارسة   •
في كل  جت ثيل  جمساعدين  كوسطاء 

من املغرب جخارأه.
• املشاركة

املباني  أ يع  جاستئجار  اقتناء   •
ي كن  التي  املواس  جأ يع  الشهرة  أج 
غير  أج  مباشر  بشكل  استخدامها 

مباشر لألغراض املبينة أعاله.
• أ يع امنشطة العقارية جأع ال 

البناء
•التجارة العامة

• تقديم خدمات جأع ال متنوعة
• استيراس / تصدير أ يع املنتجات 

القانونية
الع ليات  أ يع   ، عام  جبشكل 
غير  أج  مباشر  بشكل  املرتبطة 
الشركة  ن و  لتعزيز  بنشاطها  مباشر 

جتطورها.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم  السفلي  الطابق  الج يل  املنظر 

392 - 73000 الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : اجقيتي  خاليد  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد خاليد اجقيتي عنوانه)ا) حي 

تدارت انزا 80000 اكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد خاليد اجقيتي عنوانه)ا) حي 

تدارت انزا 80000 اكاسير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
نون4ر 2022 تحت رقم 2030/2022.
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AICHA BOUHACHEM AGRICOLE

 AICHA BOUHACHEM
AGRICOLE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AICHA BOUHACHEM
AGRICOLE

 AV YOUSSEF IBN TACHFINE
 RESD AFIF 6 APPT 48 ، 90000،

tanger maroc
 AICHA BOUHACHEM

AGRICOLE شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
يوسف ابن تاشفين إقامة عفيف 6 

شقة 48 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   16
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 AICHA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.BOUHACHEM AGRICOLE
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستخدامات  في  متخصصة 
الطبية  لألغراض  للقنب  القانونية 

جالصناعية.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 6 يوسف ابن تاشفين إقامة عفيف 

شقة 48 - 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 : عبدالح يد  مصباح  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عبدالح يد  مصباح  السيد 
 18 عنوانه)ا) مج ع البوطرجس رقم 

فال فلوري 90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عبدالح يد  مصباح  السيد 
 18 عنوانه)ا) مج ع البوطرجس رقم 

فال فلوري 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13653.
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كافجيد

DATA 24
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مج وعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
DATA 24 شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 10 زنقة 
الشرارسة الطابق السفلي بوركون - 

20053 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563755
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   31
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 DATA : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.24

محرر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
برمجيات.

زنقة   10  : عنوان املقر االأت اعي 
 - الطابق السفلي بوركون  الشرارسة 

20053 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 500  : اليسار  بن  كريم  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
حصة   500  : طيرا  لسين  السيد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد كريم بن اليسار عنوانه)ا) 
 02 مج وعة   29 شقة   26 اقامة 
فضاءات املحيط اجالس عزجز النواصر 

27182 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  طيرا  لسين  السيد 
ح ح   1 تجزئة ليساسفة طابق   146

20232 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد كريم بن اليسار عنوانه)ا) 
 02 مج وعة   29 شقة   26 اقامة 
فضاءات املحيط اجالس عزجز النواصر 

27182 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  طيرا  لسين  السيد 
ح ح   1 تجزئة ليساسفة طابق   146

20232 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848045.
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بن علي لألستشارة ش م م

KECHTEX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

بن علي لألستشارة ش م م
952 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب
KECHTEX شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : سكان 
1 الرقم 1989 تجزئة صوكوما - 

40000 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.98499

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
2022 تقرر حل  30 شتن4ر  املؤرخ في 
مسؤجلية  ذات  شركة   KECHTEX
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   50.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي سكان 1 الرقم 1989 
مراكش   40000  - صوكوما  تجزئة 

املغرب نتيجة لحل الشركة.
ج عين:

ج  بورعوة  سلوى  السيد)ة) 
تجزئة   1989 الرقم  عنوانه)ا) 
املغرب  مراكش   40000 صوكوما 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
سكان  جفي   2022 أكتوبر   31 بتاريخ 
 - صوكوما  تجزئة   1989 الرقم   1

40000 مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 12705.
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MHM AUDIT

BULAT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MHM AUDIT
172 مدخل أ، الطابق الثاني، شقة 
رقم 5، ساحة موالي رشيد، شارع 
موالي رشيد ت ارة ، 12000، ت ارة 

املغرب
BULAT شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 1، 
الطابق امجل، مسيرة 1 فرسجس، 

ت ارة - 12020 ت ارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
137719

 17 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 أكتوبر 
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BULAT
غرض الشركة بإيجاز : - ال4رمجة، 
الواقع   ، اإللكترجنية  املواقع  إنشاء 
 ، الك بيوتر  تقنيات   ، االفترا�ضي 

الذكاء االصطناعي.
- تص يم ثالثي امبعاس

- التحليل اإلنشائي )الهندسة)
- أ يع الع ليات املالية جالتجارية 
مرتبطة  تكون  قد  التي  جالصناعية 
بشكل مباشر أج غير مباشر بالغرض 
املوضح أعاله جأي أغراض م اثلة أج 

ذات صلة قد تعزز نشاط الشركة..
 ،1 رقم   : املقر االأت اعي  عنوان 
فرسجس،   1 مسيرة  امجل،  الطابق 

ت ارة - 12020 ت ارة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 100  : السيد كاشفتدينوف بالت 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
بالت  كاشفتدينوف  السيد 
رجسيا   12020 رجسيا  عنوانه)ا) 

رجسيا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
بالت  كاشفتدينوف  السيد 
رجسيا   12020 رجسيا  عنوانه)ا) 

رجسيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   15 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2245.
680I
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MELIUS CONSULTING

BELPRALINE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

MELIUS CONSULTING

رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي جقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 20120، الدار البيضاء 

املغرب

BELPRALINE شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : إقامة 

هند 4، باشكو ، رقم 56 ، املعاريف - 

20420 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.329555

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2022 أبريل   20 املؤرخ في 

BELPRALINE شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  سرهم   10.000 رأس الها 

 ،4 هند  إقامة  اإلأت اعي  مقرها 

باشكو ، رقم 56 ، املعاريف - 20420 

نتيجة لوقف  املغرب  البيضاء  الدار 

نشاط الشركة.

ج عين:

ج  بن و�ضى  لطيفة  السيد)ة) 

 ،  56 رقم   ، تجزئة اكوك  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   20150 كاليفورنيا 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 07 نون4ر 2022 جفي إقامة هند 

 - املعاريف   ،  56 رقم   ، باشكو   ،4

20420 الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848418.

681I

SOMADINCO

ASTROVAL TRAVAUX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOMADINCO
إقامة ماأورل ع ارة B رقم2 حي 
القدس ال4رنو�ضي ، 20610، الدار 

البيضاء املغرب
ASTROVAL TRAVAUX شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 12 زنقة 
ص4ري بوأ عة طابق 1شقة 6 - 

20080 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.309853

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 يناير   03 املؤرخ في 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 
 ASTROVAL الوحيد  الشريك  ذات 
 10.000 رأس الها  مبلغ   TRAVAUX
 12 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
زنقة ص4ري بوأ عة طابق 1شقة 6 - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20080

ل : توقف النشاط التجاري.
زنقة   12 ج حدس مقر التصفية ب 
 -  6 1شقة  طابق  بوأ عة  ص4ري 

20080 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  طالبي  مح د  السيد)ة) 
سجار لحوامي لكليطا بلوك  عنوانه)ا) 
ب زنقة 1 رقم 38 بوسكورة النواصر 
ك صفي  املغرب  بوسكورة   27182

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 12 زنقة 
ص4ري بوأ عة طابق 1شقة 6 الدار 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ف4راير 2022 تحت رقم 813283.
682I

PLANK

INMAVESTEMENT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

PLANK

21، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 10090، الرباط املغرب

INMAVESTEMENT شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 

الحسن الثاني إقامة تامسنا ع ارة 

408 شقة 13 الرباط - 10020 

الرباط املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.68495

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تقرر حل 

ذات  شركة   INMAVESTEMENT

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

تامسنا  إقامة  الثاني  الحسن  شارع 

ع ارة 408 شقة 13 الرباط - 10020 

مزاجلة  لعدم  نتيجة  املغرب  الرباط 

الشركة للنشاط الذي

تأسست مأله.

ج عين:

ج  اأعاسة  جفاء  السيد)ة) 

عنوانه)ا) شارع الحسن التاني اقامة 

تامسنا الف الع ارة 408 الشقة 13 

الرباط   10000 سيور الجامع الرباط 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

شارع  جفي   2022 أكتوبر   24 بتاريخ 

ع ارة  تامسنا  اقامة  التاني  الحسن 

 10000  - الرباط   13 رقم  ا   408

الرباط املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   09 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130133.

683I

PLANK

KEY WORLD BRIDGE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

PLANK

21، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 10090، الرباط املغرب

KEY WORLD BRIDGE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 2 

بالقرب من املسجد مح د 6, املنزه 

الرباط - 10150 الرباط املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.119237

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تقرر حل 

KEY WORLD BRIDGE شركة ذات 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

 ,6 بالقرب من املسجد مح د   2 رقم 

املنزه الرباط - 10150 الرباط املغرب 

نتيجة لعدم مزاجلة الشركة للنشاط 

الذي

تأسست مأله.

ج عين:

ج  اأعاسة  جفاء  السيد)ة) 

عنوانه)ا) شارع الحسن الثاني اقامة 

تامسنة ألف الع ارة 408 الشقة 13 

الرباط   10060 سيور الجامع الرباط 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 2 جفي رقم   2022 أكتوبر   24 بتاريخ 

املنزه   ,6 بالقرب من املسجد مح د 

الرباط - 10150 الرباط املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   09 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130134.

684I
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PLANK

RIN PHONE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

PLANK

21، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 10090، الرباط املغرب

RIN PHONE شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 16 شارع 

فاط ة الفهرية 439 محل رقم 3 

الطابق السفلي سيور الجامع الرباط 

- 10060 الرباط املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.146019

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

املؤرخ في 04 يوليوز 2022 تقرر حل 

RIN PHONE شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

فاط ة  شارع   16 اإلأت اعي  مقرها 

الطابق   3 رقم  محل   439 الفهرية 

 - الرباط  الجامع  سيور  السفلي 

الرباط املغرب نتيجة لعدم   10060

مزاجلة الشركة للنشاط الذي

تأسست مأله.

ج عين:

نزهة امعيز ج عنوانه)ا)  السيد)ة) 

 10000 الطائرات  املزارعة  زنقة   8

الرباط املغرب 10000 الرباط ملغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 04 يوليوز 2022 جفي 16 شارع 

 3 رقم  محل   439 الفهرية  فاط ة 

الطابق السفلي سيور الجامع الرباط 

- 10060 الرباط املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 129783.

685I

االعالنات االسارية للشركات املغربية

J.K SERVICES
إعالن متعدس القرارات

 STE J.K SERVICES SARL
- تغيير في شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة
- محضر الج ع العام االستثنائي

في  محرر  عرفي  عقد  ب وأب 
تم   ،2022 نون4ر   09 بتاريخ  أكاسير 
الج ع العام االستثنائي لشركة جي كا 

سرفيس، ج املتعلق ب : 
حصة   500 مائة  -تفويت خ س 
اأت اعية من السيدة أاندجبي كوثر 

إ 9 السيدة خديجة راشدي. 
500 حصة  –تفويت خ س مائة 
اسح وسي  السيدة  من  اأت اعية 

نسرين ا 9 السيد مح د راشدي. 
السيدة  املسيرتين  استقالة   -
أاندجبي كوثر ج السيدة اسح وسي 

نسرين
- تعيين السيدة خديجة راشدي ج 
مح د راشدي مسيرين للشركة ملدة 
غير محدسة مع أ يع الصالحيات في 

توقيعات منفصلة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -
نون4ر   24 بتاريخ  باكاسير  التجارية 
رقم   ,119442 رقم  تحت   2022

التسجيل بالسجل التجاري37679. 

686I

االعالنات االسارية للشركات املغربية

EVENSOR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

شركة EVENSOR ش.م.م 
تأسيس شركة

في  محرر  عرفي  عقد  ب وأب 
تم   ،  2022 نون4ر   17 بتاريخ  اكاسير 
إنشاء القانون امسا�ضي لشركة ذات 
مسؤجلية محدجسة جالبيانات هي عل9 

النحو التا ي
 .EVENSOR :االسم - 

بلوك س   15 املقر االأت اعي:رقم 
 : الشركة  نشاط  أكاسير.  الوفاء  حي 

تنظيم امحداث.

تم تحديد مدة الشركة في  املدة: 
99 عاما ابتداء من تاريخ تأسيسها. 

االأت اعي:  الرأس ال 
سرهم  ألف  مائة   (100.000٫00(
حصة   (1000( ألف  عل9  مقس ة 
للحصة  سرهم  ب ائة  اأت اعية 
تنسب إ 9 كل شريك ب ا يتناسب مع 
عبد  اشتراكاته جهي ك ا يلي السيد: 
)520 حصة اأت اعية   ( هللا بومعزة 
 (480( مح د  العدام  أيت  السيد  ج 

حصة اأت اعية. 
بومعزة  هللا  عبد  السيد:  التسيير 
مسير بتوقيع مشترك مع السيد أيت 
العدام مح د مع أ يع الصالحيات. 
ينايرإ 319   1 من  السنة االأت اعية: 

سأن4ر. 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكاسير بتاريخ 29 نون4ر2022 
التسجيل  رقم   119496 رقم  تحت 

بالسجل التجاري هو : 53745.
687I

fisc orient

LUNA BUILDINGS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fisc orient
شارع اسريس االك4ر ع ارة ملنور 
الطابق االجل رقم 1 ، 60000، 

جأدة املغرب
LUNA BUILDINGS شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الحسني الزغاميم الخي ة 1 رقم 29 
- 60000 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
40269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   15
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 LUNA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.BUILDINGS
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 29 1 رقم  الحسني الزغاميم الخي ة 

- 60000 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : مجدجبي  قدجر  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مجدجبي  قدجر  السيد 
 3 شارع الشهداء حي بن ثاشور زنقة 

رقم 2 60000 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مجدجبي  قدجر  السيد 
 3 شارع الشهداء حي بن ثاشور زنقة 

رقم 2 60000 جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   30 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1902.

688I

ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

VOLUMAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

 ETUDE DE MAITRE SANAA
GUENNOUN

235 شارع يعقوب املنصور إقامة 
امنفال ع ارة ب1 الطابق الرابع 
 BD YACOUB الدار البيضاء -

 EL MANSOUR N° 235
 RESIDENCE AL ANFALE IMM

B1 CASABLANCA، 20000، الدار 
البيضاء املغرب



23313 الجريدة الرسميةعدس 5746 - 19 أ اسى امج 9 1444 )14 سيس 4ر 2022) 

VOLUMAR شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية زنقة 
فيرسي ج موريس رافيل بلفيدير الدار 

البيضاء - 20250 الدار البيضاء 
املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92.079
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 31 أكتوبر 2022 تم اإلعالم 
االسري�ضي  مح د  الشريك  بوفاة 
الك يلي ج توزيع حصصه عل9 الورثة 
 لرسم اإلراثة املؤرخ في 21 سأن4ر 

ً
تبعا

2018 بالشكل امتي :
 ، بناني  الباتول  السيد)ة) 

637.500 حصة.
السيد)ة) كريم االسري�ضي الك يلي 

، 2.231.250 حصة.
السيد)ة) سهام االسري�ضي الك يلي 

، 1.115.625 حصة.
السيد)ة) أمال االسري�ضي الك لي ، 

1.115.625 حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847629.
689I

ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

VOLUMAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

 ETUDE DE MAITRE SANAA
GUENNOUN

235 شارع يعقوب املنصور إقامة 
امنفال ع ارة ب1 الطابق الرابع 
 BD YACOUB الدار البيضاء -

 EL MANSOUR N° 235
 RESIDENCE AL ANFALE IMM

B1 CASABLANCA، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

VOLUMAR شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية زنقة 
فيرسي ج موريس رافيل بلفيدير الدار 
البيضاء زاجية زنقة فيرسي ج موريس 

رافيل بلفيدير الدار البيضاء 20250 
الدار البيضاء املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92.079
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 31 أكتوبر 2022 تم اإلعالم 
ج  الحري�ضي  سعيد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  عل9  حصصه  توزيع 
يوليوز   24 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020 بالشكل امتي :
السيد)ة) سهام االسري�ضي الك يلي 

، 637.500 حصة.
 ، مح د علي الحري�ضي  السيد)ة) 

1.487.500 حصة.
 ، الحري�ضي  ح زة  السيد)ة) 

1.487.500 حصة.
 ، الحري�ضي  أمين  السيد)ة) 

1.487.500 حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847629.

690I

ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

VOLUMAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

 ETUDE DE MAITRE SANAA
GUENNOUN

235 شارع يعقوب املنصور إقامة 
امنفال ع ارة ب1 الطابق الرابع 
 BD YACOUB الدار البيضاء -

 EL MANSOUR N° 235
 RESIDENCE AL ANFALE IMM

B1 CASABLANCA، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

VOLUMAR شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية زنقة 
فيرسي ج موريس رافيل بلفيدير الدار 
البيضاء زاجية زنقة فيرسي ج موريس 
رافيل بلفيدير الدار البيضاء 20250 

الدار البيضاء املغرب.
جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.92.079

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 31 أكتوبر 2022 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك البتول بناني ج توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  عل9  حصصه 

 2022 شتن4ر   05 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل امتي :

السيد)ة) كريم االسري�ضي الك يلي 

، 2.868.750 حصة.

السيد)ة) سهام االسري�ضي الك يلي 

، 1.434.375 حصة.

امال االسري�ضي الك يلي  السيد)ة) 

، 1.434.375 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847629.

691I

CABYOUCOM

ADIL LAHRARTI TRANS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 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

ADIL LAHRARTI TRANS شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار تدانة 

قرية بنعوسة سوق اربعاء - 14300 

سوق اربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   22

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 ADIL  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.LAHRARTI TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
عنوان املقر االأت اعي : سجار تدانة 
 14300  - قرية بنعوسة سوق اربعاء 

سوق اربعاء الغرب املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : لحرارتي  عاسل  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لحرارتي  عاسل  السيد 
حي هند مجوعة املع ورة رقم 1191 
سوق   14300 الغرب  اربعاء  سوق 

اربعاء الغرب املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لحرارتي  عاسل  السيد 
حي هند مجوعة املع ورة رقم 1191 
سوق   14300 الغرب  اربعاء  سوق 

اربعاء الغرب املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 نون4ر   28 بتاريخ 

.599

692I

CABYOUCOM

DBINIJ TRANS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 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
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DBINIJ TRANS شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

اليعقوب املنصور جمح د القري 
مكتب رقم 05 القنيطرة - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
61739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2021 يونيو   04
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 DBINIJ : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين جنقل البضائع.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
القري  جمح د  املنصور  اليعقوب 
 14000  - القنيطرة   05 رقم  مكتب 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد عبد العزيز سبينيج : 1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
سبينيج  العزيز  عبد  السيد 
سيدي  قبلية  رياح  سجار  عنوانه)ا) 
 14000 القنيطرة  بن نصور  مح د 

القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
سبينيج  العزيز  عبد  السيد 
سيدي  قبلية  رياح  سجار  عنوانه)ا) 
 14000 القنيطرة  بن نصور  مح د 

القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2021 تحت رقم 87641.
693I

MIMOFID SARL AU

ESSAKHI AMENAGEMENT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MIMOFID SARL AU
42 حي مسرجر 1 ت ارة ، 12020، 

ت ارة املغرب
 ESSAKHI AMENAGEMENT

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة قاسر 
شقة رقم 4, الطابق االجل مرس 
الخير ت ارة - 12025 ت ارة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.134767
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   01 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
انفيف  زهير  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   500
500 حصة لفائدة السيد )ة) مح د 

الساخي بتاريخ 31 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   23 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 9390.
694I

PME CONSULTING GROUP

 AL BDICHE IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، املكتب 11، الطابق الثاني، 

مركب الجواهر، شارع السالجي، 
املدينة الجديدة، فاس ، 30000، 

فاس املغرب
 AL BDICHE IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 66 
املكتب 10 الطابق الثاني مركب 

الجواهر شارع السالجي - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74701

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 AL  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BDICHE IMPORT EXPORT
التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 
جاالستيراس جبصفة عامة كل الع ليات 
العقارية  جغير  جالعقارية  التجارية 
جاملالية املتعلقة بصفة مباشرة أج غير 

مباشرة بالهدف املذكور أعاله.
 66 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
مركب  الثاني  الطابق   10 املكتب 
 30000  - السالجي  شارع  الجواهر 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 334  : الدبيش  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 333  : الدبيش  زكرياء  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 333  : الدبيش  ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الدبيش عنوانه)ا)  السيد مح د 
 31250 سجار عين الغرس ايت السبع 

اي وزار كندر املغرب.
عنوانه)ا)  الدبيش  زكرياء  السيد 
املرأة  سكن  سطار  تجزئة  517أ 

30000 فاس املغرب.
السيد ابراهيم الدبيش عنوانه)ا) 
75 زنقة 8 ك4 تجزئة الحديقة تغات 

30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
الدبيش عنوانه)ا)  السيد مح د 
 31250 سجار عين الغرس ايت السبع 

اي وزار كندر املغرب
عنوانه)ا)  الدبيش  زكرياء  السيد 
املرأة  سكن  سطار  تجزئة  517أ 

30000 فاس املغرب
السيد ابراهيم الدبيش عنوانه)ا) 
75 زنقة 8 ك4 تجزئة الحديقة تغات 

30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4920.
695I

سيوان امستاذة القطيوط غيثة

بلدينغ 4 بزنيس
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

سيوان امستاذة القطيوط غيثة
148، شارع مح د الخامس، اقامة 
نكطار، الطابق 2، رقم 21 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
بلدينغ 4 بزنيس شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 8، زنقة 
 ،II الكيندي، ع ارة سانتا كالرا

الطابق 7، مكتب رقم 17 طنجة 
90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111965
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 يونيو   02 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
اله س  ع ر  )ة)  السيد  تفويت 
 100 حصة اأت اعية من أصل   49
مح د  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

البوعزاتي بتاريخ 02 يونيو 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 18 بتاريخ  بطنجة  التجارية 
رقم  تحت   2022 أكتوبر 

.40611122029716
696I
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 AGENCE POUR LA CREATION

D’ENTREPRISES

EPILOUNGE SARLAU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AGENCE POUR LA CREATION
D›ENTREPRISES

زاجية شارع 11 يناير مع زنقة 
مصطفى املعاني،الطابق الثالث، 
رقم 18، الدار البيضاء، 20500، 

الدار البيضاء املغرب
EPILOUNGE SARLAU شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 79، شارع 
إبن سينا، الطابق التاني، شقة رقم 
08 ، أكدال - 10080 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
164341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EPILOUNGE SARLAU
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العناية  ج  الشعر  جازالة  التج يل 

بالج ال.
عنوان املقر االأت اعي : 79، شارع 
شقة رقم  الطابق التاني،  إبن سينا، 
08 ، أكدال - 10080 الرباط املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : خورطة  إكرام  السيدة 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة إكرام خورطة عنوانه)ا) 
شارع   1 ع ارة س الشقة   14 قطاع 
 10100 الزيتون حي الرياض الرباط 

الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيدة إكرام خورطة عنوانه)ا) 
شارع   1 ع ارة س الشقة   14 قطاع 
 10100 الزيتون حي الرياض الرباط 

الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 9130780.
697I

سيوان امستاذة القطيوط غيثة

بلدينغ 4 بزنيس
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

سيوان امستاذة القطيوط غيثة
148، شارع مح د الخامس، اقامة 
نكطار، الطابق 2، رقم 21 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
بلدينغ 4 بزنيس شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

ج عنوان مقرها االأت اعي 8، زنقة 
 ،II الكيندي، ع ارة سانتا كالرا

الطابق 7، مكتب رقم 17 طنجة 
90000 طنجة.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.111965
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
2022 تم تحويل  02 يونيو  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤجلية  إ 9  الوحيد» 

املحدجسة».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر  18 بتاريخ  بطنجة   التجارية 
2022 تحت رقم 40611122029716.
698I

STE TIB COMPT SARL AU

BARBESSE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين جزنقة 

البخاري إقامة بغداسي مكتب رقم 
05 ، 60000، جأدة املغرب

BARBESSE شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 22 زنقة 
ب 42 حي ال�ضي لخضر - 60000 

جأدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.34829

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   14 املؤرخ في 
مسؤجلية  ذات  شركة   BARBESSE
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   500.000 رأس الها 
42 حي  22 زنقة ب  مقرها اإلأت اعي 
ال�ضي لخضر - 60000 جأدة املغرب 

نتيجة لتوقف نشاط الشركة.
ج عين:

ج  سفيان  بنسعيدي  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي ال�ضي لخضر زنقة ب42 
رقم 5 60000 جأدة املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 14 نون4ر 2022 جفي 22 زنقة ب 
42 حي ال�ضي لخضر - 60000 جأدة 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1898.
699I

MOHAMED SAFRIOUI

FRIGO AZAGHAR
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،
CASABLANCA MAROC

FRIGO AZAGHAR شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الكري ات تجزئة كلثوم زنقة 1 رقم 
30 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.347257
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   08 املؤرخ في 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 
 FRIGO الوحيد  الشريك  ذات 
AZAGHAR مبلغ رأس الها 500.000 
حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
رقم   1 الكري ات تجزئة كلثوم زنقة 
املغرب  البيضاء  الدار   20000  -  30

نتيجة ل : حل الشركة قبل امجان.
حي  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
رقم   1 الكري ات تجزئة كلثوم زنقة 

30 - 20000 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  اجحجو  لحسن  السيد)ة) 
عنوانه)ا) فيال كرين تاجن295 املدينة 
الدار   20000 بوسكورة  الخضراء 
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847312.

700I

MACOSIS CONSULTING

EXTRACT EXPORT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

LAKHDER GHILANE BD
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 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES
MAROC

EXTRACT EXPORT شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 
28 الطابق 4 مكاتب الصفاء طريق 

صفرج - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 يناير   07
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EXTRACT EXPORT
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االس دة ج املواس الكي اجية.
مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الصفاء  مكاتب   4 الطابق   28 رقم 

طريق صفرج - 30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : امريزق  سعيد  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  امريزق  سعيد  السيد 
عين  طريق  القرجيين  نجزئة   835
فاس   30000  11 الشقة  الشقف 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  امريزق  سعيد  السيد 
عين  طريق  القرجيين  نجزئة   835
فاس   30000  11 الشقة  الشقف 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ف4راير   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 896.
701I

MACOSIS CONSULTING

IMPORT EXPORT 25
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
IMPORT EXPORT 25 شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 8 زنقة 
4 أنان الدراسر سيدي بوأيدة - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 ماي   04
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 25  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMPORT EXPORT
غرض الشركة بإيجاز : استيراس ج 

تصدير 
بيع االس دة.

 8 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
4 أنان الدراسر سيدي بوأيدة  زنقة 

- 30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

امساعد  الفتاح  عبد  السيد 
عنوانه)ا) رقم 8 زنقة 4 أنان الدراسر 

سيدي بوأيدة 30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

امساعد  الفتاح  عبد  السيد 
عنوانه)ا) رقم 8 زنقة 4 أنان الدراسر 

سيدي بوأيدة 30000 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 17 ماي 2022 

تحت رقم 2195.

702I

MACOSIS CONSULTING

 IDRISSI BOUZIDI
LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MACOSIS CONSULTING

 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

 IDRISSI BOUZIDI LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 3 

النسيم رقم 13-26-3 طريق بتسوسة 

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   08

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IDRISSI BOUZIDI LOGISTIQUE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
 3 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
النسيم رقم 3-26-13 طريق بتسوسة 

- 30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
بوزيدي  اسري�ضي  مح د  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000  :

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
بوزيدي  اسري�ضي  مح د  السيد 
النسيم   3 بلوك   56 رقم  عنوانه)ا) 

املسيرة 30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
بوزيدي  اسري�ضي  مح د  السيد 
النسيم   3 بلوك   56 رقم  عنوانه)ا) 

املسيرة 30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   14 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4703.
703I

ائت انية مومن

STE BOUCHRAMAL
شركة التضامن

حل شركة

ائت انية مومن
تجزئة الوحدة شارع مح د الخامس 

رقم 163 مكرر بوعرفة، 61200، 
بوعرفة املغرب

STE BOUCHRAMAL شركة 
التضامن)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة ميدار 
رقم 05 مكرر - 61200 بوعرفة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.707
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 ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي
تقرر   2022 نون4ر   28 في  املؤرخ 
 STE التضامن  شركة  حل 
رأس الها  مبلغ   BOUCHRAMAL
مقرها  جعنوان  سرهم   60.000
مكرر   05 اإلأت اعي زنقة ميدار رقم 
 : بوعرفة املغرب نتيجة ل   61200  -

عدم التفاهم بين الشركاء.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
61200 بوعرفة   - 5 مكرر  ميدار رقم 

املغرب. 
ج عين:

ج  بن4راهيم  أمال  السيد)ة) 
عنوانه)ا) زنقة ميدار رقم 05 61200 
بوعرفة املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
زنقة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

مدار رقم 5 بوعرفة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

2022 تحت رقم 358.
704I

MARSOTEX

MARSOTEX
إعالن متعدس القرارات

MARSOTEX
املنطقة الصناعية املجد، زنقة 

13، القطعة 859، الطابق امجل ، 
90000، طنجة املغرب

MARSOTEX »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: املنطقة 
الصناعية املجد، زنقة 13، القطعة 

859، الطابق امجل - - طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.39335
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

بـ»طنجة،  الكائن  الحا ي  مقرها  من 
 ،13 زنقة  املنطقة الصناعية املجد، 
إ 9  امجل»  الطابق   ،859 القطعة 
مقرها الجديد بـ »طنجة، حي املجد، 
 ،8 مج ع املجد، إقامة ح زة، بلوك 

الطابق امر�ضي، املكتب رقم 2 ».
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
تجديد ثقة تسيير الشركة في السيد 
خالد  جالسيد  مرصو  العربي  مح د 
شريكين  مسيرين  بصفتهم  مرصو، 
 ،«MARSOTEX SARL« لشركة 
جذلك ملدة غير محدجسة. تلزم الشركة 
في أ يع معامالتها بالتوقيع املشترك 
مح د  السيد  الشريكين  لل سيرين 

العربي مرصو جالسيد خالد مرصو. 
عل9  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحيين جإعاسة صياغة القانون 
مج وع  ليش ل  للشركة  امسا�ضي 

التغييرات الجديدة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
عل9  ينص  الذي   :0 رقم  بند 
تحيين جإعاسة صياغة النظام  مايلي: 

امسا�ضي بالكامل.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   02 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259090.
705I

MOHAMED SAFRIOUI

FADIA PLASTIQUE
إعالن متعدس القرارات

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،
CASABLANCA MAROC

FADIA PLASTIQUE »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: طريق 
114 اجالس بن عامر بوسكورة - - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.59465

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 19 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

مزعلك  التازي  إسريس  السيد  جهب 

12750 حضة اأت اعية م لوكة في 

شركة فاسيا بالستيك لزجأته ناسية 

الصقلي 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

عل9  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

أصبح رأس ال الشركة مجزء  مايلي: 

السيد مح د التازي مزعلك  كالتا ي: 

السيدة  إأت اعية  حصة   50575  :

حصة   7225: صوفيا التازي مزعلك 

 : الصقلي  ناسية  السيدة  إأت اعية 

27200 حصةإأت اعية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847991.

706I

ALAE FOOD

عالء الدين فود
إعالن متعدس القرارات

ALAE FOOD

 HAY MABROUKA N 194 ،

54000، KHENIFRA MAROC

عالء الدين فوس »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

م4رجكة رقم 194 - 54000 خنيفرة 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2989

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

مورج  مليكة  السيدة  حصة  تفويت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
لحسن  السيد  إ 9   BJ381799 رقم 

التعريف  لبطاقة  الحامل  بنان 

Q178055 الوطنية رقم

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

السيدة  حصة  املسيرة  استقالة 

مليكة مورج الحاملة لبطاقة التعريف 

جتعيين   BJ381799 رقم  الوطنية 

السيد لحسن بنان الحامل لبطاقة 

 Q178055 رقم  الوطنية  التعريف 

مسير جحيد للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

من  للشركة  القانوني  شكل  تحويل 

شركة محدجسة املسئولية ا 9 شركة 

محدجسة املسؤجلية سات شريك جاحد

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 1، 5، 7، 15: الذي ينص 

 ،7  ،5  ،1 املاسة  تعديل  مايلي:  عل9 

املتعلقة  امسا�ضي  النظام  من   15
الشكل القانوني، رأس املال، تقسيم 

الحصص جالتسيير 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   14 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 495.

707I

G.MAO.CCF

DMD EYE›S
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

DMD EYE›S شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 94 

شارع البحر امليت حي الرياض طريق 

صفرج فاس رقم 94 شارع البحر 

امليت حي الرياض طريق صفرج فاس 

30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63271

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   08 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
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اح د لغشيم  )ة)  تفويت السيد 
من  اأت اعية  حصة   600 لحلو 
)ة)  حصة لفائدة السيد   600 أصل 
نون4ر   08 بتاريخ  بوالل  بوشعيب 

.2022
ندير  كريم  )ة)  السيد  تفويت 
400 حصة اأت اعية من أصل 400 
بوشعيب  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بوالل بتاريخ 08 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
التجارية بفاس بتاريخ 28 نون4ر 2022 

تحت رقم 4925/2022.

708I

FLASH ECONOMIE

EXGO NEGOCE
إعالن متعدس القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

EXGO NEGOCE »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 75 شارع 
أنفا ، شارع كلوز سي برجفانس 

الطابق 9 الشقة. ب 108 - 20000 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.481655
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 نون4ر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
تفويت السيدة فاط ة الزهراء شهيد 
500 حصة للسيد شهيد أمين ج 500 

حصة للسيد القاسري خالد 
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
تعيين السيد القاسري خالد ك سير 
أديد للشركة مكان السيدة فاط ة 

الزهراء شهيد 
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
تغيير نشاط الشركة ا 9 تصنيع أ يع 
)صب  الخرسانية  جاملواس  املنتجات 

الخرسانة)

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
19 من  تعديل الفصول 6 ج 7 ,15 ج 

النظام االسا�ضي للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847313.

709I

FLASH ECONOMIE

TN4U
إعالن متعدس القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TN4U »شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 13 شارع 
أح د املجاطي إقامة ليزالب رقم 8 
الطابق 1 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.359307

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
 500 خ يمي  زجهير  السيد  تفويت 
 500 حصة للسيد خي يمي زجبير ج 

حصة للسيد هشام عفان
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
ك سير  عفان  هشام  السيد  تعيين 

أديد للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
من النظام   15 ج   6 تعديل الفصول 

االسا�ضي للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847347.

710I

FLASH ECONOMIE

ALEXANDRA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ALEXANDRA شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 67 عزيز 

بالل الطابق 1 املعاريف - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.109253

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 يناير   12 املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   ALEXANDRA

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

 1 الطابق  بالل  عزيز   67 اإلأت اعي 

البيضاء  الدار   20000  - املعاريف 

اي  جأوس  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط تجاري.

67 عزيز  ج حدس مقر التصفية ب 

 20000  - املعاريف   1 الطابق  بالل 

الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  رشدي  الكريم  عبد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي السالم 2 ، مج وعة 6 

ع ارة 5 االلفة 20000 الدار البيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 843962.

711I

FLASH ECONOMIE

GCPI

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

GCPI شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 67 عزيز 

بالل الطابق 1 املعاريف - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.55719

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 يناير   12 املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

GCPI مبلغ رأس الها 100.000 سرهم 

عزيز   67 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

 20000  - املعاريف   1 الطابق  بالل 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

جأوس اي نشاط تجاري.

67 عزيز  ج حدس مقر التصفية ب 

 20000  - املعاريف   1 الطابق  بالل 

الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  رشدي  الكريم  عبد  السيد)ة) 

مج وعة   ،  2 السالم  حي  عنوانه)ا) 

الدار   20000 االلفة   5 ة  ع ارة   6

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 843963.

712I
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FLASH ECONOMIE

 GLOSSINOV
TECHNOLOGIES
إعالن متعدس القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 GLOSSINOV TECHNOLOGIES
»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: 26، شارع 
مرس السلطان الشقة 3، الطابق 1 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.541989

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
تفويت السيد نجم فؤاس ايت الشركي 

1000 حصة للسيد زاهري خالد
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
مسيرا  خالد  زاهري  السيد  تعيين 

أديدا للشركة 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
من   43 ج   7 ج   6 الفصول  تعديل 

النظام االسا�ضي للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 839928.
713I

FLASH ECONOMIE

ALU EXPRESS BUILDING
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ALU EXPRESS BUILDING شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية اللة 
الياقوت جزنقة العرعار ع ارة 9 

الطابق 4 الشقة 17 اقامة أاليس - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
501303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2021 أبريل   19
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 ALU  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EXPRESS BUILDING
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أج إنشاءات.
زاجية   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اللة الياقوت جزنقة العرعار ع ارة 9 
الطابق 4 الشقة 17 اقامة أاليس - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد لبداجي عبد الحق : 1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الحق  عبد  لبداجي  السيد 
 31 بلوك  مريم  اللة  حي  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   20000  41 الرقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
الحق  عبد  لبداجي  السيد 
 31 بلوك  مريم  اللة  حي  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   20000  41 الرقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2022 تحت رقم 776739.

714I

ETUCOM

TOUCHENTE CLIME
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETUCOM

 N°842 1ER ETAGE APP 4 AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

TOUCHENTE CLIME شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر 

في الحي الصناعي في بوميا أجريكا 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2021 يوليوز   30

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TOUCHENTE CLIME

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الت4ريد جتكييف الهواء.

متجر في   : عنوان املقر االأت اعي 

الحي الصناعي في بوميا أجريكا مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 : مصطفى  ايتوشنت  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة.
السيد ايتوشنت مصطفى : 1000 

بقي ة 100 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
مصطفى  ايتوشنت  السيد 
عنوانه)ا) سجار اسكين اجريكة الحوز 

40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
مصطفى  ايتوشنت  السيد 
عنوانه)ا) سجار اسكين اجريكة الحوز 

40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 التجارية ب راكش بتاريخ 

2021 تحت رقم 126763.

715I

FLASH ECONOMIE

 MICRO TURBINE POWER
AFRICA

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MICRO TURBINE POWER
AFRICA شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 شارع 
اللة مريم مكتب ف قصارية 

املرني�ضي - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
48489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2016 ف4راير   01
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 MICRO TURBINE POWER

.AFRICA
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطاقة  تحويل  أج  إلنتاج  مصنع 

الكهربائية.
شارع   7  : عنوان املقر االأت اعي 
اللة مريم مكتب ف قصارية املرني�ضي 

- 30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : املرني�ضي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد مح د املرني�ضي عنوانه)ا) 
شارع   7.8 كلم  سعيدة  تجزئة   28
 10000 السوي�ضي  الساسس  مح د 

الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد مح د املرني�ضي عنوانه)ا) 
شارع   7.8 كلم  سعيدة  تجزئة   28
 10000 السوي�ضي  الساسس  مح د 

الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ف4راير   01 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2016 تحت رقم 48489.
716I

AUDIT HOUSE أجسيت هاجس

EXCIPIUM
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

AUDIT HOUSE أجسيت هاجس
تجزئة الكولين 2 ع ارة لوماتينيون 
الطابق 2 املكتب 6 سيدي معرجف، 

20150، البيضاء املغرب
EXCIPIUM شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 167, 
شارع املهدي بن بركة اقامة ميراج 
شقة 4 البيضاء - 20000 البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.497921

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  14 ف4راير  املؤرخ في 
املسؤجلية  ذات  شركة   EXCIPIUM
 300.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 167, 
ميراج  اقامة  بركة  بن  املهدي  شارع 
البيضاء   20000  - البيضاء   4 شقة 

املغرب نتيجة لحل مسبق للشركة.
ج عين:

ج  زريكم  أ ال  السيد)ة) 
 19 رقم  بنفسج  ع لية  عنوانه)ا) 
مراكش   40000 باب اغلي ايفيغناج 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج  اخيواش  مح د  السيد)ة) 
عنوانه)ا) اقامة بال مثيل رقم 9 تاركة 
)ة)  40000 مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 ,167 جفي   2022 شتن4ر   22 بتاريخ 
ميراج  اقامة  بركة  بن  املهدي  شارع 
البيضاء   20000  - البيضاء   4 شقة 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845626.
717I

AMJ MANAGEMENT

 ANBAR LOGISTIQUE SARL
AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االرسن اقامة يامنة 2 الطابق 
االجل رقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
 ANBAR LOGISTIQUE SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

االرسن اقامة ي نا 2 في الطابق امجل 
رقم 30، طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.115409

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   23 املؤرخ في 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 
 ANBAR الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   LOGISTIQUE SARL AU
مقرها  جعنوان  سرهم   99 رأس الها 
ي نا  اقامة  االرسن  شارع  اإلأت اعي 
طنجة   ،30 امجل رقم  الطابق  في   2
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000  -

بدجن نشاط.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
في الطابق امجل   2 االرسن اقامة ي نا 
طنجة   90000  - طنجة   ،30 رقم 

املغرب. 
ج عين:

ج  مصطفى  عن4ر  السيد)ة) 
 3 سلمى  الحسني  املج ع  عنوانه)ا) 
 9000 59 1 رقم  العزيزية في الطابق 

طنجة املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 260021.
718I

jamal ait hommad

رحلة يونيفرسال بروداكسيون
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
رحلة يونيفرسال برجساكسيون 
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 3 
رقم 27 الحي الجديد سيدي قاسم 

16000 سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   30

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
رحلة   : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

يونيفرسال برجساكسيون.

االنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السن ائي.

 3 شارع   : عنوان املقر االأت اعي 
الحي الجديد سيدي قاسم   27 رقم 

16000 سيدي قاسم مغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد نحيلة عبد اللطيف : 700 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   100  : السيد بريد مرجان 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد ش �ضي سعد : 200 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

اللطيف  عبد  نحيلة  السيد 
الحي   27 رقم   3 شارع  عنوانه)ا) 

الجديد 16000 سيدي قاسم مغرب.

عنوانه)ا)  مرجان  بريد  السيد 
شارع 43 رقم 87 حي املالهفة 16000 

سيدي قاسم مغرب.

عنوانه)ا)  سعد  ش �ضي  السيد 

تجزئة طريق طنجة رقم 317 16000 

سيدي قاسم مغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:



23321 الجريدة الرسميةعدس 5746 - 19 أ اسى امج 9 1444 )14 سيس 4ر 2022) 

اللطيف  عبد  نحيلة  السيد 
الحي   27 رقم   3 شارع  عنوانه)ا) 

الجديد 16000 سيدي قاسم مغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

تحت رقم -.

719I

STE FIDU WHITE

 STE EL ASSIL DE
 FABRICATION DE MARBRE

SARL/AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIDU WHITE

 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1

 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC

 STE EL ASSIL DE FABRICATION

DE MARBRE SARL/AU شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 

365 املنطقة الصناعية - 65800 

تاجريرت املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.257

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2022 نون4ر   22 املؤرخ في 

 STE EL ASSIL DE FABRICATION

شركة   DE MARBRE SARL/AU

ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأس الها 90.000 سرهم 

 365 رقم  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

املنطقة الصناعية - 65800 تاجريرت 

الهدف  لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

االأت اعي.

ج عين:
ج  بنويس  رشيد  السيد)ة) 

الفا�ضي  عالل  شارع   154 عنوانه)ا) 

تاجريرت املغرب   65800 حي املسيرة 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 365 2022 جفي رقم  نون4ر   22 بتاريخ 

املنطقة الصناعية - 65800 تاجريرت 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 االبتدائية بتاجريرت بتاريخ 

2022 تحت رقم 469/2022.

720I

NOTAIRE

زكرياء لوجيستيك

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

NOTAIRE

 CASABLANCA AIN CHOCK BD

 EL QODS 511 BUREAU N°5

 CASABLANCA AIN CHOCK BD

 EL QODS 511 BUREAU N°5،

20470، casablanca maroc

زكرياء لوأيستيك شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي البيضاء 

شارع اللة ياقوت زاجية مصطفى 

املعاني رقم 56 - 70000 البيضاء 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.550529

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2022 نون4ر   02 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   2.000.000«

 2.100.000« إ 9  سرهم»   100.000«

حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848103.

721I

ZHAR AHMED

BUCOMPTA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE

 AL MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
BUCOMPTA شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم31 

تجزئة املنظر الج يل إقامة املنال 1 
الشقة 18 الطابق الثالت بنسوسة - 

30030 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   21
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BUCOMPTA
محاسب   : غرض الشركة بإيجاز 

معت د.
رقم31   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 1 تجزئة املنظر الج يل إقامة املنال 
 - الطابق الثالت بنسوسة   18 الشقة 

30030 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد اح د ازهر : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 74 عنوانه)ا)  ازهر  اح د  السيد 

 30030 املرأة  الزهر  أنان  تجزئة 

فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

 74 عنوانه)ا)  ازهر  اح د  السيد 

 30030 املرأة  الزهر  أنان  تجزئة 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 28 نون4ر 2022 

تحت رقم 4918/2022.

722I

MOUHIDI MOHAMED

SOCIETE DRIDECO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MOUHIDI MOHAMED

 IMM KANDOUCI IMPASS 12

 APPT N°4(V.N( MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

SOCIETE DRIDECO شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار ايت 
عيـرم تجزئــة 6 سيدي سلي ــان مــول 

الكيفــان مكنــاس. - 50122 مكنــاس 

املغــرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   15

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE DRIDECO

أع ــال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مختلـفة.

- مشتــل.

- تصنيع االجعية اإلس نتية..



عدس 5746 - 19 أ اسى امج 9 1444 )14 سيس 4ر 2022)الجريدة الرسمية   23322

: سجار ايت  عنوان املقر االأت اعي 
6 سيدي سلي ــان مــول  عيـرم تجزئــة 
مكنــاس   50122  - الكيفــان مكنــاس. 

املغــرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد أمنــوح س يــر : 600 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 400  : خرجبــي  يوســف  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  س يــر  أمنــوح  السيد 
 3 شقــة   77 رقـم  اللوبـابــة  تجزئــة 
السـاسس  مح ـد  شــارع   2 الطابق 

مكنــاس 50000 مكنــاس املغــرب.
السيد يوسـف خرجبـي عنوانه)ا) 
جاس  بوعنــان  أجالس  الكيفـان  سجار 
مكنــاس   50000 مكنــاس  الجــديدة 

املغــرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  س يــر  أمنــوح  السيد 
 3 شقــة   77 رقـم  اللوبـابــة  تجزئــة 
السـاسس  مح ـد  شــارع   2 الطابق 

مكنــاس 50000 مكنــاس املغــرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4410.
723I

NJ BUSINESS

JAWHARAT EL GHERBAOUI
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 19 الطابق 
التالث شارع عبد الكريم بنجلون 

املدينة الجديدة فاس املغرب، 
30000، فاس املغرب

 JAWHARAT EL GHERBAOUI
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجرسجار 

اجالس الطيب اجالس الطيب السفل9 - 

30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.70935

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2022 نون4ر   25 املؤرخ في 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 

 JAWHARAT الوحيد  الشريك  ذات 

رأس الها  مبلغ   EL GHERBAOUI

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

الطيب  اجالس  متجرسجار  اإلأت اعي 

30000 فاس   - اجالس الطيب السفل9 

املغرب نتيجة ل : صعوبة ماسية.

ج حدس مقر التصفية ب متجرسجار 

 - اجالس الطيب اجالس الطيب السفل9 

30000 فاس املغرب. 

ج عين:

ج  الغرباجي  اح د  السيد)ة) 

 36 مج وعة   4 الفتح  عنوانه)ا) 
اجالس اح د سار   14 رقم   267 ع ارة 

بوعزة النواصر البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : الفتح 4 
مج وعة 36 ع ارة 267 رقم 14 اجالس 

اح د سار بوعزة النواصر البيضاء 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6490.

724I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

IZEMIS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

214 شارع إبن سينا ، 20210، الدار 

البيضاء املغرب

IZEMIS شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 214 شارع 

إبن سينا - 20210 املغرب املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.441001

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر   2022 شتن4ر   22 في  املؤرخ 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 
مبلغ   IZEMIS ذات الشريك الوحيد 
جعنوان  سرهم   50.000 رأس الها 
إبن  شارع   214 اإلأت اعي  مقرها 
20210 املغرب املغرب نتيجة  سينا - 

ل : قرار الشريك الوحيد.
ج حدس مقر التصفية ب 214 شارع 
البيضاء  الدار   20210  - سينا  إبن 

املغرب. 
ج عين:

ج  سبو�ضي  عبدالقاسر  السيد)ة) 
عنوانه)ا) بلوك 7 رقم 29 حي سيدي 
مح د 80000 اكاسير املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846840.

725I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

M&H SOLUTIONS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

214 شارع إبن سينا ، 20210، الدار 
البيضاء املغرب

M&H SOLUTIONS شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 214 شارع 

إبن سينا - 20210 املغرب املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.290445

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر   2022 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 

 M&H الوحيد  الشريك  ذات 

رأس الها  مبلغ   SOLUTIONS

مقرها  جعنوان  سرهم   10.000

 - سينا  إبن  شارع   214 اإلأت اعي 

20210 املغرب املغرب نتيجة ل : قرار 

الشريك الوحيد.

ج حدس مقر التصفية ب 214 شارع 

البيضاء  الدار   20210  - سينا  إبن 

املغرب. 

ج عين:

السيد)ة) منير الحوتي ج عنوانه)ا) 

 N°4 RUE PASCAL 69100

ك صفي   VILLEURBANNE France

)ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846841.

726I

GECAFISC

 LA Société des Artisans
« Bâtisseurs« LASAB

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

GECAFISC

 RUE MOHAMED EL 26

 QUORRI ETG 1 APPT 5

 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

 LA Société des Artisans

Bâtisseurs« LASAB » شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 -. الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.470531

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»10 زنقة الحرية الطابق 3 الشقة 5 
»ع ارة  إ 9  املغرب»  الدار البيضاء   .-
تجزئة املاس  16/ب27  الطابق3   16
البيضاء  الدار   .- ليساسفة  االخضر 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845880.
727I

GECAFISC

HLM CLEAN
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 26
 QUORRI ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC
HLM CLEAN شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 77 زنقة 
مح د س يحة الطابق 10 الشقة 

57 -. الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562855
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   17
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 HLM  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.CLEAN

تنضيف   : غرض الشركة بإيجاز 
التجارية  )املحالت  الواأهات 

جالشقق) ,االستراس جالتصدير.
زنقة   77  : عنوان املقر االأت اعي 
مح د س يحة الطابق 10 الشقة 57 

-. الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   50  : السيد اي ن جاح ان 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
50 حصة   : السيد امين الداجسي 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جاح ان  اي ن  السيد 
امليرية  اقامة  االلفة  رياض  تجزئة 
فيال رقم 11 كالفورنيا. الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  الداجسي  امين  السيد 
الدار  بولو.  سيري نت  زنقة   117

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  جاح ان  اي ن  السيد 
امليرية  اقامة  االلفة  رياض  تجزئة 
فيال رقم 11 كالفورنيا. الدار البيضاء 

املغرب
عنوانه)ا)  الداجسي  امين  السيد 
الدار  بولو.  سيري نت  زنقة   117

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846907.
728I

KHAOULA PRESTIGE

KHAOULA PRESTIGE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHAOULA PRESTIGE
مراكش ، 40000، مراكش املغرب

KHAOULA PRESTIGE شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

الخدير الجديد تسلطانت مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

121161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2021 سأن4ر   01

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KHAOULA PRESTIGE

خياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جإنتاج االق شة التقليدية.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - الخدير الجديد تسلطانت مراكش 

40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : ناأد  خولة  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة خولة ناأد عنوانه)ا) سجار 

مراكش  تسلطانت  الجديد  الخدير 

40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيدة خولة ناأد عنوانه)ا) سجار 

مراكش  تسلطانت  الجديد  الخدير 

40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن4ر   14 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2021 تحت رقم 14149.

729I

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

BAYDE AL YOUM
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE
 APPT 21 N 6 AV KADISSI ALIDO

FES ، 30000، FES MAROC
BAYDE AL YOUM شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 26 

زنقة 202 عين هارجن - 30000 
فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.27061

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   23 املؤرخ في 
ذات  شركة   BAYDE AL YOUM
رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املسؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم   300.000
عين   202 زنقة   26 رقم  اإلأت اعي 
30000 فاس املغرب نتيجة  هارجن - 

لعدم تواقق يبين الشركاء.
ج عين:

عبد الرح ان املقري ج  السيد)ة) 
بن  السالم  عبد  زنقة   17 عنوانه)ا) 
مشيش شقة 6 بورمانة 30000 فاس 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 26 جفي رقم   2022 نون4ر   23 بتاريخ 
زنقة 202 عين هارجن - 30000 فاس 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 30 نون4ر 2022 

تحت رقم 4978/2022.
730I

sacompta sarl au

 STE DAR AL MAARIF
 D›ENSEIGNEMENT PRIVE

BOULEMANE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

sacompta sarl au
244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33250، ميسور املغرب
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 STE DAR AL MAARIF
 D›ENSEIGNEMENT PRIVE
BOULEMANE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اي اض 

بوملان - 33000 بوملان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2293
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   16
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 STE DAR AL MAARIF  :
 D’ENSEIGNEMENT PRIVE

.BOULEMANE
مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

التعليم الخصو�ضي.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
بوملان   33000  - بوملان  اي اض 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : احرزجن  ايوب  السيد 
سرهم   100.000 بقي ة  حصة 

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  احرزجن  ايوب  السيد 
بوملان   33000 بوملان  اي اض  حي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  احرزجن  ايوب  السيد 
بوملان   33000 بوملان  اي اض  حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 536/2022.

731I

GUIDE COMPTABLE

 CAFE RESTAURANT STAR
MANAL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
حل شركة

GUIDE COMPTABLE

تجزئة ابن تومرت 2 ع ارة 4 الطابق 

2 شقة 4 بوزنيقة ، 13100، 

بوزنيقة املغرب

 CAFE RESTAURANT STAR

MANAL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

السفلي رقم 56 تجزئة موالي اسريس 

االك4ر - 13100 بوزنيقة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3707

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

 CAFE RESTAURANT STAR

 100.000 رأس الها  مبلغ   MANAL

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

الطابق السفلي رقم 56 تجزئة موالي 

بوزنيقة   13100  - االك4ر  اسريس 

ج  ظرجف عائلية   : نتيجة ل  املغرب 

اقتصاسية.

ج حدس مقر التصفية ب الطابق 

السفلي رقم 56 تجزئة موالي اسريس 

االك4ر - 13100 بوزنيقة املغرب. 

ج عين:
السيد)ة) موالي الطيبي القنطاري 
ج عنوانه)ا) 10 زنقة سكتور كريستان 

)ة)  ك صفي  فرنسا  ليون   69007

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  سلي ان  ب4ن  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 606.

732I

LUCA CENTER

BOUKERYM METAL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LUCA CENTER

 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BOUKERYM METAL شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي بيوت 

البون رقم 39 النخيل الش ا ي 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   25

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUKERYM METAL

غرض الشركة بإيجاز : صناعة ج 

بناء الهياكل املعدنية.

بيوت   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الش ا ي  النخيل   39 رقم  البون 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : السيد بوكريم اس اعيل 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد بوكريم اس اعيل عنوانه)ا) 

بيوت البون رقم 39 النخيل الش ا ي 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد بوكريم اس اعيل عنوانه)ا) 

بيوت البون رقم 39 النخيل الش ا ي 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   23 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141751.

733I

بوسيح كونتا

RIF ALCO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

بوسيح كونتا

شارع الحسن الثاني ، 62000، 

العرجي املغرب

RIF ALCO شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 

 ZONE INDUSTRIELLE

 N 10 SELOUANE ZONE

 INDUSTRIELLE N 10

 SELOUANE 62000 Nador

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20945

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

ت ت   2022 نون4ر   15 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
رضوان  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اأت اعية من   900 الدغوغي 

أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

نون4ر   15 عبد الخالق بوسنة بتاريخ 

.2022

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   29 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4888.

734I
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FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

MIA LINGERIE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
MIA LINGERIE شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 223 

ع ارة نقرات مكتب 301 الطابق 
الثاني شارع مح د الخامس 40000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91935

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 
 MIA شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
 10.000 رأس الها  مبلغ   LINGERIE
 223 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 
الطابق   301 مكتب  نقرات  ع ارة 
 40000 الثاني شارع مح د الخامس 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

نشاط الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
عبد الكريم الخطابي اقامة ميراماس 
مراكش   40000  - ب   52 الشقة 

املغرب. 
ج عين:

 MANDINE DUBERN (السيد)ة
الكريم  عبد  شارع  عنوانه)ا)  ج 
 52 الخطابي اقامة ميراماس الشقة 
مراكش املغرب ك صفي   40000 ب 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141789.
735I

TAGES CONSULTING

AFM FONCIERE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

TAGES CONSULTING
 N 309 Lot. Haj Fateh 1er étage

Q. El Oulfa ، 20260، الدار 
البيضاء املغرب

AFM FONCIERE شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : تقاطع 

شارع أح د الشرقي جشارع علي عبد 
الرزاق، إقامة حقول آنفا الطابق 
التاني 2 - 20260 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.417247

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 
ذات  شركة   AFM FONCIERE حل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 
 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
جشارع  الشرقي  أح د  شارع  تقاطع 
إقامة حقول آنفا  علي عبد الرزاق، 
الدار   20260  -  2 التاني  الطابق 
البيضاء املغرب نتيجة لنشاط تجاري 

متوقف.
ج عين:

ج  الفصيل  بن  فريد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) اقامة كنز ط اريس رقم 26 
سار بوعزة   27223  27223 ط اريس 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
جفي تقاطع   2022 أكتوبر   31 بتاريخ 
شارع أح د الشرقي جشارع علي عبد 
الطابق  آنفا  حقول  إقامة  الرزاق، 
البيضاء  الدار   20260  -  2 التاني 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848130.
736I

AM.LOOKS

AM.LOOKS
إعالن متعدس القرارات

AM.LOOKS
 Hay Al Fadl, Lot. , 3-1

 Mabrouka, Rue 31, Ain Chock،
20153، CASABLANCA MAROC

AM.LOOKS »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: 1-3 حي 
الفضل، تجزئة م4رجكة، زنقة 31، 
عين الشق - 20153 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.424219

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 07 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
خ سين  ج  سبع ائة  ملكية  تحويل 
سه ا من السيد ياسر تيراك   (750(

إ 9 السيد إميت ش شاك.
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
ذات  شركة  من  الشركة  تحويل 
إ 9 شركة ذات  املسؤجلية املحدجسة 
الشريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد.
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
للشركة  الوحيد  املسير  استقالة 
ذمة  إبراء  مع  تيراك،  ياسر  السيد 

كاملة ج نهائية إلسارته.
قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 
تعيين السيد إميت ش شاك ك سير 

جحيد للشركة ملدة غير محدجسة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  الشركة 
ذات الشريك الوحيد تم تشكيلها بين 
امسهم  جأصحاب   ، أسناه  املوقعين 
التي  جتلك  أسناه  إنشاؤها  تم  التي 
جالتي  جهي   ، الحًقا  إنشاؤها  ي كن 
سيحك ها القانون رقم 96-5 الصاسر 
املوقع أسناه هو   ,1997 ف4راير   13 في 

شريك جاحد ، جمع ذلك ، يجوز له في 

أي جقت إضافة شريك جاحد أج أكثر 

استعاسة  ي كن  الحالة  هذه  جفي   ،

املتعدسة  الشخصية  الطبيعة 

للشركة في أي جقت. بند رقم 6: الذي 

الوحيد  الشريك  مايلي:  عل9  ينص 

سرهم  ألف  مائة  مبلغ  نقذا  يجلب 

.100.000,00

بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 

مبلغ  نقذا  يجلب  الوحيد  الشريك 

مائة ألف سرهم 100.000,00.

عل9  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم  مايلي: 

ألف  )مائة  سرهم   100،000.00

سهم   1000 جهي مقس ة إ 9  سرهم). 

مرق ة   ، سرهم  )مائة)   100 كل منها 

جمخصصة بالكامل   1000 إ 9   1 من 

إميت  السيد  الوحيد  للشريك 

يعلن الشريك الوحيد أن  ش شاك. 

1000 سهم التي يتكون منها رأس املال 

مدفوعة بالكامل.

عل9  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

أكثر  أج  مسير  الشركة  يدير  مايلي: 

اختيار  جي كن  الشركاء،  يختارهم 

جمدة  الشركاء،  خارج  املسيرين 

تفويضهم غير محدجسة. السيد إميت 

في  جلد   ، الجنسية  تركي  ش شاك 

10/07/1976 ، حامل لجواز السفر 

املقيم في تركيا   U07455607، رقم: 

تم تعيينه مسيرا جحيدا لفترة غير   ،

 24 املاسة  محكام  جفًقا  محدجسة. 

يت تع   ،  1926 سبت 4ر   1 من قانون 

املسيرجن بأجسع صالحيات للتصرف 

باسم الشركة ك ا هو محدس في املاسة 

2 أعاله. سوف تلتزم الشركة بالتوقيع 

الوحيد للسيد إميت ش شاك.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847600.

737I
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BELGAZI ALI

MKYA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
MKYA شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 14 شارع 

موالي اس اعيل اقامة موالي 
اس اعيل طبق 3 رقم 9 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132307
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
.MKYA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها
التجارة   -  : غرض الشركة بإيجاز 
الستيراس  أج  املحلي  السوق  في  سواء 
جاملواس  املنتجات  أ يع  جتصدير 

الغذائية أم ال.
جأ يع  امصناف  أ يع  تجارة   -

املواس جاآلالت جالعتاس بأنواعها.
مشاركة الشركة بأي جسيلة في   -
أ يع الشركات أج الشركات التي تم 
إنشاؤها أج التي سيتم إنشاؤها جالتي 
قد تكون مرتبطة بهدف الشركة ، جال 
سي ا عن طريق إنشاء شركات أديدة 
، أج املساه ة في شراكة محدجسة ، أج 
املالية  أج استرساس امجراق  االكتتاب 
اندماج   ، االأت اعية  الحقوق  أج 

تحالف أج أ عية في املشاركة.
أ يع الع ليات   ، جبشكل عام   -
الصناعية جالتجارية جاملالية جامجراق 
تكون  قد  التي  جالعقارية  املالية 
مرتبطة بشكل مباشر أج غير مباشر 
امغراض  جأ يع  الشركة  بهدف 

امل اثلة أج ذات الصلة التي قد تعزز 
توسيعها أج تطويرها..

 14  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع موالي اس اعيل اقامة موالي 
 90000  -  9 رقم   3 طبق  اس اعيل 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   50  : السيد مح د ياسين 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة.
 50  : ياسين  الكريم  عبد  السيد 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة.
بقي ة   50  : السيد مح د ياسين 

50.000 سرهم.
 50  : ياسين  الكريم  عبد  السيد 

بقي ة 50.000 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ياسين  مح د  السيد 
مونية  تجزئة   35 رقم  اكنول  شارع 

محانش 2 93000 تطوان املغرب.
ياسين  الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) شارع اكنول رقم 35 تجزئة 
تطوان   93000  2 محانش  مونية 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
ياسين  الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) شارع اكنول رقم 35 تجزئة 
تطوان   93000  2 محانش  مونية 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259630.
738I

MHE SERVICE

MHE SERVICES
إعالن متعدس القرارات

MHE SERVICES
 BOULEVAD DE LA LIBERTE 10
 ETAGE 3 APPT 6 CASABLANCA

 ، 20120، CASABLANCA
MAROC

MHE SERVICES »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 10 شارع 

الحرية طابق 3 رقم 6 - - البيصاء 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.265375

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 شتن4ر 2012

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

املصاسقة عل9 تفويت السيد الحاج 

من  اأت اعية  حصة   250 شيفور 

السيد  لفائدة  حصة   250 أصل 

تفويت  ج  موريرا  الفريدج  اي انويل 

حصة   250 مصطفى  الحاج  السيد 

حصة   250 أصل  من  اأت اعية 

الفريدج  اي انويل  السيد  لفائدة 

موريرا

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

النظام  من   7 ج   6 البندين  تعديل 

امسا�ضي للشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

- تحويل الشكل القانوني للشركة من 

»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة» إ 9 

»شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

السيد  تعيين  الوحيد».-  الشريك 

امانويل الفريدج موريرا مسيرا جحيدا 

للشركة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

الشكل القانوني للشركة »شركة ذات 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد»

بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 

اسهم  كل  ي تلك  الوحيد  الشريك 

الشركة املساجية ملبلغ 100000 سرهم

بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
رأس مال الشركة هو 100000 سرهم

عل9  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: السيد امانويل الفريدج موريرا 

مسير جحيد للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
أكتوبر 2012 تحت رقم 00508938.
739I

AMGHAR MOHAMED

 SOCIETE BOURAFIN CASH
SERVICES

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

 SOCIETE BOURAFIN CASH
SERVICES شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 1 حي 
ملصل9 حي ملصل9 عين شكاك صفرج 

- 31000 صفرج املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE BOURAFIN CASH

.SERVICES
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
عنوان املقر االأت اعي : رقم 1 حي 
ملصل9 حي ملصل9 عين شكاك صفرج - 

31000 صفرج املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
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 1.000  : اسريس  بوري�ضي  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد بوري�ضي اسريس عنوانه)ا) 
 2 رقم  اجرغاي  شارع  بيرجت  طريق 

زهور 2 فاس 30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد بوري�ضي اسريس عنوانه)ا) 
 2 رقم  اجرغاي  شارع  بيرجت  طريق 

زهور 2 فاس 30000 فاس املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  بصفرج  االبتدائية 

2022 تحت رقم 373/2022.
740I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

BRUMARTEX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
سياموند، الطابق امجل ، مكتب رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
BRUMARTEX شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي منطقة 
التصدير الحرة رقم القطعة 116 
الوحدة رقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91091

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم   2022 نون4ر   23 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   3.286.000«
»1.000.000 سرهم» إ 9 »4.286.000 
مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم» 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املستحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 14055.
741I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

BRUMARTEX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأس ال الشركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
سياموند، الطابق امجل ، مكتب رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
BRUMARTEX شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي منطقة 
التصدير الحرة رقم القطعة 116 
الوحدة رقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب.
خفض رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91091

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم   2022 نون4ر   23 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 
من  أي  سرهم»   1.900.000« قدره 
»4.286.000 سرهم» إ 9 »2.386.000 
عدس  تخفيض   : طريق  عن  سرهم» 

امسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 14055.
742I

LMT AUDITING

 ECO SEAFOOD
PROCESSING

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 BD MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES CENTER IMMEUBLE

 A ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ECO SEAFOOD PROCESSING
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 494 
الزنقة 30 تجزئة 160 الع ارية 

عين الشق - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   10
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 ECO  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SEAFOOD PROCESSING
معالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتحويل جتطوير أ يع امس اك.
 494  : االأت اعي  املقر  عنوان 
الع ارية   160 تجزئة   30 الزنقة 
الدار البيضاء   20000  - عين الشق 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
الشركة MEDAZUL : 900 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد عبد الباسط عشيق : 100 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   MEDAZUL الشركة 
160 الع ارية  30 تجزئة  494 الزنقة 
البيضاء  الدار   20000 الشق  عين 

املغرب.
عشيق  الباسط  عبد  السيد 
زنقة عبد الحق بن محيو  عنوانه)ا) 
هللا  سعد  اقامة   3 رقم   2 الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عشيق  الباسط  عبد  السيد 

زنقة عبد الحق بن محيو  عنوانه)ا) 

هللا  سعد  اقامة   3 رقم   2 الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847558.

743I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 ONETIC وانتيك افريقيا

AFRICA

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

185 شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق الساسس ، 

20100، الدار البيضاء املغرب

 ONETIC AFRICA جانتيك افريقيا

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 131 

شارع انفا إقامة أزجر مكتب 11 ب - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.39135

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تم   2022 أكتوبر   25 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 50.000« أي من  سرهم»   950.000«

عن  سرهم»   1.000.000« إ 9  سرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847978.

744I
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FC PLUS

TRANSATLANTIC AIR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FC PLUS
 BOURGOGNE RUE RAGRAGA

 RES LA CORNICHE APPT
 N°1 RDC IMM 2 ، 20100،

CASABLANCA MAROC
TRANSATLANTIC AIR شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 
الربيع شارع إميل زجل رقم 17 - 

20082 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562735
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   28
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRANSATLANTIC AIR
غرض الشركة بإيجاز : إستخدام 
أج  البضائع  لنقل  أج مرجحية  طائرة 

السفر.
إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 -  17 رقم  زجل  إميل  شارع  الربيع 

20082 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 570  : املقريني  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد أسامة املقريني : 80 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 80  : ت ساني  فاط ة  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
80 حصة  السيدة مرجة املقريني : 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد ياسين املقريني : 80 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد يوسف املقريني : 80 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد مح د منكو�ضي : 30 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املقريني  مح د  السيد 
السفراء  حي  اح د  بني  زنقة   48

السوي�ضي 10220 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  املقريني  أسامة  السيد 
السفراء  حي  اح د  بني  زنقة   48

السوي�ضي 10220 الرباط املغرب.
السيدة فاط ة ت ساني عنوانه)ا) 
السفراء  حي  اح د  بني  زنقة   48

السوي�ضي 10220 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  املقريني  مرجة  السيدة 
السفراء  حي  اح د  بني  زنقة   48

السوي�ضي 10220 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  املقريني  ياسين  السيد 
السفراء  حي  اح د  بني  زنقة   48

السوي�ضي 10220 الرباط املغرب.
السيد يوسف املقريني عنوانه)ا) 
السفراء  حي  اح د  بني  زنقة   48

السوي�ضي 10220 الرباط املغرب.
السيد مح د منكو�ضي عنوانه)ا) 
حسان  الخ يسات  زنقة   12 فيال 

15020 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املقريني  مح د  السيد 
السفراء  حي  اح د  بني  زنقة   48

السوي�ضي 10220 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم -.
745I

STE SKAGHIS

SKAGHIS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

STE SKAGHIS
66 تجزئة زالقة شارع النصر حي 
الرياض ، 25000، خريبكة املغرب
SKAGHIS شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 66 تجزئة 

زالقة شارع النصر حي الرياض 66 

تجزئة زالقة شارع النصر حي الرياض 

25000 خريبكة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3833

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 

املسؤجلية  ذات  شركة   SKAGHIS

 100.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

 66 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

تجزئة زالقة شارع النصر حي الرياض 

حي  النصر  شارع  زالقة  تجزئة   66

املغرب  خريبكة   25000 الرياض 

نتيجة الملنافسة.

ج عين:

السيد)ة) غزالن بركة ج عنوانه)ا) 

حي  النصر  شارع  زالقة  تجزئة   66

املغرب  خريبكة   25000 الرياض 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 21 نون4ر 2022 جفي 66 تجزئة 

 66 الرياض  حي  النصر  شارع  زالقة 

تجزئة زالقة شارع النصر حي الرياض 

25000 خريبكة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   30 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 602.

746I

CONSEIL ASSISTANCE PME

 APP ( أ ب ب بروبيرتيز
( PROPERTIES

إعالن متعدس القرارات

CONSEIL ASSISTANCE PME

 3Rue sidi bennour résidance

 zahra Ain borja Casablanca

 Appt N° 15 3eme étage، 20550،

Casablanca Maroc

 APP ( أ ب ب برجبيرتيز

PROPERTIES ) »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 4 زنقة 
الجندي موريس بن ح و الدار 

البيضاء - - 20370 الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.558601
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 نون4ر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
: فوت  تفويت الحصص االأت اعية 
 1000 السيد ناصر الع راني ج ح ل 
سرهم للحصة   100.00 حصة بقي ة 
العراقي  السيد  لفائدة  الواحدة 
الحسيني شكيب الحسين الذي قبل 

هذا التفويت. 
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
:استقالة  الشركة  مسير  استقالة 

سعيد جباكي ك سير للشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
ك سيرة  تعيين   : شركة  مدير  تعيين 
محدجسة  غير  ملدة  للشركة  جحيدة 

السيدة منار ناسية.
قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 
االأت اعي  االمضاء  صاحب  تغيير 
ناسية  منار  السيدة  تعت4ر  للشركة: 

صاحبة االمضاء االأت اعي للشركة
قرار رقم 5: الذي ينص عل9 مايلي: 

تغيير القانون التأسي�ضي للشركة.
قرار رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 

تحيين القانون التأسي�ضي للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
عل9  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
-املساه ات  تكوين رأس املال  مايلي: 
الشركة  في  نقدا  ساهم  النقدية: 
شكيب  الحسيني  العراقي  السيد 
 (100.000( الحسين ب بلغ مئة ألف 

سرهم.
بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
رأس  تحديد  تم   : املال  رأس  تكوين 
(100.000( ألف  مئة  مبلغ  في  املال 

سرهم , مقسم إ 9 ألف حصة )1000) 
بقي ة مئة سرهم لكل حصة مدفوعة 
بالكامل  مخصصة  ج  بالكامل 
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العراقي  السيد  الوحيد  لل ساهم 

الحسيني شكيب الحسين مقابل عن 

مساه ته النقدية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848026.

747I

AL KHAYMA LITAAMIR

BAYTI GREEN
إعالن متعدس القرارات

BAYTI GREEN

باب البيضاء إقامة 54 شقة 15 

ارمل لهالل بوسكورة، 20520، الدار 

البيضاء املغرب

BAYTI GREEN »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: باب 

البيضاء إقامة 54 شقة 15 ارمل 

لهالل بوسكورة - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.396561

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: تفويت السيد يوسف الخي ة 

95 حصة اأت اعية من أصل 1000 

إي ان  لفائدة  اأت اعية  حصة 

بلحسن

عل9  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: تفويت السيد يوسف الخي ة 

95 حصة اأت اعية من أصل 1000 

الوزاني  لفائدة  اأت اعية  حصة 

االبراهيمي ملياء

عل9  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

مايلي: تفويت السيد يوسف الخي ة 

20 حصة اأت اعية من أصل 1000 
العطاري  لفائدة  اأت اعية  حصة 

رقية 

عل9  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  من 
شريك جحيد إ 9 شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
عل9  ينص  الذي   :06 رقم  بند 

مايلي: مالك الشركة
عل9  ينص  الذي   :07 رقم  بند 

مايلي: رأس مال الشركة
عل9  ينص  الذي   :01 رقم  بند 

مايلي: الشكل القانوني للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845532.

748I

FITREC SARL.AU

 MIRAL TRAVAUX DE
TETOUAN

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

FITREC SARL.AU
 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،
93000، TETOUAN MAROC

 MIRAL TRAVAUX DE TETOUAN
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
كابول ع ارة الكواكب ج الطابق 

الثاني رقم 6 - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32511
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 MIRAL : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.TRAVAUX DE TETOUAN

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة للبناء.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  ج  الكواكب  ع ارة  كابول 
الثاني رقم 6 - 93000 تطوان املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 500  : السيد عبد الرح ان ناأم 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد عبد الجليل أهجاه : 500 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
ناأم  الرح ان  عبد  السيد 
املنبت  شارع  احريق  حي  عنوانه)ا) 
مرتيل   93150  09 رقم   21 زنقة 

املغرب.
أهجاه  الجليل  عبد  السيد 
شارع مح د حنصا ي رقم  عنوانه)ا) 
تطوان   93000  5 شقة   4 ط   116

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
ناأم  الرح ان  عبد  السيد 
املنبت  شارع  احريق  حي  عنوانه)ا) 
مرتيل   93150  09 رقم   21 زنقة 

املغرب
أهجاه  الجليل  عبد  السيد 
شارع مح د حنصا ي رقم  عنوانه)ا) 
تطوان   93000  5 شقة   4 ط   116

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2345.
749I

BUSINESS CENTER.COM

GENOTEAM
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 20390، 

الدار البيضاء املغرب

GENOTEAM شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
املومن رقم 236 زنقة باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني رقم 6 شارع عبد 
املومن رقم 236 زنقة باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني رقم 6 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.495335

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
الورسي  نبيل  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   100.000
أكتوبر   21 مح د أمين كريم بتاريخ 

.2022
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848472.
750I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 ONETIC وانتيك افريقيا 
AFRICA

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير أديد للشركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185 شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق الساسس ، 
20100، الدار البيضاء املغرب

 ONETIC AFRICA جانتيك افريقيا 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 131 

شارع انفا إقامة أزجر مكتب 11 ب - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39674
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم تعيين 
زهير  مسير أديد للشركة السيد)ة) 

هشام ك سير جحيد
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تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848034.

751I

ايطال كونساي

BAMOU FRUIT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ايطال كونساي
286 حي النهضة سيدي عالل 

البحراجي ، 15252، سيدي عالل 
املغرب

BAMOU FRUIT شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الهاش ية رقم 182 ت ارة - 12000 
ت ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
137629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   05
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BAMOU FRUIT
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جاستراس املنتوأات الفالحية.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 12000  - ت ارة   182 الهاش ية رقم 

ت ارة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد بامو سعيد : 1.000 حصة 
بقي ة 100.000 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

حي  السيد بامو سعيد عنوانه)ا) 
 12000 ت ارة   182 رقم  الهاش ية 

ت ارة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
حي  السيد بامو سعيد عنوانه)ا) 
 12000 ت ارة   182 رقم  الهاش ية 

ت ارة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   01 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 9230.
752I

 MECANO HYDRO ميكانو هيدرج افريقيا

AFRIQUIA

 mecano hydro afriquia
ميكانو هيدرو افريقيا

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MECANO ميكانو هيدرج افريقيا
HYDRO AFRIQUIA

مج ع الراحة ع ارة34 رقم10 
كزناية ، 90000، طنجة املغرب

mecano hydro afriquia ميكانو 
هيدرج افريقيا شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مج ع 
الراحة ع ارة34 رقم10 كزناية - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   15
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
ميكانو   mecano hydro afriquia

هيدرج افريقيا.
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
صيانة عامة للسيارات جامالت سات 

محرك حراري.
مج ع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - كزناية  رقم10  ع ارة34  الراحة 

90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خربوش  فؤاس  السيد 
رقم10  ع ارة34  الراحة  مج ع 

كزناية 90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فؤاس  خربوش  السيد 

كزناية 90000 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13314.
753I

Cabinet Smara Consulting

 STE ECLAIRAGE 
ENRGETIQUE SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Cabinet Smara Consulting
حي موالي رشيد شارع الزرقطوني 
رقم 38 مكرر الس ارة الس ارة، 

72000، الس ارة املغرب
 STE ECLAIRAGE ENRGETIQUE 

SARL AU شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

 ESSALAM جعنوان مقرها اإلأت اعي
 1 BLOC B N°34 ES SEMARA

72000 - 72000 الس ارة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   16
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 ECLAIRAGE ENRGETIQUE SARL

.AU
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالسباكة   ، الكهربائية  التركيبات 
جالكهرباء   ، جأع ال التركيب امخرى 
الصناعية ، جتركيب الكاميرا ، جصيانة 
الكهرباء ، جتركيب الطاقة الش سية 
جتركيب الطاقة الش سية جطاقة   ،
 ، املتنوعة  البناء  جأع ال   ، الرياح 
جالتشييد العام ، جامع ال التك يلية 
 ، الباطن  من  العقاري  جالتعاقد   ،
جتركيبات املباني ، جشراء جبيع املباني 
 ، عامة  جصيدلية  جمواس  منتجات 
تطوير عقاري ، أع ال طرق ، شبكات 
متنوعة ، حفر اآلبار ، لوازم جمعدات 
ملختلف املنتجات ، استيراس جتصدير 

جتجارة أ يع املنتجات.
 : االأت اعي  املقر  عنوان 
 ESSALAM 1 BLOC B N°34 ES
SEMARA 72000 - 72000 الس ارة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 STE ECLAIRAGE الشركة 
 ENRGETIQUE SARL AU : 100
سرهم   100.000 بقي ة  حصة 

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املو�ضي  احضه  السيد 
الس ارة   04 رقم  الحاأب  زنقة 

72000 الس ارة املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املو�ضي  احضه  السيد 
الس ارة   04 رقم  الحاأب  زنقة 

72000 الس ارة املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 االبتدائية بالس ارة بتاريخ 

2022 تحت رقم 204.

754I

أيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.ج

EICO FOODS
إعالن متعدس القرارات

أيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.ج

شارع الحسن امجل، إقامة باب 

العقلة س، الطابق امر�ضي، تطوان 

تطوان، 93000، تطوان املغرب

EICO FOODS »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: محل 

بشارع الجيش امللكي ع ارة الرزيني 
رقم 31 تطوان تطوان 93000 

تطوان املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29119

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

السيد  من  حصة   600 -نقل  مايلي: 

لبطاقة  الحامل  االسري�ضي  املهدي 

 537073 ل  رقم  الوطنية  التعريف 

ابراهيم  للسيد  حصة   200* ا 9: 

التعريف  لبطاقة  الحامل  االسري�ضي 

 200* ل405587.  رقم  الوطنية 

االسري�ضي  اح د  للسيد  حصة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم ل379800. *100 حصة للسيد 

لبطاقة  الحامل  االسري�ضي  مصطفى 

ل18831.  رقم  الوطنية  التعريف 

حصة للسيدة سعاس بنصالح   100*

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم ل40966

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة من 

شركة سات مسؤجلية محدجسة سات 

شريك جحيد ا 9 شركة سات مسؤجلية 

محدجسة.

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

التجارة  من  الشركة  نشاط  تغيير 

ا 9  الزراعية  الغدائية  املنتجات  في 

انتاج جتوزيع قطع الفواكه املجففة 

جالحبوب

قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

بحي  املوأوس  الشركة  فرع  اغالق 

الرميالت مرتيل

قرار رقم 5: الذي ينص عل9 مايلي: 

تحديث القانون االسا�ضي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  بند 

الشركة:  في  الجدس  الشركاء  مايلي: 

السيد ابراهيم االسري�ضي الحامل   1-

لبطاقة التعريف الوطنية ل405587 

الحامل  االسري�ضي  اح د  -2السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

مصطفى  -3السيد   379800 ل 

التعريف  لبطاقة  الحامل  االسري�ضي 

السيدة   4-  18831 الوطنية رقم ل 

لبطاقة  الحاملة  بنصالح  سعاس 

التعريف الوطنية رقم ل40966.

بند رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

التجارة  من  الشركة  نشاط  تغيير 

ا 9  الزراعية  الغدائية  املنتجات  في 

انتاج جتوزيع قطع الفواكه املجففة 

جالحبوب

عل9  ينص  الذي   :3 رقم  بند 

تم تحديد راس مال الشركة  مايلي: 

سرهم مقس ة ا ئ الف   100.000 في 

حصة عل9 الشكل التا ي: 400 حصة 

املهدي  السيد  االسا�ضي  للشريك 

للسيد  حصة   200 ج   ، االسري�ضي 

حصة   200 ج  االسري�ضي  ابراهيم 

حصة  للسيد اح د االسري�ضي ج100 

 100 ج  االسري�ضي  مصطفى  للسيد 

حصة للسيدة سعاس بن صالح.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   23 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2324.

755I

CANOCAF SARL

LOUKSS MARBRE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC

LOUKSS MARBRE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي املنطقة 
الصناعية سلوان - 62702 الناظور 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5717

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

ت ت   2022 نون4ر   16 في  املؤرخ 

نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

االستيراس ج التصدير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   21 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4862.

756I

تاسلة لإلستشارة

 STE IRRIGATION DES

TERRES VERTES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

تاسلة لإلستشارة
حي مي ونة بلوك 1رقم 77الطابق 

2بني مالل ، 23000، بني مالل 

املغرب

 STE IRRIGATION DES TERRES
VERTES شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الصفاء شارع املتنبي رقم 181 

الطابق الثاني - 23000 بني مالل 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7501
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم   2022 أكتوبر   25 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»400.000 سرهم» أي من »100.000 
عن  سرهم»   500.000« إ 9  سرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
09 نون4ر  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2022 تحت رقم 1688.
757I

EURODEFI MANAGEWELL

SYLOB MAROC
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

SYLOB MAROC شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي نيشور 
بارك شور 10 بلطو 003 1100 
شارع القدس سيدي معرجف - 
20270 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.318211

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 29 شتن4ر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 003 بلطو   10 شور  بارك  »نيشور 
 1100 شارع القدس سيدي معرجف -
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إ 9  املغرب»  البيضاء  الدار   20270

 403 بلطو   02 شور  بارك  »نيشور 

1100 شارع القدس سيدي معرجف - 

20270 الدار البيضاء املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 843886.

758I

الهدى لالستشارة ش م م

STE 2B PROMO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 

املدينة الجديدة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

STE 2B PROMO شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 24 
زنقة عباس املقري زنقة 5 طريق عين 

الشقف - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.72247

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 نون4ر   07 في  املؤرخ 

شركة ذات   STE 2B PROMO حل 

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املسؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000
اإلأت اعي رقم 24 زنقة عباس املقري 
زنقة 5 طريق عين الشقف - 30000 

تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  فاس 

الهدف االأت اعي..

ج عين:
العلوي  اس اعيل  السيد)ة) 
زنقة   24 رقم  عنوانه)ا)  ج  البلغيثي 

عين  طريق   5 زنقة  املقري  عباس 

املغرب  فاس   30000 الشقف 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 24 جفي رقم   2022 نون4ر   07 بتاريخ 
زنقة عباس املقري زنقة 5 طريق عين 

الشقف - 30000 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 21 نون4ر 2022 

تحت رقم 4807/2022.

759I

الهدى لالستشارة ش م م

 STE CLEVER LIFE
COATCHING

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 

املدينة الجديدة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

 STE CLEVER LIFE COATCHING

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

عباس املسعدي ع ارة رقم 18 شقة 

63 الطابق الثاني م.ج - 30000 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51483

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2022 نون4ر   09 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

 STE CLEVER الوحيد  الشريك 

رأس الها  مبلغ   LIFE COATCHING

مقرها  جعنوان  سرهم   10.000

املسعدي  عباس  زنقة  اإلأت اعي 

ع ارة رقم 18 شقة 63 الطابق الثاني 

30000 فاس املغرب نتيجة ل   - م.ج 

: التاكل الكلي للرأس ال االأت اعي..

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

عباس املسعدي ع ارة رقم 18 شقة 

63 الطابق الثاني م.ج - 30000 فاس 

املغرب. 

ج عين:

ج  أشرقي  الدين  صالح  السيد)ة) 
عنوانه)ا) زنقة 10 رقم 28 حي املصل9 

)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   30090

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4900.

760I

الهدى لالستشارة ش م م

STE AYATI MENUISERIE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

الهدى لالستشارة ش م م

رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 

املدينة الجديدة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

STE AYATI MENUISERIE شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 346 

الطابق 2 حي الوفاق طريق عين 

الس ن زجاغة العليا - 30020 فاس 

املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.63589

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تم تحويل   2022 نون4ر   16 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

الوفاق  حي   2 الطابق   346 »رقم 

 - العليا  زجاغة  الس ن  عين  طريق 

»سكان  إ 9  املغرب»  فاس   30020

رقم1 القطعة رقم 543 تجزئة اممان 

بنسوسة - 30030 فاس املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4843.

761I

الهدى لالستشارة ش م م

 STE MINERA DEL SANTO
ANGEL MAROC

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

الهدى لالستشارة ش م م
9 شارع الزرقطوني  71 شقة  رقم 
 ،30000  ، فاس  الجديدة  املدينة 

فاس املغرب
 STE MINERA DEL SANTO
ذات  شركة   ANGEL MAROC

املسؤجلية املحدجسة
 65I جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم
تجزئة بس ة بنسوسة - 30030 فاس 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32947

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2022 أكتوبر   10 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»4.490.000 سرهم» أي من »10.000 
عن  سرهم»   4.500.000« إ 9  سرهم» 
إسماج احتياطي أج أرباح أج   : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   14 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4685.
762I

Telmaconseil

AMAL PARC
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Telmaconseil
 Bd med zafzaf sect 1 tr 5
 imm 8 n°2 hay walaa sidi

 moumen casablanca ، 20400،
Casablanca Maroc

AMAL PARC شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 
مح د زفزاف فصيلة 1 شطر 5 
ع ارة 8 مكتب رقم 2، حي الوالء 

سيدي مومن الدار البيضاء - 
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20400 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.412523

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   23 املؤرخ في 

AMAL PARC شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي شارع مح د زفزاف 

مكتب   8 ع ارة   5 شطر   1 فصيلة 

رقم 2، حي الوالء سيدي مومن الدار 

البيضاء  الدار   20400  - البيضاء 

غرض  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الشركة.

ج عين:

السيد)ة) ك ال الع ل ج عنوانه)ا) 

 2 رقم   42 بلوك ب زنقة   5 املكانسة 

الدار   20153 البيضاء  الشق  عين 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

شارع  جفي   2022 نون4ر   23 بتاريخ 

 5 شطر   1 فصيلة  زفزاف  مح د 

الوالء  حي   ،2 رقم  مكتب   8 ع ارة 

سيدي مومن الدار البيضاء - 20400 

الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 841075.

763I

notaire

VANDER SKY
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيوان امستاذ يونس منتصف 

موثق

املعاريف زنقة الفرات ع ارة 91 

شقة 04 الطابق االجل الدار البيضاء 

شركة »VANDER SKY» ش.م. 

م.ش.ج

رأس الها 400.000,00 سرهم

مقر ها االأت اعي 13 زنقة اح د 
املجاطي اقامة االلب الطابق االجل 

شقة 8 املعاريف الدار البيضاء 

 تأسيس

 02 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

البيضاء،  بالدار  حرر   2022 شتن4ر 

املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

جحيد  شريك  ذات  املحدجسة 

الخصائص التالية : 

 »VANDER SKY« التس ية:   

ش.م.م. ش.ج 

أ يع  ،بيع ج كراء  شراء  الهدف: 

االأهزة االلكترجنية في املغرب ج كذا 

في الخارج -االستيراس ج التصدير
اح د  زنقة   13 االأت اعي:  املقر 
االجل  الطابق  االلب  اقامة  املجاطي 

شقة 8 املعاريف الدار البيضاء.

املدة: 99 سنة.

 400.000,00 :حدس في  الرأس ال 

سرهم مقسم إ 9 4000 حصة من فئة 

100سرهم للواحدة مكتتبة ج محررة 

بالكامل في اسم الشريك الوحيد.

السيد فان سير ججل أيرجم   •

 VAN DER WAAL JERÔME  /

رقم  الفرن�ضي  السفر  لجواز  الحامل 

14AP88398

سير  فان  طرف  من  التسيير: 

 VAN DER WAAL  / أيرجم  ججل 

الجنسية،  فرن�ضي   ،  JERÔME

 10/07/1974 بتاريخ  مزساس 

السفر  لجواز  جالحامل  بفرنسا، 

 14AP88398 رقم  الفرن�ضي 

غاية  إ 9   07/03/2014 من  صالح 

.06/03/2024

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  التجاري 

البيضاء ج تم تقييد الشركة املذكورة 

بتاريخ  التجاري  بالسجل  أعاله 

15/11/2022 تحت رقم 562541.

للخالصة ج البيان  

امستاذ يونس منتصف 

موثق   

764I

G.MAO.CCF

STE SVEDACO TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE SVEDACO TRAVAUX شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
العا ي بنشقرجن إقامة مكاتب زينب 

الطابق 4 مكتب 26 فاس. شارع عبد 
العا ي بنشقرجن إقامة مكاتب زينب 
الطابق 4 مكتب 26 فاس. 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74713
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SVEDACO TRAVAUX
: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

امشغال املختلفة ج البناء.
عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 
العا ي بنشقرجن إقامة مكاتب زينب 
الطابق 4 مكتب 26 فاس. شارع عبد 
العا ي بنشقرجن إقامة مكاتب زينب 
 30000 فاس.   26 مكتب   4 الطابق 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عبوس  مح د  السيد 
املسيرة   408 رقم  املستقبل  تجزئة 

فاس 30000 فاس املغرب.

عبد ي  الكريم  عبد  السيد 
بوعشرين  عزيب  سجار  عنوانه)ا) 
موالي  العجاأرة  ساججس  سيدي 

يعقوب فاس 30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عبوس  مح د  السيد 
املسيرة   408 رقم  املستقبل  تجزئة 

فاس 30000 فاس املغرب
عبد ي  الكريم  عبد  السيد 
بوعشرين  عزيب  سجار  عنوانه)ا) 
موالي  العجاأرة  ساججس  سيدي 

يعقوب فاس 30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 28 نون4ر 2022 

تحت رقم 4941/2022.
765I

Telmaconseil

HASIMPORT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Telmaconseil
 Bd med zafzaf sect 1 tr 5
 imm 8 n°2 hay walaa sidi

 moumen casablanca ، 20400،
Casablanca Maroc

HASIMPORT شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 
مح د زفزاف فصيلة 1 شطر 5 
ع ارة 8 مكتب رقم 2، حي الوالء 

سيدي مومن الدار البيضاء - 
20400 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.501935
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   22 املؤرخ في 
HASIMPORT شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي شارع مح د زفزاف 
مكتب   8 ع ارة   5 شطر   1 فصيلة 
رقم 2، حي الوالء سيدي مومن الدار 
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البيضاء  الدار   20400  - البيضاء 
غرض  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الشركة.
ج عين:

ج  حكيم  عباس  السيد)ة) 
57 زنقة اممير عبد القاسر  عنوانه)ا) 
برشيد   26100 برشيد  الراحة  حي 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
شارع  جفي   2022 نون4ر   22 بتاريخ 
 5 شطر   1 فصيلة  زفزاف  مح د 
الوالء  حي   ،2 رقم  مكتب   8 ع ارة 
سيدي مومن الدار البيضاء - 20400 

الدار البيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 841079.
766I

BOUCHTA COMPTA

AL AILAT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

AL AILAT شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

فاتن رقم القطعة 173/172 رقم 
01 مغوغة طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.76569

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
مبلغ   AL AILAT الوحيد  الشريك 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
رقم  فاتن  تجزئة  اإلأت اعي  مقرها 
مغوغة   01 رقم   172/173 القطعة 
طنجة - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

ل : صعوبة الت ويل ج املنافسة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
رقم   172/173 القطعة  رقم  فاتن 
طنجة   90000  - طنجة  مغوغة   01

املغرب. 
ج عين:

الوهاب  عبد  مح د  السيد)ة) 
 172 رقم  فاتن  تجزئة  عنوانه)ا)  ج 
املغرب  طنجة   90000 طنجة 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13927.

767I

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

JK FASHION
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE LA REUSSITE
 N 10 RCE EL HANNASSI

 AV DES FAR FES ENTREE A
 APPARTEMENT 21 ETGE 6،

30000، FES MAROC
JK FASHION شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : الطابق 
1 شقة اقامة ب رقم 103 زنقة ابن 
هيثم سيدي ابراهيم فاس - 30000 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.61349

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   22 املؤرخ في 
JK FASHION شركة ذات املسؤجلية 
 100.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 103 اقامة ب رقم  شقة   1 الطابق 
ابراهيم  سيدي  هيثم  ابن  زنقة 
فاس املغرب نتيجة   30000  - فاس 

اللتشطيب النهائي.

ج عين:

خالد التيسافي اسري�ضي  السيد)ة) 

ج عنوانه)ا) حي النهضة اجطاط الحاج 

)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

الطابق  جفي   2022 نون4ر   22 بتاريخ 
زنقة ابن   103 1 شقة اقامة ب رقم 

 30000 هيثم سيدي ابراهيم فاس - 

فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 29 نون4ر 2022 

تحت رقم 4949/022.

768I

OFFICE NOTARIAL

 RESTAURANT ESSAAD
ريسطورون السعد

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

OFFICE NOTARIAL

 rue al mortada, étage 1 appt 1, 1

 bd du 09 avril, palmier ، 20000،

casablanca maroc

 RESTAURANT ESSAAD
ريسطورجن السعد شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 39 

شارع الكورنيش عين الذئاب الدار 

البيضاء 20180 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.85767

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2020 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

 RESTAURANT ESSAAD حل 
ذات  شركة  السعد  ريسطورجن 

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املسؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

الكورنيش  شارع   39 اإلأت اعي 

 20180 البيضاء  الدار  الذئاب  عين 

املغرب نتيجة لتوقف  الدار البيضاء 

النشاط بسبب أزمة كورجنا.

ج عين:
ج  االندل�ضي  فتيحة  السيد)ة) 
شارع الكورنيش عين   39 عنوانه)ا) 
الذئاب 20180 الدار البيضاء املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 30 شتن4ر 2022 جفي 39 شارع 
الكورنيش عين الذئاب الدار البيضاء 

20180 الدار البيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2020 تحت رقم 754166.
769I

FICASUD

PROUD CORPORATE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
PROUD CORPORATE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ملكية 
النخيل 1 شارع عالل الفا�ضي تجزئة 

بوكار E رقم 02 - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROUD CORPORATE
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مشاركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة ، بأي جسيلة ، بشكل مباشر 
قد  ع ليات  أي  في   ، مباشر  غير  أج 
خالل  من  بغرضها  مرتبطة  تكون 
أج املساه ة   ، إنشاء شركات أديدة 
، أج االكتتاب أج شراء امجراق املالية 
أج االندماج أج   ، أج حقوق الشركات 
غير ذلك ، أج اإلنشاء ، أج االستحواذ 
، أج التأأير اإليجار - إسارة أي ع ل أج 
مؤسسة ؛ أخذ أج حيازة أج استخدام 
جبراءات  الع ليات  أ يع  نقل  أج 

االختراع املتعلقة بهذه امنشطة..
.

ملكية   : االأت اعي  املقر  عنوان 
1 شارع عالل الفا�ضي تجزئة  النخيل 
مراكش   40000  -  02 رقم   E بوكار 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد محسن مربوح : 100 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مربوح  محسن  السيد 
3 ، منطقة أكدال  ، مباركة   76 فيال 

السياحية 40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مربوح  محسن  السيد 
3 ، منطقة أكدال  ، مباركة   76 فيال 

السياحية 40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141705.
770I

LUNE CONSEIL

LES AMBASSADES EVENT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LUNE CONSEIL
 BD MOHAMMED BEN 47

 ABDELLAH RESIDENCE BELLE

 VUE B 6EME  ETG N 1 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 LES AMBASSADES EVENT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 61، شارع 

اللة ياقوت مصطفى املعاني رقم 
85 الطابق 2 املركز التجاري رياض - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.381149

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) فاط ة الزاهراء 
من  اأت اعية  حصة   500 أوهر 
)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 
22 نون4ر  الناز باغبان ش راني بتاريخ 

.2022
تفويت السيد )ة) فاط ة الزاهراء 
من  اأت اعية  حصة   500 أوهر 
)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 
الهام باغبان ش راني بتاريخ 22 نون4ر 

.2022
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847803.
771I

NOTAIRE

 RESIDENCE DAR BENAMAR
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تعيين مسير أديد للشركة

NOTAIRE
 AV MED V, RESIDENCE SALMA

 II, 1er etage Bureau n 1 ،
300000، fes maroc

 RESIDENCE DAR BENAMAR
SARL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

امر�ضي، رقم 8، ع ارة 27 ، تجزئة 
انسIII ، طريق عين الشقف ، فاس 

- 300000 فاس املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تم تعيين 
مسير أديد للشركة السيد)ة) سباعي 

توفيق ك سير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6409.

772I

 CABINET NOBLE DE CONSULTING

INTERNATIONAL

 MOAAD-TRAVAUX PLATRE
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 CABINET NOBLE
 DE CONSULTING
INTERNATIONAL

 رقم 52 شارع موالي رشيد الشقة 
ب3 أليز - 40000 مراكش املغرب
 MOAAD-TRAVAUX PLATRE

SARL شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 52 
شارع موالي رشيد الشقة ب3 أليز - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131035
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   15
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 MOAAD-TRAVAUX PLATRE

.SARL
تصنيع ج   : غرض الشركة بإيجاز 

توزيع الجبص.

 52 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

أليز  شارع موالي رشيد الشقة ب3 

- 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   510  : بلقزيز  السيد لواء 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 490  : الراشدى  معاس  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد لواء بلقزيز عنوانه)ا) شارع 

الزرقطوني فيال أجلفيير أليز 40000 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  الراشدى  معاس  السيد 

سرب املشاجري رقم 55 سيبع الش ا ي 

40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مسيري الشركة:

السيد لواء بلقزيز عنوانه)ا) شارع 

الزرقطوني فيال أجلفيير أليز 40000 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141815.

773I

Sud Business Center

PLORAK DECO 
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

إضافة تس ية تجارية أج شعار 

Sud Business Center

إقامة أوهرة امطلس ع ارة س رقم 

2 الطابق امر�ضي زاجية زنقة أبو بكر 

الصديق ج زنقة زينب نفيسية الحي 

الشتوي مراكش، 40000، مراكش 

املغرب

 PLORAK DECO »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 193 

تجزئة الزرقطوني بوعكاز املحاميد - 

40160 مراكش املغرب.
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»إضافة تس ية تجارية أج شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.79095

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
تقرر   2019 أبريل   18 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة جهو:

 DECORATION INTERIEUR

SOLUTION

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

ماي   16 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2019 تحت رقم 105175.

774I

شركة ابهوش للخدمات

FASYT INNOVATIONS
إعالن متعدس القرارات

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة ع ارة الصالحي الطابق 

االجل رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب

FASYT INNOVATIONS »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع مكة 
زنقة رقم 04 ع ارة رقم 02 الطابق 

الثاني الشقة رقم 04 - - العيون 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.39993

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

حصة من طرف   500 تفويت  مايلي: 

إ 9  علي  أجالس  الرحيم  عبد  السيد 
السيد ياسين ك زي

عل9  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

من شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

إ 9 شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

سات الشريك الوحيد. 

عل9  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

الرحيم  عبد  السيد  إستقالة  مايلي: 

أجالس علي من منصبه ك سير للشركة 

ج تعيين السيد ياسين ك زي ك سير 
جإعت اس  محدسة  غير  ملدة  أديد 
لل سير  الوحيد  التوقيع  الشركة 

السيد ياسين ك زي..
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
عل9  ينص  الذي   :06 رقم  بند 
مايلي: يساهم السيد ك زي ياسين في 
الشركة ب بلغ نقدي قدره مائة ألف 
ي ثل  سرهم)   100,000.00( سرهم 
بيع  بعد  للشركة  املقدمة  املساه ة 

امسهم.
عل9  ينص  الذي   :07 رقم  بند 
مائة  الشركة  مال  رأس  يبلغ  مايلي: 
سرهم)   100,000.00( سرهم  ألف 
مقس ة إ 9 ألف )1000) سهم بقي ة 
في ملكية  سرهم لكل سهم،   100.00

الشريك الوحيد للشركة 
عل9  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
هو  املسير  يكون  أن  يجوز  مايلي: 
شخص  أي  أج  الوحيد،  املساهم 
يعينه  الشركة،  خارج  آخر  طبيعي 
الشريك الوحيد في النظام امسا�ضي، 
تعيين  تم  الحق.  عقد  ب وأب  أج 
السيد ك زي ياسين الشريك الوحيد 
محدسة  غير  لفترة  للشركة  ك سير 
الوحيد  بالتوقيع  الشركة  جتلتزم 
مع  ياسين  ك زي  السيد  لل سير 
أ يع اإلسارات العامة جشبه العامة 
جمع املؤسسات البنكية  أج الخاصة، 

جاملالية....
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   01 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3195/2022.
775I

 SOCIETE ORIENTAL SECURITE ET

GARDIENNAGE SARL

 ORIENTAL SECURITE ET
GARDIENNAGE

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
حل شركة

 SOCIETE ORIENTAL SECURITE
ET GARDIENNAGE SARL

حي التقدم 2 ع ارةالتن ية بلوك 
ب2 رقم 7 ، 60000، جأدة املغرب

 ORIENTAL SECURITE ET
GARDIENNAGE شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي التقدم 

2 ع ارةالتن ية بلوك ب2 رقم 7 - 
60000 جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34623
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   03 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
 ORIENTAL SECURITE ET
رأس الها  مبلغ   GARDIENNAGE
مقرها  جعنوان  سرهم   90.000
اإلأت اعي حي التقدم 2 ع ارةالتن ية 
جأدة   60000  -  7 رقم  ب2  بلوك 

املغرب نتيجة ل : توقيف النشاط.
حي  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
ب2  بلوك  ع ارةالتن ية   2 التقدم 

رقم 7 - 60000 جأدة املغرب. 
ج عين:

السيد)ة) مالكة مريمي ج عنوانه)ا) 
حي الحسني الوفاق ب 6 رقم 6 جأدة 
)ة)  ك صفي  املغرب  جأدة   60000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
 2 التقدم  حي   : بالتصفية  املتعلقة 

ع ارةالتن ية بلوك ب2 رقم 7 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   01 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 3248.
776I

مكتب الحسابات العباس

INVESTSEFROU
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات العباس
23 بلوك 3 بئرانزران بنصفار، 

31000، صفرج املغرب
INVESTSEFROU شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 466 
تجزئة هند بنصفار صفرج - 31000 

صفرج املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3899
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   10
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.INVESTSEFROU
-مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء
اع ال  اج  البناء  اع ال  -مقاجل 

متنوعة.
عنوان املقر االأت اعي : رقم 466 
 31000  - تجزئة هند بنصفار صفرج 

صفرج املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 250  : السيد عبد القاسر الحجلي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : جأريش  عبدجهللا  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد عاسل الحجلي : 250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الحجلي  القاسر  عبد  السيد 
هند  تجزئة   466 رقم  عنوانه)ا) 
صفرج   31000 صفرج  بنصفار 

املغرب.
السيد عبدجهللا جأريش عنوانه)ا) 

فرنسا 02120 كويس فرنسا.
عنوانه)ا)  الحجلي  عاسل  السيد 
رقم 466 تجزئة هند النهضة بنصفار 

صفرج 31000 صفرج املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
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الحجلي  القاسر  عبد  السيد 
هند  تجزئة   466 رقم  عنوانه)ا) 
بنصفار صفرج 31000 صفرج املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   15 بتاريخ  بصفرج  االبتدائية 

2022 تحت رقم 361.

777I

AL ASSASSE AFFAIRES

CHAN CHANE MARBRE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ الع ارة 15 الطابق الثاني 
زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775
CHAN CHANE MARBRE شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الع ارة 4 
الشقة 2 رياض االندلس - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57647
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   28
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 CHAN : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.CHANE MARBRE
-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرخام
جاالشغال  البناء  اشغال   -

املختلفة.
الع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
4 الشقة 2 رياض االندلس - 50000 

مكناس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : شنشان  رشيد  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شنشان  رشيد  السيد 
االندلس  رياض   2 الشقة   4 ع ارة 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شنشان  رشيد  السيد 
االندلس  رياض   2 الشقة   4 ع ارة 

مكناس 50000 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   11 التجارية ب كناس بتاريخ 

2022 تحت رقم 4185.

778I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

VILLA DARLOUKA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

VILLA DARLOUKA شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

االر�ضي سجار الصور تدرارا اغواتيم 
تحناجت مراكش 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   26
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 VILLA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها 

.DARLOUKA
سار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة اج رياض )مشغل)
مطعم )مشغل)

)تنظيم  الخدمات  إسارة  مقاجل 
الرحالت ، إقامة مؤقتة).

الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اغواتيم  تدرارا  الصور  سجار  االر�ضي 
مراكش   40000 مراكش  تحناجت 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقسم كالتا ي:
ماري  مشيل  كرستيان  السيدة 
بقي ة  حصة   1.000  : كلينيت  بول 

100,00 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
ماري  مشيل  كرستيان  السيدة 
3 زنقة  بول كلينيت عنوانه)ا) فرنسا 
غاغدجن  مرجيخول  ي   30350 اجت 
30350 مرجيخول  ي غاغدجن فرنسا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
ماري  مشيل  كرستيان  السيدة 
3 زنقة  بول كلينيت عنوانه)ا) فرنسا 
غاغدجن  مرجيخول  ي   30350 اجت 
30350 مرجيخول  ي غاغدجن فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   09 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141232.
779I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

انتير لكاسيو
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT N°2 BD PRINCE MY
 ABDELLAH LOT DRISSIA
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

انتير لكاسيو شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
موالي عبد هللا اقامة انس ماأوريل 
الطابق 4 رقم 87 باب سكالة مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95931

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2020 سأن4ر   30 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
السعد ابدمل  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   700
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
سأن4ر   30 بتاريخ  ابدمل  اخديجة 

.2020
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
أكتوبر   25 التجارية ب راكش بتاريخ 

2021 تحت رقم 11756.
780I

MOORISH

TRUE CHAINERS SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة س 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة س، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

 TRUE CHAINERS SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 410 شارع 
الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

20040 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   24
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 TRUE : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.CHAINERS SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : تطوير جبيع 

أأهزة الك بيوتر جتوزيعها جصيانتها.
 410  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

1 - 20040 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 100  : اتسيك  حسين  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اتسيك  حسين  السيد 
طابق  السكتاني  حسن  محج   60
الدار   20370 البيضاء   1 الشقة   1

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اتسيك  حسين  السيد 
طابق  السكتاني  حسن  محج   60
الدار   20370 البيضاء   1 الشقة   1

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846679.

781I

Abc

RAGHAD FOOD رغد فود
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Abc
 Fida derb sultan Casa، 20550،

Casa Maroc
رغد فوس RAGHAD FOOD شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية شارع 

مح د الخامس ج زنقة البكري، 

الرقم 337، الدار البيضاء. الدار 

البيضاء. 20300 الدار البيضاء. 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

561571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   12

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
رغد   : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RAGHAD FOOD فوس

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRAITEUR ET AUTRES SERVICE

.DE RESTAURATION
زاجية   : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع مح د الخامس ج زنقة البكري، 

الدار  البيضاء.  الدار   ،337 الرقم 

البيضاء.  الدار   20300 البيضاء. 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

1.000 حصة   : السيد خالد ت ار 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد خالد ت ار عنوانه)ا) شارع 

إبن   ،66 الرقم  العزيز،  موالي عبد 

أح د. 26050 إبن أح د. املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد خالد ت ار عنوانه)ا) شارع 

إبن   ،66 الرقم  العزيز،  موالي عبد 

أح د. 26050 إبن أح د. املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 37297.

782I

SOBAGIM

KHOURASSAN TRAV
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SOBAGIM

123 زنقة الورجس بوسيجور الدار 

البيضاء ، 20200، الدار البيضاء 

املغرب

KHOURASSAN TRAV شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 30 زنقة 

52 اقامة 18 شهدية االلفة - 

20220 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

166625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2007 ماي   30

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KHOURASSAN TRAV

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء ج أ يع الحرف.
زنقة   30  : عنوان املقر االأت اعي 

52 اقامة 18 شهدية االلفة - 20220 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 20.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 200  : الحسن  خرساني  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد خرساني الحسن عنوانه)ا) 
30 زنقة 52 اقامة 18 شهدية االلفة 

20220 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد خرساني الحسن عنوانه)ا) 
30 زنقة 52 اقامة 18 شهدية االلفة 

20220 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2007 تحت رقم 295076.

783I

شركة ابهوش للخدمات

7EME ART PRODUCTION
إعالن متعدس القرارات

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة ع ارة الصالحي الطابق 
االجل رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
 7EME ART PRODUCTION

»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 914 
بلوك G مدينة الوفاق - - العيون 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.8353

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
حصة من طرف   100 تفويت  مايلي: 
السيدة  إ 9  موفيد  سكينة  السيدة 

فاط ة بوتباع.
عل9  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
مايلي: إستقالة السيد الوافي اطويف 

من منصبه ك سير للشركة.
عل9  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
تعيين السيدة فاط ة بوتباع  مايلي: 

ك سيرة أديدة للشركة.
عل9  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 
مايلي: توسيع نشاط الشركة بإضافة 

أنشطة أديدة.
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جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�ضي التالية: 

عل9  ينص  الذي   :02 رقم  بند 
مايلي: توسيع نشاط الشركة بإضافة 
جتقديم  إنتاج  التالية:  امنشطة 
جاملوسيقية  املسرحية  امع ال 
جتنظيم مختلف املعارض التشكيلية 
الفنية  الجوالت  تنظيم  جالفنية. 
مختلف  في  جاملنتديات  لل هرأانات 
املسرح جالسين ا جاملوسيقى  الفنون: 
املسرحية  الجوالت  تنظيم  جالفن. 
املستويين  عل9  جالفنية  جاملوسيقية 
النصوص  تأليف  جالدج ي.  الوطني 
املسرحية ج ترأ ة النصوص الدجلية 
جعرضها لل نتجين جاملبدعين. تصوير 
جتسجيل جترجيج العرجض املسرحية 
ججسائل  للتلفزيون  جاملوسيقية 
امفالم  إنتاج  امخرى.  االتصال 
الخيال  جإبداع  إنتاج  الوثائقية. 
جامفالم  جالسين ائي  التلفزيوني 
العرجض  جبيع  شراء  الوثائقية. 
الدعاية.  ج  املسرحية.التسويق 
جاإلقامة.  الت ويل  أنواع  مختلف 
امفالم  البصري:  الس عي  اإلنتاج 
رجبورتاج   ، جالفيديو  السين ائية 
امحداث  لج يع  فيلم  أج  جثائقي   ،
ترجيج  جالفنية.  ،الرياضية  الثقافية 
 ، جاالتصاالت  جالتسويق  املبيعات 
سراسة السوق جاالستشارات اإلعالنية 
سين ا   ، صحافة   ، إعالنية  )لوحة 
ترجيج املبيعات  تلفزيون).   ، راسيو   ،
نقاط  تنشيط  املباشر).  )التسويق 
العرجض،..... املسابقات،  البيع، 
إخراج  البصري.  الس عي  التكوين 
الشعارات، املنشورات،الكتالوأات، 
اللوحات  امضواء،   ، العالمات 
التغليف.  ج  الكتيبات  الطرقية، 
سراسة امسواق، الحوافز، املنتجات.
للح الت  التخطيط  التسويق، 
إسارة ميزانية اإلتصاالت،  اإلعالنية، 
جسائل  إختيار  اإلشهار،  جسائل 
التص يم  املساحات،  شراء  اإلعالم، 
الجرافيكي  التحريري،التص يم 
بج يع  القيام  امستوسيوهات.  ج 
استخدام  التحرير.  أع ال  أنواع 
مختلف امنشطة اإلعالنية:اللوحات 
راسيو،  سين ا،  صحافة،  اإلشهارية، 

الدعم  الفعاليات.  تنظيم  تليفزيون. 
الجينريك  تص يم  جالتسويق. 
املوسيقى  ج  امفالم  جموسيقى 
الوثائقية. تص يم املنصات الفنية ج 
معداتها ج الصوت جاإلضاءة. تص يم 
ج  التلفزيونية  جاملعاب  العرجض 
سراسة  جالقصيرة.  الطويلة  امفالم 
أنواع  أ يع  تسويق  ج  جإصدار 
الفكاهية،  ال4ريدية،  البطاقات: 
جاإلعالنات  جالدعوات  الزيارات، 
تص يم  جاملجالت ج الرسوم الهزلية. 
جاملعاب  امسجات  جتسويق  جإنتاج 
جاإلأت اعية.  جالتعلي ية  الهزلية 
الحاسوب،  طريق  عن  العرض 
التصوير،اإلتصال  الضوئي:  النسخ 
إنجاز كافة أنواع أع ال  ج التوسيع. 
الطباعة: تص يم أ يع أنواع أع ال 
الطباعة )طباعة الشاشة عل9 أ يع 
الفوتوغرافي  جالتصوير  الوسائط) 
تص يم  الرجبورطاج).   ، )التصوير 
جإنتاج أفالم الرسوم املتحركة ذات 
تزيين  اإلعالنية.  أج  الفنية  الطبيعة 
جاللوحات.  فيتات  جالال  املدرأات 
الس عية-البصرية  امع ال  أ يع 
أ يع  جترجيج  تنظيم  اإلتصال.  ج 
امنشطة الفنية جالثقافية. تص يم، 
اإلستشارات  ج  ترجيج  إبداع، 
السين ائية  امفالم  ب جال  املتعلقة 
امنشطة  أ يع  جع وما  جاإلعالنية. 
البصرية:الصوت،  الس عية 
عرجض  التصويرالفوتوغرافي، 
الرقمي،  الفيديو،التوزيع،التسجيل 
إنتاج  الدبلجة.  الديكور،  املونتاج، 
امشغال  املسرحية.  العرجض  جبيع 
املختلفة. بيع جشراء جتسويق جإصالح 
الس عية  جاملعدات  املكاتب  معدات 
املشاركة في الشركات التي  البصرية. 
تم إنشاؤها جالتي قد تكون ذات صلة 
بنشاط الشركة ، جال سي ا عن طريق 
إنشاء شركات أديدة ، أج مساه ات 
في االشتراكات ، أج شراء العقوس املالية 
أج االندماج في   ، أج حقوق الشركات 
الج عيات أج غير ذلك. إقتناء جتأأير 
أ يع املعدات جاآلالت جغيرها لتطوير 
نشاط الشركة. الدراسة جاملشاركة في 

أ يع الصفقات املغربية جالدجلية.

عل9  ينص  الذي   :06 رقم  بند 

مايلي: ساه ت السيدة فاط ة بوتباع 

في الشركة ب بلغ نقدي قدره عشرة 

آالف سرهم )10.000.00 سرهم) ي ثل 

بيع  املساه ة املقدمة للشركة أثناء 

امسهم.

عل9  ينص  الذي   :07 رقم  بند 

في  الشركة  مال  رأس  تحديد  مايلي: 

مبلغ عشرة آالف سرهم )10.000,00 

)100) سهم  سرهم) مقس ة إ 9 مائة 

بقي ة 100,00 سرهم للسهم الواحد، 

مدفوع بالكامل ، جمخصص للشريكة 

النقدية  املساه ة  مقابل  الوحيدة 

املقدمة للشركة

عل9  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

هو  املسير  يكون  أن  يجوز  مايلي: 

شخص  أي  أج  الوحيد،  املساهم 

يعينه  الشركة،  خارج  آخر  طبيعي 

االشريك الوحيد في النظام امسا�ضي، 
مع أج بدجن  أج ب وأب عقد الحق، 

السيدة  تعيين  تم  املدة.  تحديد 

الوحيدة  الشريكة  بوتباع  فاط ة 

محدسة.  غير  لفترة  للشركة  ك سيرة 

الوحيد  بالتوقيع  الشركة  تلتزم 

مع  لل سيرة السيدة فاط ة بوتباع، 

أ يع اإلسارات العامة جشبه العامة 

البكية  جمع املؤسسات  الخاصة،  أج 

جاملالية، لفترة غير محدسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   22 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3352.

784I

شركة ابهوش للخدمات

 ARAFAT DU COMMERCE
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة ع ارة الصالحي الطابق 

االجل رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب

ARAFAT DU COMMERCE

INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي شارع 

بيت القدس حي ج ي العهد رقم 17 - 
70000 العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34873

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 نون4ر   11 في  املؤرخ 
نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
الطبية  امأهزة  جتوزيع  استيراس 
املعق ة جغير املعق ة.استيراس جتوزيع 

العطور..
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   22 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3353/2022.
785I

MRIY TRAVAUX

MRIY TRAVAUX
إعالن متعدس القرارات
MRIY TRAVAUX

مسنانة الطابق االر�ضي قطعة 6989 
امام سوق القرب ، 90000، طنجة 

MAROC
MRIY TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: مسنانة 
الطابق االر�ضي قطعة 6989 امام 

سوق القرب - 90000 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.101455
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 نون4ر   07 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
قرر الشريك الوحيد للشركة  مايلي: 
أ يع  تفويت  مريح  رشيد  السيد 
لفائدة  حصة   1000 حصصه 
السيد  لفائدة  حصة   500 الطرفين 
حصة لفائدة   500 هشام زعراط ج 
موافقة  مع  العديري  عث ان  السيد 

االطراف
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عل9  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
للشركة  القانوني  املسير  قرر  مايلي: 
السيد رشيد مريح تقديم استقالته 
ج قرر تعيين مسيرين أديدين السيد 
السيد هشام زعراط جالسيد عث ان 

العديري لفترة غير محدجسة 
عل9  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
تلتزم الشركة بج يع امع ال  مايلي: 
خالل  من  بها  املتعلقة  جالوثائق 
السيد  الجديدين  املسيرين  توقيع 
السيد هشام زعراط جالسيد عث ان 

العديري
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
الذي  ج13ج16:  ج7   6 رقم  بند 
حصص الشركة ج  ينص عل9 مايلي: 
تعيين مسير أديد للشركة ج التوقيع

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13371.

786I

Sud Business Center

SPIDER QUAD AGAFAY
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Sud Business Center
إقامة أوهرة امطلس ع ارة س رقم 
2 الطابق امر�ضي زاجية زنقة أبو بكر 
الصديق ج زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 40000، مراكش 

املغرب
SPIDER QUAD AGAFAY شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

امناس ت صلوحت تحناجت الحوز - 
42312 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
130857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   02
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SPIDER QUAD AGAFAY
تأأير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكواس لألنشطة الرياضية جالترفيهية.

- تأأير الدراأات النارية جالعاسية 
الكهربائية.

- تأأير اإلبل..
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - امناس ت صلوحت تحناجت الحوز 

42312 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 510  : كري  أيت  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 390  : كري  أيت  أسامة  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 100  : كوري  أيت  هشام  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد مح د أيت كري عنوانه)ا) 
تحناجت  ت صلوحت  امناس  سجار 

الحوز 42312 مراكش املغرب.
السيد أسامة أيت كري عنوانه)ا) 
تحناجت  ت صلوحت  امناس  سجار 

الحوز 42312 مراكش املغرب.
السيد هشام أيت كوري عنوانه)ا) 
تحناجت  ت صلوحت  امناس  سجار 

الحوز 42312 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد أسامة أيت كري عنوانه)ا) 
تحناجت  ت صلوحت  امناس  سجار 

الحوز 42312 مراكش املغرب
السيد هشام أيت كوري عنوانه)ا) 
تحناجت  ت صلوحت  امناس  سجار 

الحوز 42312 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   21 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141626.
787I

Cap Conseils

HIGHEREDUC
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

Cap Conseils

 Bd Ibrahim Roudani ، ,303

20390، Casablanca Maroc

HIGHEREDUC شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 219 شارع 

الزرقطوني ج زاجية شارع الرجساني 

مكتب 34 الطابق الثالت املعاريف - 

20330 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38981

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

 THE شركة  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   NEXT CLIC « T.N.C « 188

حصة   375 أصل  من  اأت اعية 

الرجي�ضي  حسن  )ة)  السيد  لفائدة 

بتاريخ 27 يوليوز 2022.

 THE شركة  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   NEXT CLIC « T.N.C « 187

حصة   375 أصل  من  اأت اعية 
الع راجي  أسامة  )ة)  السيد  لفائدة 

بتاريخ 27 يوليوز 2022.

شركة  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   MEDIAMATIC 150

حصة   375 أصل  من  اأت اعية 

الرجي�ضي  حسن  )ة)  السيد  لفائدة 

بتاريخ 27 يوليوز 2022.

شركة  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   MEDIAMATIC 150

حصة   375 أصل  من  اأت اعية 
الع راجي  أسامة  )ة)  السيد  لفائدة 

بتاريخ 27 يوليوز 2022.

شركة  )ة)  السيد  تفويت 

MEDIAMATIC 75 حصة اأت اعية 

حصة لفائدة السيد   375 من أصل 

 27 بتاريخ  براسة  فقيه  ح زة  )ة) 

يوليوز 2022.

سنديال  أيل  )ة)  السيد  تفويت 
 50 أصل  من  اأت اعية  حصة   50
حصة لفائدة السيد )ة) ح زة فقيه 

براسة بتاريخ 27 يوليوز 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846858.
788I

Global Infobel

STE ENERGIE PHYTO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Global Infobel
 N°95 3 émé étage lotissement
alhouda ، 8000، Agadir Maroc

STE ENERGIE PHYTO شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك س 
زنقة 03 رقم 61 حي املستقبل ايت 

ملول ايت ملول 80000 انزكان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   26
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ENERGIE PHYTO
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
جمعدات  الزراعية  جاالسجات  االالت 

الري.
بلوك   : االأت اعي  املقر  عنوان 
املستقبل  حي   61 رقم   03 زنقة  س 
انزكان   80000 ايت ملول ايت ملول 

املغرب.
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أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : زعيرط  لبنى  السيدة 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زعيرط  لبنى  السيدة 
بلوك ا رقم 83 حي املسيرة ايت ملول 

80000 انزكان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
ح ديس  حلي ة  السيدة 
رقم   03 زنقة  س  بلوك  عنوانه)ا) 
 80000 حي املستقبل ايت ملول   61

انزكان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   21 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2316.
789I

GLOBE FIDUCIAIRE

ZOOM-K VIP
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18 ، 20100، الدار البيضاء املغرب

ZOOM-K VIP شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 9 زنقة 

اركاشون الطابق امر�ضي حي 
الأيرجند الدار البيضاء - 20250 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   17
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ZOOM-K VIP
شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

جبيع سلع التزيين.
- شراء جبيع أصناف الديكور..

 9  : االأت اعي  املقر  عنوان 
حي  امر�ضي  الطابق  اركاشون  زنقة 
 20250  - البيضاء  الدار  الأيرجند 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   1.000  : السيد زهير خالد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خالد  زهير  السيد 
تجزئة السانية رقم 11 مديونة الدار 
البيضاء  الدار   29490 البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  خالد  زهير  السيد 
تجزئة السانية رقم 11 مديونة الدار 
البيضاء  الدار   29490 البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847392.
790I

cofiber sarl

 EMBALLAGE« شركة
»NASSIRI BERKANE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

cofiber sarl
 Bd Med 5 Immeuble Les

 Orangers 1° Etage Appt 3 ،
60300، berkane maroc

 EMBALLAGE NASSIRI« شركة

BERKANE» شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

مداغ كلم 2 - 60300 بركان املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.853

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

 2022 أكتوبر   20 في  املؤرخ 

مسؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

 EMBALLAGE NASSIRI« شركة 

BERKANE» مبلغ رأس الها 300.000 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

بركان املغرب   60300  -  2 مداغ كلم 

نتيجة ل : - الحل املسبق للشركة

عبد  نصيري  السيد  تعيين   -

الكريم ،مغربي، الحاصل عل9 بطاقة 

 ،F10521 رقم  الوطنية  التعريف 

الساكن ب4ركان، سجار بني مهدي كلم2 

زكزل، بصفته مصفـــي للشركة

باملقر  التصفية  مقر  تحديد   -  

االأت اعي للشركة.

طريق  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

مداغ كلم 2 - 60300 بركان املغرب. 

ج عين:

ج  نصيري  الكريم  عبد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) سجار بني مهدي كلم 2 زكزل 

)ة)  ك صفي  املغرب  بركان   60300

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

طريق   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

مداغ كلم 2

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   24 بتاريخ  ب4ركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 619/2022.

791I

FACE FIDUCIAIRE

TLN MOROCCO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 
البيضاء املغرب

TLN MOROCCO شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 201 شارع 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 20130 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
561821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   28
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 TLN  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOROCCO
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستيراس  ع ليات  ينفذ  جسيط  أج 
جكالة  ي تلك  أج  مقاجل  ؛  جالتصدير 
عل9  جاحد  موظف  يشغل  إعالنية 

امقل ؛ صاحب مطبعة.
عنوان املقر االأت اعي : 201 شارع 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 20130 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 السيد اح د السلي ان الصليبي :
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد اح د السلي ان الصليبي 
50رقم  زنقة  لعرا�ضي  حي  عنوانه)ا) 

41 62000 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد اح د السلي ان الصليبي 
50رقم  زنقة  لعرا�ضي  حي  عنوانه)ا) 

41 62000 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم -.

792I

HORICOM

C.I.S DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

C.I.S DEVELOPPEMENT شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 66 
زنقة 6 قطاع س البساتين - 50000 

مكناس املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47337

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

املؤرخ في 04 يوليوز 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - 6 قطاع س البساتين  66 زنقة  »رقم 

50000 مكناس املغرب» إ 9 »الطابق 

امر�ضي رقم 21 تجزئة سالمة جيسالنا 

- 50000 مكناس املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   21 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4301.

793I

HORICOM

 NOBEL PLANNING DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°4
 VN-MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 NOBEL PLANNING DE
ذات  شركة   TRAVAUX DIVERS

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 66 
 50000  - قطاع س البساتين   6 زنقة 

مكناس املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29903

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 04 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - 6 قطاع س البساتين  66 زنقة  »رقم 
50000 مكناس املغرب» إ 9 »الطابق 
تجزئة سالمة جيسالن   21 امجل رقم 

- 50000 مكناس املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4397.
794I

y.o.r.comptabilite

SOCIETE TRAKETUDE SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE TRAKETUDE SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : مكاتب 
الربيع زنقةعبد الخالق طوريس 
ج زنقة ابراهيم الرجساني الطابق 
الساسس مكتب رقم 40 فاس - 

30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.60471
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  29 شتن4ر  املؤرخ في 
 SOCIETE TRAKETUDE SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة مبلغ 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
الربيع  مكاتب  اإلأت اعي  مقرها 
زنقة  ج  طوريس  الخالق  زنقةعبد 
الساسس  الطابق  الرجساني  ابراهيم 
فاس   30000  - فاس   40 مكتب رقم 

.COVID19املغرب نتيجة ل
ج عين:

ج  الع اري  علي  السيد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 17 سرب الباشا فراجي 
املغرب  فاس   30000 الجديد  فاس 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
جفي مكاتب   2022 شتن4ر   29 بتاريخ 
طوريس  الخالق  زنقةعبد  الربيع 
الطابق  الرجساني  ابراهيم  زنقة  ج 
 - فاس   40 رقم  مكتب  الساسس 

30000 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 10 نون4ر 2022 

تحت رقم 4649/022.

795I

ائت انية بوعرفة

 STE COMAMIN ZALMO DE
BARYTHIN

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

ائت انية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب
 STE COMAMIN ZALMO DE

BARYTHIN شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي بنت 
خطاب بوعنان - 61252 بوعنان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1125

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 STE COMAMIN ZALMO DE

.BARYTHIN

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املعاسن ج أ يع االشغال املنج ية ج 

االشغال  ج  البناء  اشغال  املعدنية- 

املختلفة- أ يع االشغال ج الخدمات 

الفالحية املختلفة.

حي بنت   : عنوان املقر االأت اعي 

بوعنان   61252  - بوعنان  خطاب 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد فني عز الدين : 200 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   200  : مح د  فني  السيد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد الع راجي عبد الغني : 200 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 200  : مح د  الع راجي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 200  : التهامي  اح يدي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد فني عز الدين عنوانه)ا) حي 

النصر جأدة 51000 جأدة املغرب.

عنوانه)ا)  مح د  فني  السيد 

بوعنان   61252 بوعنان  كومبار  حي 

املغرب.

الغني  عبد  ع راجي  السيد 

عنوانه)ا) قصر انباج 61252 بوعنان 

املغرب.
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السيد اح يدي التهامي عنوانه)ا) 
بوعنان   61252 الصغير  اجالس  سجار 

املغرب.
السيد الع راجي مح د عنوانه)ا) 
بوعنان   61252 الشيخ  اجالس  سجار 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد فني عز الدين عنوانه)ا) حي 

النصر جأدة 51000 جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

2022 تحت رقم 355.
796I

fiduciaire rageca فيديسيير راأيكا

 SOCIETE AFRICAINE DES
TRAVAUX SPECIFIQUES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

fiduciaire rageca فيديسيير راأيكا
26 اقامة املح دي زنقة رابعة 
العدجية الطابق الرابع رقم 34 

الأيرجند ، 20500، الدار البيضاء 
املغرب

 SOCIETE AFRICAINE DES
TRAVAUX SPECIFIQUES شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مج وعة 
التقدم ج ش2-17 الطابق 2 سيدي 
ال4رنو�ضي - 20600 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563585
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE AFRICAINE DES

.TRAVAUX SPECIFIQUES

غرض الشركة بإيجاز : -االستراس ج 

-التجارة بشكل عام-النقل  التصدير 

الطبية- امأهزة  جالتوزيع-صناعة 

مدنية,اع ال  هندسة,هندسة 

ل  ع ا ا , ت مبيعا , ت ملشتريا ا , نة صيا

جالطب- الصناعة  في  بناء,التركيب 

مختلف االشغال.

عنوان املقر االأت اعي : مج وعة 

2 سيدي  الطابق  التقدم ج ش2-17 

البيضاء  الدار   20600  - ال4رنو�ضي 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 800  : سيان  اس اعيل  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 200  : بوتزجلت  خالد  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 800  : سيان  اس اعيل  السيد 

بقي ة 100 سرهم.

 200  : بوتزجلت  خالد  السيد 

بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد اس اعيل سيان عنوانه)ا) 

 20016  8 رقم   2 سرب الطلبة زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  بوتزجلت  خالد  السيد 

تجزئة اس يرالدا رقم 141 ليساسفة 

20190 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد اس اعيل سيان عنوانه)ا) 

 20016  8 رقم   2 سرب الطلبة زنقة 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

797I

GESTION ALJANOUB

FABRI CONSULT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعاسة ع ارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب
FABRI CONSULT شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
693 ع ارة رقم 1 مدينة 25 مارس 

العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
43847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   16
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 FABRI : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.CONSULT
جسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التفاجض   , الشركات  بين  خدمي 
,البيع  الشراء   , االستيراس   ,
,املعدات  االثاث  لج يع  ,التوزيع 
متعدسة  ,اع ال  ,االكسسوارات 

جتجارة عامة....
عنوان املقر االأت اعي : رقم 693 
ع ارة رقم 1 مدينة 25 مارس العيون 

- 70000 العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : اع وشا  عاسل  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اع وشا  عاسل  السيد 
 4 طابق   6 رقم   3 زنقة   4 االسريسية 

الدار   20530 الدار البيضاء   7 شقة 

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اع وشا  عاسل  السيد 
 4 طابق   6 رقم   3 زنقة   4 االسريسية 

الدار   20530 الدار البيضاء   7 شقة 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3391/2022.

798I

GESTION ALJANOUB

AZENZAR FISH
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعاسة ع ارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون ، 70000، 

العيون املغرب

AZENZAR FISH شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 1010 

تجزئة 1001 الطابق االجل العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

43849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AZENZAR FISH

تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أس اك مختلفة ، طازأة ، مج دة ، 

معلبة ، زيت ج سقيق الس ك ، تج يد 

، تجارة عامة ، استيراس جتصدير....

رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
االجل  الطابق   1001 تجزئة   1010

العيون - 70000 العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد القاسر اكواس : 1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

اكواس  القاسر  عبد  السيد 

تجزئة   43 رقم   4 بلوك  عنوانه)ا) 

اكاسير   80100 ملول  ايت  الفرح 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

اكواس  القاسر  عبد  السيد 

تجزئة   43 رقم   4 بلوك  عنوانه)ا) 

اكاسير   80100 ملول  ايت  الفرح 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3392/2022.

799I

مكتب املوثقة االستاسة سينا بغداسي

Boca Raton IMMO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب املوثقة االستاسة سينا بغداسي

 Lot 264 florida sidi Maarouf

 Lot 264 florida sidi Maarouf،

Casablanca ،20200 املغرب

Boca Raton IMMO شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الدار 

البيضاء 293 شارع عبد املومن 

الطابق الخامس - 20042 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563453

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   16

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 Boca  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.Raton IMMO

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

الدار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

املومن  عبد  شارع   293 البيضاء 

الدار   20042  - الخامس  الطابق 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السقاط عنوانه)ا)  السيدة رأاء 

شارع الناضور زنقة 30 زكية 5 الرقم 

7 20042 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  السقاط  كريم  السيد 

شارع الناضور زنقة 30 زكية 5 الرقم 

7 20042 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السقاط  كريم  السيد 

شارع الناضور زنقة 30 زكية 5 الرقم 

7 20042 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847680.

800I

VISION VASTE CONSULTING

AGRI-HAY
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
AGRI-HAY شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع أبي 
الحسن الشاس ي إقامة جرسة رقم 

2 الطابق السفلي - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
129569

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 يوليوز 
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
AGRI- : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها 

.HAY
غرض الشركة بإيجاز : االتجار في 
الفواكه جالخصر جمنتجات الصيد، 

الزراعة جتربية املوا�ضي.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
أبي الحسن الشاس ي إقامة جرسة رقم 
طنجة   90000  - السفلي  الطابق   2

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : السيد الحضري مح د 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد الحضري مح د عنوانه)ا) 

 91002 تازة  باب  تنغاية  سجار 

شفشاجن املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد الحضري مح د عنوانه)ا) 

 91002 تازة  باب  تنغاية  سجار 

شفشاجن املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   05 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256358.

801I

SANAM HOLDING

 أطلس كوربوراسيون ستوديو

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير أديد للشركة

SANAM HOLDING

 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،

CASABLANCA MAROC

 أطلس كوربوراسيون ستوسيو 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي كلم 5 

ت اسينت - 45000 جرزازات املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 55.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

املؤرخ في 11 أكتوبر 2022 تم تعيين 

مسير أديد للشركة السيد)ة) االزرق 

سلمى ك سير جحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   24 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2022 تحت رقم 552.

802I
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MOORISH

UBICUS SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة س 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة س، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

UBICUS SARL AU شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 410 شارع 

الزرقطوني إقامة حامد الشقة 1 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.UBICUS SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلسارية
.

عنوان املقر االأت اعي : 410 شارع 
 1 الشقة  حامد  إقامة  الزرقطوني 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 TAFILETTA *LLC** الشركة 
سرهم   100 بقي ة  حصة   : 1.000

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

 *TAFILETTA *LLC* الشركة 
عنوانه)ا) الواليات املتحدة االمريكية 
االمريكية  املتحدة  الواليات   12201

الواليات املتحدة االمريكية.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  خليل  مرجان  السيد 
 01 شارع االمير موالي عبد هللا زنقة 

الرقم 03 70000 العيون املغرب
السيدة ثورية خليل عنوانه)ا) 23 
عبد السالم الخطابي طابق 4 شقة 7 
20042 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846999.
803I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

MAREXPED
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD SULTAN MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركان املغرب

MAREXPED شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 9 م ر 3 
شارع املح دية حي بنسعيد الصديق 

- 63300 بركان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8111

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 20 أكتوبر 2022 تقرر حل 
MAREXPED شركة ذات املسؤجلية 
 10.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
 9 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
بنسعيد  شارع املح دية حي   3 م ر 
املغرب  بركان   63300  - الصديق 

نتيجة لقفل التصفية.

ج عين:
ج  بوكربة  أنور  مح د  السيد)ة) 
 4 الدائرة  النجد  تجزئة  عنوانه)ا) 
رقم س 37 سيدي يحيى 60000 جأدة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 20 أكتوبر 2022 جفي 9 م ر 3 
شارع املح دية حي بنسعيد الصديق 

- 63300 بركان املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  ب4ركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2022/609.
804I

 SOCIETE KHIAR MOHAMED CONSULTING

SARL AU

 SOCIETE KHIAR
 MOHAMED CONSULTING

SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE KHIAR MOHAMED
CONSULTING SARL AU

شارع فيصل بن عبد العزيز زنقة 
االطلس 2 رقم 28 جأدة ، 60000، 

جأدة املغرب
 SOCIETE KHIAR MOHAMED
CONSULTING SARL AU شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

فيصل بن عبد العزيز زنقة االطلس 
2 رقم 28 جأدة - 60000 جأدة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23937

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 14 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
 SOCIETE KHIAR الوحيد  الشريك 
 MOHAMED CONSULTING
 10.000 رأس الها  مبلغ   SARL AU
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
فيصل بن عبد العزيز زنقة االطلس 2 

رقم 28 أدة - 60000 جأدة املغرب 
نتيجة ل : توقيف نشاط الشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
فيصل بن عبد العزيز زنقة االطلس 
جأدة   60000  - جأدة   28 رقم   2

املغرب. 
ج عين:

السيد)ة) مح د خيار ج عنوانه)ا) 
زنقة  العزيز  عبد  بن  فيصل  شارع 
 60000 جأدة   28 رقم   2 االطلس 

جأدة املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
فيصل بن عبد العزيز زنقة االطلس 2 

رقم 28 جأدة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   03 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 3257.
805I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

MARK AVENUE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

MARK AVENUE شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 537 شارع 
النصر حي رياض خريبكة - 25000 

خريبكة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5727

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2020 تقرر حل  07 سأن4ر  املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
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رأس الها  مبلغ   MARK AVENUE
مقرها  جعنوان  سرهم   100.000
حي  النصر  شارع   537 اإلأت اعي 
خريبكة   25000  - خريبكة  رياض 
املغرب نتيجة ل : االزمة االقتصاسية.

ج حدس مقر التصفية ب 537 شارع 
 25000  - النصر حي رياض خريبكة 

خريبكة املغرب. 
ج عين:

السيد)ة) سارة غازي ج عنوانه)ا) 
537 شارع النصر حي رياض خريبكة 
25000 خريبكة املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
 537  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

شارع النصر حي رياض خريبكة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   03 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 548.
806I

MOORISH

ENVECTIA SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة س 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة س، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

ENVECTIA SARL AU شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
املومن زنقة س ية اقامة شهرزاس 3 
الطابق 4 رقم 20 بامليي البيضاء - 

20040 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ENVECTIA SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

امع ال.

عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 

 3 املومن زنقة س ية اقامة شهرزاس 

 - البيضاء  بامليي   20 رقم   4 الطابق 

20040 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 TAFILETA LLC : 1.000 الشركة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الشركة TAFILETA LLC عنوانه)ا) 

 122001 الواليات املتحدة االمريكية 

الواليات املتحدة االمريكية الواليات 

املتحدة االمريكية.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خليل  مرجان  السيد 

 01 شارع االمير موالي عبد هللا زنقة 

العيون   70000 العيون   03 الرقم 

املغرب

السيدة ثورية خليل عنوانه)ا) 23 

 4 زنقة عبد السالم الخطابي طابق 

الشقة 7 الدار البيضاء 20042 الدار 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846997.

807I

Sud Business Center

I GO QUAD
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Sud Business Center
إقامة أوهرة امطلس ع ارة س رقم 
2 الطابق امر�ضي زاجية زنقة أبو بكر 
الصديق ج زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 40000، مراكش 

املغرب
I GO QUAD شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 55 شارع 
مح د الخامس ع ارة أكار شقة 
رقم 33 أيليز - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130899
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 I GO  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.QUAD
تأأير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكواس لألنشطة الرياضية جالترفيهية.

- تأأير الدراأات النارية جالعاسية 
الكهربائية.

- تأأير اإلبل.
55 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
مح د الخامس ع ارة أكار شقة رقم 

33 أيليز - 40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد رشدي زهيدي : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : البوعزاجي  عدنان  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زهيدي  رشدي  السيد 
 2 املحاميد العزيزية ع ارة أ الطابق 

رقم 2 40160 مراكش املغرب.
البوعزاجي  عدنان  السيد 
عنوانه)ا) أسكجور إقامة نهى ع ارة 
مراكش   40150  8 شقة   1 طابق   1

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زهيدي  رشدي  السيد 
 2 املحاميد العزيزية ع ارة أ الطابق 

رقم 2 40160 مراكش املغرب
البوعزاجي  عدنان  السيد 
عنوانه)ا) أسكجور إقامة نهى ع ارة 
مراكش   40150  8 شقة   1 طابق   1

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141693.
808I

ACCOF

 BOUTEJTIT PROMOTION
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
 BOUTEJTIT PROMOTION SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

تاسلة الطابق 2 سرب مراكش بلوك 9 
رقم 94 العالية - 28830 املح دية 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31865
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.BOUTEJTIT PROMOTION SARL
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تاسلة الطابق 2 سرب مراكش بلوك 9 
املح دية   28830  - العالية   94 رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 200  : السيد توفيق بوطجطيط 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 800  : بوطجطيط  لعربي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
بوطجطيط  توفيق  السيد 
عنوانه)ا) 16 حي الصديق 1 28820 

املح دية املغرب.
بوطجطيط  لعربي  السيد 
 2 اللي ون  شارع   3 رقم  عنوانه)ا) 

نرأس ب 30070 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
بوطجطيط  توفيق  السيد 
عنوانه)ا) 16 حي الصديق 1 28820 

املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية بتاريخ 21 نون4ر 

2022 تحت رقم 2277/2584.

809I

ACCOF

O-PHARMA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

O-PHARMA شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 11 حي 

السالم 1 ا ه ل لوغالم الشطر 

الثاني سيدي مومن - 20402 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.441977

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   17 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

رأس الها  مبلغ   O-PHARMA

مقرها  جعنوان  سرهم   300.000

ل  ا ه   1 السالم  حي   11 اإلأت اعي 

لوغالم الشطر الثاني سيدي مومن - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20402

بدء  في  جاأهتها  التي  -الصعوبة   : ل 

النشاط منذ إنشاء الشركة.

-لم تت كن الشركة من تحقيق أي 

ارباح منذ إنشائها..

حي   11 ج حدس مقر التصفية ب 

السالم 1 ا ه ل لوغالم الشطر الثاني 

سيدي مومن - 20402 الدار البيضاء 

املغرب. 

ج عين:

الت س اني  املهدي  السيد)ة) 

بارك  اقامة   1 عنوانه)ا)  ج  املقدم 

الطابق 1 الشقة 16 الرقم 1 28830 

)ة)  ك صفي  املغرب  املح دية 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

رقم  تحت   2022 أكتوبر   24

.3504/842953

810I

HORIZONIUM PLUS

HORIZONIUM PLUS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

HORIZONIUM PLUS

41 تجزئة الين )الفتح) تجزئة 41 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

HORIZONIUM PLUS شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 41 تجزئة 

الين )الفتح) تجزئة 41 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132531

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   25

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HORIZONIUM PLUS

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نجارة معدنية متنوعة.

عنوان املقر االأت اعي : 41 تجزئة 

 - طنجة   41 تجزئة  )الفتح)  الين 

90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السح اجي  الدين  نور  السيد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   500  :

للحصة.

حصة   500  : السيد حكيم مالل 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السح اجي  الدين  نور  السيد 

العفاف  زنقة  الربيع  حي  عنوانه)ا) 
رقم 23 60000 جأدة املغرب.

السيد حكيم مالل عنوانه)ا) حي 
الوفاء طريق عين مطهر زنقة س رقم 3 

60000 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السح اجي  الدين  نور  السيد 
العفاف  زنقة  الربيع  حي  عنوانه)ا) 

رقم 23 60000 جأدة املغرب
السيد حكيم مالل عنوانه)ا) حي 
 60000 23 الربيع زنقة العفاف رقم 

جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259915.

811I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

COMPLEXE LA CAPITALE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم 1 ع ارة مج ع املسافر شارع 
الفضيلة الحي الصناعي يعقوب 
املنصور ، 10000، الرباط املغرب

 COMPLEXE LA CAPITALE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : ع ارة 30 

شقة 8 زنقة أح د لوكيلي حسان 
الرباط - 10000 الرباط املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.161613
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة   COMPLEXE LA CAPITALE
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
ع ارة 30 شقة 8 زنقة أح د لوكيلي 
الرباط   10000  - الرباط  حسان 
املغرب نتيجة لقرار الشريك الوحيد 

بحل ج تصفية الشركة.
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ج عين:

ج  أزضوض  مح د  السيد)ة) 

10 حي  1 شقة رقم  عنوانه)ا) ع ارة 
اللي ون  السو�ضي  مختار  زنقة  املنار 

أكدال الرباط 10000 الرباط املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

جفي ع ارة   2022 أكتوبر   25 بتاريخ 
30 شقة 8 زنقة أح د لوكيلي حسان 

الرباط - 10000 الرباط املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130459.

812I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

HYDRO STEP
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET EL ARIBI EXPERT

COMPTABLE
رقم 1 ع ارة مج ع املسافر شارع 

الفضيلة الحي الصناعي يعقوب 

املنصور ، 10000، الرباط املغرب

HYDRO STEP شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 
العلويين زنقة الكويت رقم 122مكرر 

ت ارة - 12000 ت ارة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.136803

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر   2022 أكتوبر   25 في  املؤرخ 

ذات  شركة   HYDRO STEP حل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
العلويين زنقة الكويت رقم 122مكرر 

ت ارة املغرب نتيجة   12000  - ت ارة 

لقرار الشريك الوحيد بحل ج تصفية 

الشركة.

ج عين:
ج  أزضوض  عث ان  السيد)ة) 
عنوانه)ا) شقة رقم 6 ع ارة ه إقامة 
ش س شطر 3 هرهورة ت ارة 12000 

ت ارة املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
حي  جفي   2022 أكتوبر   25 بتاريخ 
العلويين زنقة الكويت رقم 122مكرر 

ت ارة - 12000 ت ارة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   16 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 9344.
813I

فيكوأيس

EVALUMIC
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيكوأيس
43 زنقة موريطانيا الشقة 4 أيليز ، 

40000، مراكش املغرب
EVALUMIC شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 

رقم60 مكرر الطابق االر�ضي. الحي 
الصناعي شارع عبد هللا بن ياسين 

مراكش 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131005

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   13
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EVALUMIC
غرض الشركة بإيجاز : بيع ج شراء 

املومينيوم ج لوازمه 
 نجارة املومنيوم.

محل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الحي  االر�ضي.  الطابق  مكرر  رقم60 
ياسين  بن  هللا  عبد  شارع  الصناعي 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : س يرة  الهرام  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  س يرة  الهرام  السيدة 
 60 رقم  اميوبي  الدين  صالح  شارع 
الحي الحسني 40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  س يرة  الهرام  السيدة 
 60 رقم  اميوبي  الدين  صالح  شارع 

الحي الحسني 4000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141777.
814I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

كولف هوم كونستريكت
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT N°2 BD PRINCE MY
 ABDELLAH LOT DRISSIA
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

كولف هوم كونستريكت شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع االمير 
موالي عبد هللا تجزئة الدريسية 
ع ارة رقم ب 13 الطابق االجل 

الشقة 2 - 40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.112267

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   11 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

الص د  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   500 تهامي 

أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

11 نون4ر  مح د العربي عايش بتاريخ 

.2022

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 12807.

815I

BETA FIDUCIAIRE

ALPHA AUTOMOTIVE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

ALPHA AUTOMOTIVE شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

بوبشر زنقة اش 6 رقم 13 15 حي 

املورابطين - 60000 جأدة املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.37041

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تم تحويل   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 

للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

رقم   6 »تجزئة بوبشر زنقة اش  من 

 60000  - املورابطين  حي   15  13

شارع مح د   98« إ 9  جأدة املغرب» 

 -  9 رقم  الثالث  الطابق  الخامس 

60000 جأدة املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   24 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1865.

816I
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N2M CONSEIL-SARL

WORLDSELLER M&S
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

WORLDSELLER M&S شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اجالس 

بوطيب سيكتور أ زنقة 13 رقم 37 - 

62000 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24941

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   16

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WORLDSELLER M&S

االستيراس   : غرض الشركة بإيجاز 

جالتصدير - توزيع املالبس جاملنتجات 

االلكترجنية.

: حي اجالس  عنوان املقر االأت اعي 
بوطيب سيكتور أ زنقة 13 رقم 37 - 

62000 الناضور املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

500 حصة   : السيد مح د زناهي 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   500  : السيد صابر زناهي 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زناهي  مح د  السيد 

املانيا 22453 هامبورغ املانيا.

عنوانه)ا)  زناهي  صابر  السيد 

 79 حي اجالس بوطيب سيكتور أ رقم 

62000 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زناهي  مح د  السيد 

املانيا 22453 هامبورغ املانيا

عنوانه)ا)  زناهي  صابر  السيد 

 79 حي اجالس بوطيب سيكتور أ رقم 

62000 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   23 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4834.

817I

cabinet fiduciaire jalal

شركة هاوس الند ش.ذ.م.م
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

cabinet fiduciaire jalal

 rue khalid ibn el walid n(5 30

 tanger tanger، 90000، tanger

maroc

شركة هاجس الند ش.ذ.م.م شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 20 رقم 
زنقة أركواي. 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.117797

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

ت ت   2022 نون4ر   21 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

السالم  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

الك بوري 500 حصة اأت اعية من 

السيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 

 21 )ة) عبد الرح ان الشايب بتاريخ 

نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259969.

818I

Sud Business Center

PLORAK DECO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

Sud Business Center
س  ع ارة  امطلس  أوهرة  إقامة 
رقم 2 الطابق امر�ضي زاجية زنقة أبو 
نفيسية  زينب  زنقة  ج  الصديق  بكر 
 ،40000 مراكش،  الشتوي  الحي 

مراكش املغرب
ذات  شركة   PLORAK DECO

املسؤجلية املحدجسة
ع ارة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
8 تجزئة توفيق شارع  املرجة ب شقة 
 - الس اللية  هللا  عبد  موالي  اممير 

40000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.79095

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون4ر   07 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»ع ارة املرجة ب شقة 8 تجزئة توفيق 
شارع اممير موالي عبد هللا الس اللية 
- 40000 مراكش املغرب» إ 9 »ع لية 
 - اإلزسهار   22 شقة   5 الهدى ع ارة 

40100 مراكش املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141857.
819I

Jihadharrati

OPTION DIGITAL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Jihadharrati
 Derb douam cd rue 6 novembre

 n 182 casa Casablanca،
2000000، Casablanca Maroc
OPTION DIGITAL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 شارع 

ابن خالقان إقامة مريا الطابق 
3 بالمي 20300 الدار البيضاء - 
20300 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563409

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   10
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OPTION DIGITAL
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت هاتفية.
26 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 3 الطابق  مريا  إقامة  خالقان  ابن 
بالمي 20300 الدار البيضاء - 20300 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد رضوان مساعيد عنوانه)ا) 
مكناس  املنصور  تجزئة   138 فيال 

300000 مكناس املغرب.
الشركة DIGICERTIF عنوانه)ا) 2 
شارع الصنوبر الطابق 4 فديتها الدار 
البيضاء  الدار   200000 البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان مساعيد عنوانه)ا) 
مكناس  املنصور  تجزئة   138 فيال 

300000 مكناس املغرب 
اليامني عنوانه)ا)  السيد يوسف 
طابق  الرجساني  ابرهيم  شارع   358
 200000 الدار البيضاء   4 الشقة   1

الدار البيضاء املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم -.

820I
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Les bons comptes

 AFRICA SECURE

COMPLIANCE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Les bons comptes

 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc

 AFRICA SECURE COMPLIANCE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الهدي 
زنقة مح د بلفرج ه ج 2 ع ارة 90 

الشقة 15 سيدي مومن - 20023 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.539757

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2022 نون4ر   02 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

 AFRICA SECURE الشريك الوحيد 

رأس الها  مبلغ   COMPLIANCE

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

مح د  زنقة  الهدي  حي  اإلأت اعي 

 15 الشقة   90 ع ارة   2 بلفرج ه ج 

سيدي مومن - 20023 الدار البيضاء 

اي  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

معامالت.

ج حدس مقر التصفية ب حي الهدي 
 90 ع ارة   2 زنقة مح د بلفرج ه ج 

 20023  - مومن  سيدي   15 الشقة 

الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:
ج  لكناجي  رحال  السيد)ة) 
عرأون  لحسن  19زنقة  عنوانه)ا) 

املغرب  البيضاء  الدار   20023

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847801.

821I

JUREXPERT

JUREXPERT
إعالن متعدس القرارات

JUREXPERT
8 زنقة مح د العرج�ضي، إقامة 
صغير، الطابق 5، املكتب رقم 

20 ساحة النصر، 20090، الدار 
البيضاء املغرب

JUREXPERT »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: 84 زنقة 
نورماندي، الطابق الثاني، الشقة 

رقم 3 املعاريف 21330 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.431613
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
 8« نقل املقر االأت اعي للشركة من 
زنقة مح د العرج�ضي، إقامة صغير، 
 ،20 رقم  املكتب  الخامس،  الطابق 
سلي ان،  بن  حي  النصر،  ساحة 
البيضاء،  الدار   ،20090 ص.ب، 
نورماندي،  زنقة   84« إ 9  املغرب» 
 ،3 رقم  الشقة  الثاني،  الطابق 
الدار   ،21330 ص.ب  املعاريف، 

البيضاء، املغرب». 
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
النظام  من  الخامس  البند  تعديل 
النظام  امسا�ضي للشركة مع تحيين 

امسا�ضي للشركة 
عل9  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: الزياسة في رأس ال الشركة من 
سرهم   300.000 سرهم إ 9   100.000
ب حاصة مع سيون الشركة املحدسة 

املقدار جاملستحقة 

عل9  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

من  الشركة  رأس ال  ْفض 
َ

خ مايلي: 

سرهم   100.000 سرهم إ 9   300.000

المتصاص القي ة النقدية للخسائر 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص عل9 مايلي: 

املقر االأت اعي للشركة متواأد ب 
الطابق الثاني،  زنقة نورماندي،   84

ص.ب  املعاريف،   ،3 رقم  الشقة 

21330، الدار البيضاء. ي كن أن يتم 

نقله إ 9 أي عنوان آخر ب قت�ضى قرار 

صاسر عن الشريك الوحيد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 40022.

822I

FIDUNEL

KESSEFCOM
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6 الدار البيضاء ، 

20000، الدار البيضاء املغرب

KESSEFCOM شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 40، شارع 

املقاجمة الطابق امجل - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.515299

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   KESSEFCOM

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

املقاجمة  شارع   ،40 اإلأت اعي 

الطابق امجل - 20250 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : كثرة املنافسة جقلة 

امسواق.

ج حدس مقر التصفية ب 40، شارع 
املقاجمة الطابق امجل - 20250 الدار 

البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  سباك  سافيد  شلوم  السيد)ة) 
زنقة لحسن البصري   ،20 عنوانه)ا) 
الدار   20100 اليسرى  الشقة   3 ط 
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
 ،40  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

شارع املقاجمة الطابق امجل 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847715.

823I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

PELL OZ
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
PELL OZ شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مصر ع ارة 45 شقة 1 م.ج فاس - 
30000 فاس امل لكة املغربية.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61753
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14 نون4ر 2022 تقرر إنشاء 
 PELL فرع تابع للشركة تحت التس ية
 ،1 ج الكائن بالعنوان متجر رقم   OZ
تجزئة ه ه هولدينغ قطعة 27 طريق 
30000 فاس امل لكة   - اب وزار فاس 
املغربية ج املسير من طرف السيد)ة) 

حارتي لهيوي عبدالح يد.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4931.

824I

DELTA SERVICE

طيك هاوص
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

DELTA SERVICE

95 شارع مارسلطان ، 20100، الدار 

البيضاء املغرب

طيك هاجص شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 13 زنقة 

أح د املجاطي اإلقامة ملبص 

الطابق 8 املعاريف الدار البيضاء 13 
زنقة أح د املجاطي اإلقامة ملبص 

الطابق 8 املعاريف الدار البيضاء 

20370 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.420429

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2022 ماي   10 في  املؤرخ 

مسؤجلية  ذات  شركة  هاجص  طيك 

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
أح د  زنقة   13 اإلأت اعي  مقرها 

 8 الطابق  ملبص  اإلقامة  املجاطي 
زنقة   13 البيضاء  الدار  املعاريف 

ملبص  اإلقامة  املجاطي  أح د 

البيضاء  الدار  املعاريف   8 الطابق 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20370

مالية  بأزمة  ي ر  الشركة  لصاحب 

خانقة.

ج عين:

الباسط  عبد  اح د  السيد)ة) 
أح د  زنقة   13 عنوانه)ا)  ج  مح د 

 8 الطابق  ملبص  اإلقامة  املجاطي 

املعاريف الدار البيضاء 20370 الدار 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
زنقة   13 جفي   2022 ماي   10 بتاريخ 
ملبص  اإلقامة  املجاطي  أح د 
الطابق 8 املعاريف الدار البيضاء 13 
زنقة أح د املجاطي اإلقامة ملبص 
البيضاء  الدار  املعاريف   8 الطابق 

20370 الدار البيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847205.

825I

sofoget

MABANI SOUAD
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
MABANI SOUAD شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي القنيطرة 
59 إقامة موالي عبد العزيز ج شارع 
موالي عبد العزيز رقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   16
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MABANI SOUAD
انعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري

اع ال البناء.
عنوان املقر االأت اعي : القنيطرة 
إقامة موالي عبد العزيز ج شارع   59
 14000  -  4 العزيز رقم  موالي عبد 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : عيدجسي  ك ال  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 1000  : عيدجسي  ك ال  السيد 

بقي ة 100 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عيدجسي  ك ال  السيد 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عيدجسي  ك ال  السيد 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24 نون4ر 

2022 تحت رقم 93444.
826I

sofoget

MIX WEAR NEGOCES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
MIX WEAR NEGOCES شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي القنيطرة 
36 زنقة صالح الدين اميوبي 

مكتب 9 إقامة الوفاء ب - 14000 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2012 أبريل   30
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 MIX  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WEAR NEGOCES
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة ج لوازم الرياضة.
عنوان املقر االأت اعي : القنيطرة 
زنقة صالح الدين اميوبي مكتب   36
9 إقامة الوفاء ب - 14000 القنيطرة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : محسن  بوطريق  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 1000  : محسن  بوطريق  السيد 

بقي ة 100 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد بوطريق محسن عنوانه)ا) 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد بوطريق محسن عنوانه)ا) 

القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   18 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2012 تحت رقم 1117.
827I

rif etudes

SOCIETE SOLAR- EST SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

rif etudes
املركب املنهي. حي باريو حدجا رقم 
املحل 13 الحسي ة ، 32000، 

الحسي ة املغرب
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 SOCIETE SOLAR- EST SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدجا ي 
اأدير الحسي ة - 32000 الحسي ة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3901
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   28
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE SOLAR- EST SARL
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جبيع ألواح الطاقة الش سية..
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 32000  - الحسي ة  اأدير  الدجا ي 

الحسي ة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 90.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 -

السيد مح د اصرجر : 450 بقي ة 
100 سرهم.

السيد مح د اصرجر : 450 بقي ة 
100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اصرجر  مح د  السيد 
حي الوفاق الزنقة 03 رقم 35 العيون 

70000 العيون املغرب.
عنوانه)ا)  اصرجر  مح د  السيد 
العيون   37 رقم  الونقة  الوفاق  حي 

70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اصرجر  مزيان  السيد 
العيون   70000 العيون  الوفاق  حي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسي ة بتاريخ 22 نون4ر 

2022 تحت رقم 990.
828I

Sud Business Center

PLORAK DECO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

Sud Business Center
إقامة أوهرة امطلس ع ارة س رقم 
2 الطابق امر�ضي زاجية زنقة أبو بكر 
الصديق ج زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 40000، مراكش 

املغرب
PLORAK DECO شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
ج عنوان مقرها االأت اعي ع ارة 

املرجة ب شقة 8 تجزئة توفيق شارع 
اممير موالي عبد هللا الس اللية - 

40000 مراكش.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.79095

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون4ر   07 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة» إ 9 »شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   07 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141857.
829I

EL MARSA CONSEIL

LAMRABET ASSISTANCE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
حي القدس شارع البعت ، 70000، 

العيون املغرب
LAMRABET ASSISTANCE شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي ج ي 
العهد زنقة 8 رقم 10 العيون 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
43843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   29
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAMRABET ASSISTANCE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
امعطال  جاستكشاف  املر�ضى 

جإصالحها جاملساعدة
تصنيع هياكل.

ج ي  حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
العهد زنقة 8 رقم 10 العيون 70000 

العيون املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : ح وسي  ملرابط  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد ملرابط ح وسي عنوانه)ا) 
شارع بئر أديد رقم 234 حي الوحدة 

02 70000 العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد ملرابط ح وسي عنوانه)ا) 
شارع بئر أديد رقم 234 حي الوحدة 

02 70000 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3388.

830I

CABINET CONIF SARL AU

SCOOP CAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

CABINET CONIF SARL AU
 LOT WAFFA N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC
SCOOP CAR شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 42 تجزئة 
املسيرة 1 - 28820 املح دية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11139
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   07 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ   SCOOP CAR
مقرها  جعنوان  سرهم   500.000
 -  1 املسيرة  تجزئة   42 اإلأت اعي 
 : املح دية املغرب نتيجة ل   28820

توقف النشاط.
ج حدس مقر التصفية ب 42 تجزئة 
املسيرة 1 - 28820 املح دية املغرب. 

ج عين:
ج  بنطالب  اح د  السيد)ة) 
الخضراء  املسيرة  تجزئة  عنوانه)ا) 
املغرب  املح دية   28820  42 رقم 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية بتاريخ 28 نون4ر 

2022 تحت رقم 2320.
831I

مكتب امستاذة البختي حسنى موثقة

KARNORTE IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

مكتب امستاذة البختي حسنى 
موثقة

بطنجة 27 زنقة املنصور الدهبِي 
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الطابق الثاني رقم 8 ، 90000، 
طنجة املغرب

 KARNORTE IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 12 شارع 
خالد ابن الوليد الطابق 3 رقم 08 - 

90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.130845

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 أكتوبر   14 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
الزهرة الناسي  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   500
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
أكتوبر   14 بتاريخ  كرماص  زكرياء 

.2022
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13613.
832I

Sud Business Center

PLORAK DECO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

Sud Business Center
إقامة أوهرة امطلس ع ارة س رقم 
2 الطابق امر�ضي زاجية زنقة أبو بكر 
الصديق ج زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 40000، مراكش 

املغرب
PLORAK DECO شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

املرجة ب شقة 8 تجزئة توفيق شارع 
اممير موالي عبد هللا الس اللية - 

40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.79095

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   07 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
 Sidi )ة)  السيد  تفويت 

 Mohamed Aymene SDI HIDA
 50 أصل  من  اأت اعية  حصة   50
 Imane EL )ة)  حصة لفائدة السيد 
BARMAQUI بتاريخ 07 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141857.
833I

SK NORD REFRIGERATION

SK NORD REFRIGERATION
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

SK NORD REFRIGERATION
رقم 12 اقامة كرم ع ارة G متجر 
رقم 14 الطابق امر�ضي طريق عين 

الس ن، 30000، فاس املغرب
 SK NORD REFRIGERATION
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 12 اقامة 
كرم طريق عين الس ن 30000 فاس 

املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61901

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 شتن4ر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
اقامة كرم طريق عين الس ن   12  «
 12 »رقم  إ 9  فاس املغرب»   30000
 14 رقم  متجر   G ع ارة  كرم  اقامة 
طريق عين الس ن   - الطابق امر�ضي 

فاس املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 16 نون4ر 2022 

تحت رقم 43011122023659.
834I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

VITA WAY
إعالن متعدس القرارات

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

VITA WAY »شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

عبدالكريم بنجلون رقم 42 الطايق 
6 مكاتب أشرف فاس - 30000 

فاس امل لكة املغربية.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.72885

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
ا 9  اإلأت اعي  املقر  تحويل  مايلي: 
العنوان التا ي : مكتب رقم 16 الطابق 
اإلسريسية  تجزئة  النجوم  ع ارة   4

شارع بير أنزران فاس
عل9  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
من  الشركة  رأس ال  رفع  مايلي: 
 100000.00 ا 9  سرهم   10000.00
سرهم جذلك بتقدبم 90000.00 سرهم 

نقدا
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

املقر اإلأت اعي
بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 

رأس ال الشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4935.
835I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

M›DIQ PRO املضيق برو
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56
90000، Tanger Maroc

املضيق برج M›DIQ PRO شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي زاجية 
شارع الل نزهة شارع 8 رقم 2 - 

93200 املضيق املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13385
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2014 ماي   12 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال 
»800.000 سرهم» أي من »100.000 
عن  سرهم»   900.000« إ 9  سرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   22 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2014 تحت رقم 33184.

836I

TAWTIN CENTER

BOURISSA LILISSKAN
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAWTIN CENTER
 N°78 RUE 539 EL JADIDA ،
24000، EL JADIDA MAROC

BOURISSA LILISSKAN شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

غزالن رقم 13 الطابق التاني طريق 
مراكش الجديدة - 24000 الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 يونيو   16
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOURISSA LILISSKAN
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غرض الشركة بإيجاز : تاأر مواس 

البناء بالتفصيل

أع ال متنوعة أج بناء مفصل.

اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الطابق التاني طريق   13 غزالن رقم 

الجديدة   24000  - مراكش الجديدة 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : بورزة  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد مح د بورزة : 1000 بقي ة 

100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بورزة  مح د  السيد 

الصغير  القصر  قياسة  فرسيوة 

94022 فحص انجرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بورزة  مح د  السيد 

الصغير  القصر  قياسة  فرسيوة 

94022 الفحص اأرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 19 يوليوز 

2022 تحت رقم 28047.

837I

WAY CONSEIL

AKKAL INNOVATION
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AKKAL INNOVATION شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

عيون بن ح اسي االجساية - 40253 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   08

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 AKKAL : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.INNOVATION

ل 
ّ
مشغ  : بإيجاز  الشركة  غرض 

)حفالت  العرجض  إقامة  أماكن 

الرياضية  جالفعاليات  امليالس  أعياس 

مطعم  ؛  جالثقافية  جاالأت اعية 

)مشغل....

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 40253  - عيون بن ح اسي االجساية 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد مح د اماس : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد مح د اماس عنوانه)ا) سجار 

 40253 االجساية  ح اسي  بن  عيون 

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد مح د اماس عنوانه)ا) سجار 

 40253 االجساية  ح اسي  بن  عيون 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141948.

838I

MHE SERVICE

MHE SERVICE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MHE SERVICE شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي 10 شارع 
الحرية طابق 3 رقم 6 - 20120 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

265375
ماي   18 ب قت�ضى عقد مؤرخ في 
امسا�ضي  القانون  إعداس  تم   2012
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  لشركة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
: MHE SERVICE تس ية الشركة

االستيراس   : الشركة  غرض 
جالتصدير.

10 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 20120  -  6 رقم   3 طابق  الحرية 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
موريرا  الفريدج  امانويل  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   500  :

للحصة.
 250  : مصطفى  شيفور  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد شيفور الحاج : 250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

للشركاء :
السيد امانويل الفريدج موريرا 

السيد شيفور مصطفى
السيد شيفور الحاج 

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
ملسيري الشركة:

السيد امانويل الفريدج موريرا 
السيد شيفور الحاج 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2012 تحت رقم 505937.
839I

karama conseil

STE BOEBEN SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

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 BOEBEN SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 36 مكاتب 
السالم شارع عبد العا ي بنشقرجن 
الطابق الساسس رقم 24 املدينة 

الجديدة فاس - 30000 فاس 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   25
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOEBEN SARL
 - فندق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى.
 36  : االأت اعي  املقر  عنوان 
العا ي  عبد  شارع  السالم  مكاتب 
 24 بنشقرجن الطابق الساسس رقم 
املدينة الجديدة فاس - 30000 فاس 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
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السيد عبد الرحيم بوأ عة : 500 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 500  : اليسفي  بناصر  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

بوأ عة  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) تازة 35000 تازة املغرب.

عنوانه)ا)  اليسفي  بناصر  السيد 
تازة 35000 تازة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

بوأ عة  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) تازة 35000 تازة املغرب

عنوانه)ا)  اليسفي  بناصر  السيد 
تازة 35000 تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 29 نون4ر 2022 

تحت رقم 6538/2022.
840I

Laghmich Mohammed

Bahia Paint sarl au
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE BAHIA PAINT SARL
AU

تأسيس الشركة
ذات املسؤجلية املحدجسة بشريك 

جاحد
ب قت�ضى عقد عرفي حرر بطنجة 
جضع  تم   ،2022 نوف 4ر   02 بتاريخ 
ذات  للشركة  امسا�ضي  القانون 
الوحيد  بشريك  محدجسة  مسؤجلية 

ذات الخصائص التالية:
 Bahia Paint sarl au :التس ية -

أهداف  لها  الشركة  الهـدف:   -
أج  لحسابها  جخارأه  املغرب  ساخل 

لحساب الغير.
• شركة الصباغة بج يع أشكالها 

جأنواعها
العامة  اإلنشائية  امع ال   •
املباني  أع ال  جكذلك  الخاصة  أج 
جأع ال العزل املائي جأع ال الهندسة 

املدنية

بج يع  القيام  عامة  بصفة   •
جالصناعية  التجارية  الع ليات 
جاملالية جالعقارية التي ترتبط بطريقة 
بالهدف  مباشرة  غير  أج  مباشرة 
املسطر أعاله أج تلك التي من شأنها 

أن تساعد عل9 تن ية الشركة.
- املقر االأت اعي: بطنجة، حي بير 
الطابق   5322 قطعة رقم   2 الغازي 

امر�ضي.
املسير: باهيا علي 

حدس رأس ال  رأس ال الشركة:   -
سرهم مقس ة   100.000 الشركة في 
سرهم   1000 100 حصة من فئة  إ 9 
إ 9   1 من  مرق ة  الواحدة  للحصة 

100 كلها محررة جمخصصة إ 9:
• السيد باهيا علي...... 100 حصة

 99 تأسست الشركة ملدة  املدة:   -
سنة ابتداء من يوم تأسيسها النهائي 
إال في حالة التصفية قبل امجان أج 

الت ديد.
- السنة االأت اعية: تبدأ من فاتح 

يناير جتنتهي في 31 سأن4ر. 
السيد  الشركة  تسير  اإلسارة:   -

باهيا علي.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع   -
باملحك ة  الضبط  ب كتب  القانوني 
الجهوي  املركز  طريق  عن  التجارية 
نوف 4ر   22 لالستث ار بطنجة بتاريخ 
جقيدت   259756 رقم  تحت   2022
الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 

132405 من السجل التحليلي.
841I

 MOGADOR موكاسجر أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

فيرم بناصر
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكاسجر أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب سكالة شارع جاس 
املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 
الصويرة املغرب

فيرم بناصر شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 
بالطابق اامجل رقم 173 تجزئة 
البحيرة الشطر الرابع الصويرة - 

44000 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   22
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
فيرم   : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

بناصر.
تربية   (1  : غرض الشركة بإيجاز 
التدبير  في  مقاجل   (-2 الدجاأن 
بصفة  تاأر   (3  - الفالحي  جالتسيير 

عامة.
شقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تجزئة   173 رقم  اامجل  بالطابق 
 - الصويرة  الرابع  الشطر  البحيرة 

44000 الصويرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : بناصر  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بناصر  مح د  السيد 
الصويرة  السقالة  تجزئة   1733

44000 الصويرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بناصر  مح د  السيد 
الصويرة  السقالة  تجزئة   1733

44000 الصويرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 479.

842I

FLASH ECONOMIE

ANFA VALUE INVEST
تأسيس شركة املساه ة

ANFA VALUE INVEST

شركة املساه ة ب جلس االسارة

رأس الها : 1.000.000 سرهم،

مقرها االأت اعي: 112 شارع انفا 

الطابق 2 الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري: 

562.703

التعريف الضريبي:53269055

 03 ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 

نون4ر 2022 بالدار البيضاء تم إعداس 

املساه ة  لشركة  امسا�ضي  القانون 

بامل يزات التالية

شكل الشركة : شركة املساه ة

 ANFA VALUE الشركة  تس ية 

INVEST

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري

شارع انفا   112  : املقر االأت اعي 

الطابق 2 - الدار البيضاء

املدة 99 سنة

 1.000.000 الشركة:  رأس ال 

سرهم

 31 يناير ا 9   1 :من  السنة املالية 

سأن4ر
املتصرفون

السيد مح د اأدية ذج الجنسية 

سد  زنقة   101 في  القاطن  املغربية 

املسيرة حي أنان كولون 02 اسفي

ذج  الصفدي  الدين  نور  السيد 

اقامة  في  القاطن  املغربية  الجنسية 

11 شارع عبد الهاسي  الفرسجس فيال 

بوطالب ح ح الدار البيضاء

السيد خليد الحريري ذج الجنسية 

4 زنقة املنارة حي  املغربية القاطن في 

الهناء الدار البيضاء
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السيد مح د صبحي ذج الجنسية 

املغربية القاطن في ع ارة 6 أ س شقة 

2 املسيرة 1 ح ي م الرباط

ذج  الباقي  عبد  خالد  السيد 

 122 في  القاطن  املغربية  الجنسية 
الدار   2 زنقة مو�ضى ابن نصير طابق 

البيضاء
:رئيس مجلس االسارة

السيد مح د اأدية 

املدير العام

تجزئة   -04 ع ور  امين  السيد 

براسة كاليفورنيا الدار البيضاء

سكرتير مجلس اإلسارة:

السيد خالد عبد الباقي

مراقب الحسابات

حديد- مح د  السيد  ي ثلها 
زنقة  الجزج ي  املعطي  زنقة   04

 HDID  350445 انفا  سابقا  فريول 

ASSOCIES& شركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022

843I

 MOGADOR موكاسجر أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

سيكام اليمونطير
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكاسجر أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب سكالة شارع جاس 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 

الصويرة املغرب

سيكام الي ونطير شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 

التجاري الكائن بدجار سيدي عي�ضى 

الركراكي الصويرة - 44000 الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   22

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقتضاء ب ختصر تس يتها : سيكام 

الي ونطير.

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مقاجل   (-2 املركبة  امعالف  جتوزيع 

في التدبير جالتسيير الفالحي 3-) تاأر 

بصفة عامة..

املحل   : االأت اعي  املقر  عنوان 

التجاري الكائن بدجار سيدي عي�ضى 

الركراكي الصويرة - 44000 الصويرة 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : ح اسي  يونس  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ح اسي  يونس  السيد 

الصويرة  الركراكي  عي�ضى  سيدي 

44000 الصويرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ح اسي  يونس  السيد 

الصويرة  الركراكي  عي�ضى  سيدي 

44000 الصويرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 478.

844I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE ADDADI ALL
SERVICE «2AS« SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE ADDADI ALL SERVICE
2AS« SARL AU» شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 تجزئة 
الشرايبي طريق اي وزار فاس - 

30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52901

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   01 في  املؤرخ 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
 ADDADI ALL SERVICE «2AS«
 100.000 مبلغ رأس الها   SARL AU
 7 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
تجزئة الشرايبي طريق اي وزار فاس 
 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   30000  -

.COVID-19
7 تجزئة  ج حدس مقر التصفية ب 
 - فاس  اي وزار  طريق  الشرايبي 

30000 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  العداسي  انس  السيد)ة) 
عنوانه)ا) فاس 30000 فاس املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   15 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4735.
845I

FLASH ECONOMIE

 DOMINO BUSINESS

SOLUTIONS
شركة التوصية البسيطة

تأسيس شركة

 DOMINO BUSINESS

SOLUTIONS

 شركة امسهم املبسطة ذات 

الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

557045

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 غشت   01

املبسطة  امسهم  لشركة  امسا�ضي 

بامل يزات  الوحيد  الشريك  ذات 

التالية

امسهم املبسطة   : شكل الشركة 

ذات الشريك الوحيد

 DOMINO BUSINESS

الشركة  SOLUTIONS:تس ية 

ب ختصر  اإلقتضاء  عند  متبوعة 

تس يتها

التوفيق   : بإيجاز  غرض الشركة 

بين الطلبات جعرجض الع ل سجن أن 

ا في عالقة الع ل 
ً
تكون الوكالة طرف

التي قد تنتج

عنوان املقر االأت اعي : 151 شارع 

املقاجمة الطابق 6 - الدار البيضاء

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي

INTERIM EXPRESS SARL 

 1000 حصة 

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مسيري الشركة

 GASTINEAU OLIVIER  

ROGER MARIE

 تازي امين 

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  لالستث ار  الجهوي 

بتاريخ 30 شتن4ر 2022.

846I



23357 الجريدة الرسميةعدس 5746 - 19 أ اسى امج 9 1444 )14 سيس 4ر 2022) 

Global Infobel

STE SAJM DESTRIBUTION
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Global Infobel
 N°95 3 émé étage lotissement

alhouda ، 8000، Agadir Maroc
 STE SAJM DESTRIBUTION

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
شارع  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
بوطالبي  قيسارية   21 رقم  العيون 
انزكان   80000 ايت ملول ايت ملول 

املغرب
املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27389
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAJM DESTRIBUTION
سراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الري  أنظ ة  جتركيب  جتحقيق 

الزراعي.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
بوطالبي  قيسارية   21 رقم  العيون 
انزكان   80000 ايت ملول ايت ملول 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   340  : السيد صالح ناجي 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد أواس بوعالق : 330 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
حصة   330  : السيد صابر مح د 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ناجي  صالح  السيد 
تجزئة افولكي رقم 473 80000 ايت 

ملول املغرب.
السيد أواس بوعالق عنوانه)ا) حي 
 94 3 رقم  ااحد الجديد بلوك ا زنقة 
ايت ملول 80000 ايت ملول املغرب.

عنوانه)ا)  مح د  صابر  السيد 
ايت  اركانة  تجزئة   17 رقم  س  بلوك 

ملول 80000 ايت ملول املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد أواس بوعالق عنوانه)ا) حي 
 94 3 رقم  ااحد الجديد بلوك ا زنقة 
ايت ملول 80000 ايت ملول املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   16 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2294.

847I

FLASH ECONOMIE

RED RH
شركة التوصية البسيطة

تأسيس شركة

RED RH
شركة امسهم املبسطة 

مقرها اإلأت اعي 151 شارع املقاجمة 
الطابق 6 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري : 

561819
ب قت�ضى عقد عرفي مؤرخ في 05 
أكتوبر 2022 تم إعداس القانون 

امسا�ضي لشركة التوصية البسيطة 
بامل يزات التالية

شكل الشركة : شركة امسهم 
املبسطة

تس ية الشركة متبوعة عند 
 RED اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

RH
التوفيق   : بإيجاز  غرض الشركة 
بين الطلبات جعرجض الع ل سجن أن 
ا في عالقة الع ل 

ً
تكون الوكالة طرف

التي قد تنتج
عنوان املقر االأت اعي : 151 شارع 

املقاجمة الطابق 6 - الدار البيضاء

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي

INTERIM EXPRESS SARL 
550 حصة 

السيد الزبير الفا�ضي الفهري : 450 
حصة 

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مسيري الشركة

INTERIM EXPRESS SARL
 الزبير الفا�ضي الفهري

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022

848I

LAMAN EXPERTISE

FA2H SERVICES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,
 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

FA2H SERVICES شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املكتب 
 ،G ع ارة، C5 رقم 14، الشقة

عرصة صينكو 4، شارع ، املزسلفة , 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130799
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 FA2H : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.SERVICES

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 / استيراس   ، املعلوميات  تكنولوأيا 

تصدير.
املكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 ،G ،ع ارة   C5 الشقة   ،14 رقم 
 , املزسلفة   ، شارع   ،4 عرصة صينكو 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   500  : ح ني  فهد  السيد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : فاضل  ابو  هشام  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
سجار  السيد فهد ح ني عنوانه)ا) 
40000 مراكش  مزجك اجالس حسون 

املغرب.
السيد هشام ابو فاضل عنوانه)ا) 
 137 رقم  سعيد  اجالس  زمران  سجار 

تسلطانت 40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
سجار  السيد فهد ح ني عنوانه)ا) 
40000 مراكش  مزجك اجالس حسون 

املغرب
السيد هشام ابو فاضل عنوانه)ا) 
 137 رقم  سعيد  اجالس  زمران  سجار 

تسلطانت 40000 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   17 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141559.
849I

FLASH ECONOMIE

SAAC IMMOBILIER
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

« SAAC IMMOBILIER «
تأسيس شركة محدجسة املسؤجلية

العرفي  العقد  ب قت�ضى   -  I
 31  : يوم  البيضاء،  بالدار  املؤرخ 
القانون  صياغة  ت ت  اكتوبر2220 
امسا�ضي لشركة محدجسة املسؤجلية، 

لها الخصائص التالية :
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 SAAC« التس ية:   •

محدجسة  شركة   «IMMOBILIER

املسؤجلية. 

الشركة  تقوم  الهدف:   •

بامنشطة  بالخارج  ك ا  باملغرب 

التالية:

- منعش عقاري.

إنشاءات  أج  أع ال  مقاجل   -

مختلفة.

- امشغال العامة أ يع الحرف.

 ،167 االأت اعي:  املقر   •

الي امة  إقامة  املومن،  عبد  شارع 

الدار   ،2 الرقم  امجل،  الطابق   ،A

البيضاء.

ابتداءا  سنة   99 مدة الشركة:   •

من تاريخ تأسيس الشركة.
حدس  الشركة:  رأس ال   •
 (100.000( رأس ال الشركة في مبلغ 

حصة   (1.000( عل9  موزعة  سرهم 

سرهم   (100( فئة  من  اأت اعية 

نقدا  كلها  مكتتبة  الواحدة  للحصة 

جموزعة عل9 الشركاء  جمحررة كليا، 

بقدر سفوعاتهم املالية ك ا يلي:

 500  : العا ي شفيق  السيد عبد 

حصة.

 500 : السيدة فتيحة مارني            

حصة.

• اإلسارة: عهد تسيير الشركة ملدة 

عبد  السيد  للسيد:  محدجسة،  غير 

الجنسية،  مغربي  شفيق،  العا ي 

املولوس يوم: 09 اكتوبر 1983 ب تيط 

مليل مديونة الدار البيضاء، القاطن 

التوسعة   1 سالم  البيضاء،  بالدار 
سيدي   15 رقم   38 زنقة  الك4رى 

الحامل لبطاقة  ال4رنو�ضي البيضاء، 

.BB20017 :التعريف الوطنية عدس

السنة الجبائية: من فاتح يناير   •

إ 9 غاية 31 سأن4ر.

- تم اإليداع القانوني باملحك ة   II

 15  : يوم  البيضاء،  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022، تحت الرقم : 846396، 

جسجلت الشركة بالسجل التجاري في 

نفس اليوم، تحت الرقم : 562327.

850I

F.C.G.E

ELM AUTO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH MAROC

ELM AUTO شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 

16 ع ارة 30 حدائق حي الشريفية 

ج.ه4-30 م16 بوعكاز مراكش - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

131065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 ELM  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AUTO

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدجن سائق.

عنوان املقر االأت اعي : محل رقم 

حدائق حي الشريفية   30 ع ارة   16

 - مراكش  بوعكاز  م16  ج.ه4-30 

40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

املؤسن  الزهراء  فاط ة  السيدة 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000  :

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

املؤسن  الزهراء  فاط ة  السيدة 
السالم  تجزئة   19 رقم  عنوانه)ا) 

الجديدة  الرجساني  ابراهيم  شارع 

24000 الجديدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

املؤسن  الزهراء  فاط ة  السيدة 
السالم  تجزئة   19 رقم  عنوانه)ا) 

الجديدة  الرجساني  ابراهيم  شارع 

24000 الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141830.

851I

gefoco

AR PRODUITS SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 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

AR PRODUITS SARL AU شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

4 الع ارة 323 طريق سيدي 

GEFOCO.AUDIT. - جاصل اسفي

 COMPTABLE@GMAIL.COM

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12881

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 يونيو   01

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 AR  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PRODUITS SARL AU
م ون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت 
خدمات املطاعم ج التوصيل.

رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
سيدي  طريق   323 الع ارة   4
GEFOCO.AUDIT.  - اسفي  جاصل 

 COMPTABLE@GMAIL.COM
اسفي املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 100  : السيد مح د علي ركوس 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 100  : السيد مح د علي ركوس 
بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

ركوس  علي  مح د  السيد 
عنوانه)ا) 29 زنقة الفقيه الريفي حي 

بياضة اسفي 46000 اسفي املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
ركوس  علي  مح د  السيد 
عنوانه)ا) 29 زنقة الفقيه الريفي حي 

بياضة اسفي 4600 اسفي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   08 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم -.
852I

SORIPLATRE

soriplatre
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

SORIPLATRE
حي أناس زنقة سيدي اله4ري رقم 12 

MAROC ،60001 ،احفير
soriplatre شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
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جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اناس 
زنقة سيدي اله4ري رقم 12 احفير - 

60001 احفير -بركان- املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6957

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يناير   24 في  املؤرخ 
املسؤجلية  ذات  شركة  حل 
رأس الها  مبلغ   soriplatre املحدجسة 
مقرها  جعنوان  سرهم   10.000,00
سيدي  زنقة  اناس  حي  اإلأت اعي 
اله4ري رقم 12 احفير - 60001 احفير 
-بركان- املغرب نتيجة ل : نتيجة لعجز 

في النشاط التجاري.
ج حدس مقر التصفية ب حي اناس 
 - احفير   12 زنقة سيدي اله4ري رقم 

60001 احفير -بركان- املغرب.
ج عين:

السيد)ة) نوال صحيح ج عنوانه)ا) 
 15 رقم  الشورى  زنقة  الحك ة  حي 
جأدة 60000 جأدة املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.
ج  لكنوز  حكيم  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي الحك ة زنقة الشورى 
60000 جأدة املغرب  15 جأدة  رقم 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : حي اناس 

زنقة سيدي اله4ري رقم 12 احفير
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   21 بتاريخ  ب4ركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 159/2022.
853I

PRESTACOMPTA

ABAYNOU BIO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق امجل ,تجزئة املسيرة رقم 
 CHICHAOUA، 370, شيشاجة

41000، شيشاجة املغرب

ABAYNOU BIO شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 358 

حي املح دي شيشاجة - 41000 

شيشاجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2258

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   12

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ABAYNOU BIO

-1طحن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزيتون بواسطة اسجات ميكانيكية.
عنوان املقر االأت اعي : رقم 358 

 41000  - شيشاجة  املح دي  حي 

شيشاجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد زهير جح ول : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد زهير جح ول : 1000 بقي ة 

100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جح ول  زهير  السيد 

 41000 شيشاجة  املح دي  الحي 

شيشاجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  جح ول  زهير  السيد 

 41000 شيشاجة  املح دي  الحي 

شيشاجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 21 نون4ر 

2022 تحت رقم 669/2022.
854I

gefoco

STE HYDROFEED
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 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

STE HYDROFEED شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حرش 

القايد سجار ايت موالي اللة فاطنة 
GEFOCO.AUDIT. - حرارة اسفي
 COMPTABLE@GMAIL.COM

اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13193

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   14
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HYDROFEED
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة.
انتاج جبيع العلف..

حرش   : االأت اعي  املقر  عنوان 
فاطنة  اللة  موالي  ايت  سجار  القايد 
GEFOCO.AUDIT.  - اسفي  حرارة 

 COMPTABLE@GMAIL.COM
اسفي املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد ابراهيم اكرجساني : 1.000 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 1000  : السيد ابراهيم اكرجساني 
بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

اكرجساني  ابراهيم  السيد 
كاجكي  حي   08 بلوك   62 عنوانه)ا) 

اسفي 46000 اسفي املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
اكرجساني  ابراهيم  السيد 
كاجكي  حي   08 بلوك   62 عنوانه)ا) 

اسفي 46000 اسفي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن4ر   19 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم -.
855I

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE FAJR EL IMANE

 SOCIÉTÉ IMMOBILIERE
FAJR EL IMANE

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 SOCIÉTÉ IMMOBILIERE FAJR EL
IMANE

 RUE TAMARISS HAY 112
 ESSALAM CIL Casablanca،
20218، Casablanca MAROC

 SOCIÉTÉ IMMOBILIERE FAJR
EL IMANE شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 112 زنقة 
ط اريس سيال ح9 السالم - 20210 

الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563913
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   15
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ IMMOBILIERE FAJR EL

.IMANE
 La  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.promotion immobilière
عنوان املقر االأت اعي : 112 زنقة 
 20210 ط اريس سيال ح9 السالم - 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 600  : اح د  موه ان  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 400  : سعدية  شاطر  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اح د  موه ان  السيد 
 20180 انفا  املوز  زنقة   27 فيال 

البيضاء املغرب.
السيدة شاطر سعدية عنوانه)ا) 
 20180 انفا  املوز  زنقة   27 فيال 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اح د  موه ان  السيد 
 20180 انفا  املوز  زنقة   27 فيال 

البيضاء املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848172.

856I

garantis conseil

RIWAK COUCOU
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

garantis conseil
ابراج الكتبية ع ارة رقم 18 شقة 

رقم 05 محاميد 9 ، 40000، 
مراكش املغرب

RIWAK COUCOU شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 458 
محاميد 5 - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131051

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   26
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RIWAK COUCOU
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
اج  املباني  جشراء  ببيع  القيام 

الع ليات العقارية االخرى
.

 458  : االأت اعي  املقر  عنوان 
محاميد 5 - 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 500  : السيد عبد اللطيف البو 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 500  : السيدة بشرى بن العاسل 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

العاسل  بن  بشرى  السيدة 
 40000  5 محاميد   458 عنوانه)ا) 

مراكش املغرب.
البو  اللطيف  عبد  السيد 
 40000  5 محاميد   458 عنوانه)ا) 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
العاسل  بن  بشرى  السيدة 
 40000  5 محاميد   458 عنوانه)ا) 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141823.
857I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

 AKOURIH STAR MAROC
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL
AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE BENACHER
 N°5, SALA AL JADIDA, SALE ،

11000، SALE MAROC
 AKOURIH STAR MAROC SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 45 شارع 

فرنسا رقم 8 اكدال - 11000 
الرباط املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 07 مارس 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - اكدال   8 رقم  فرنسا  شارع   45«
»ع ارة  إ 9  املغرب»  الرباط   11000
 13 رقم   R+4 الحنصا ي  تجزئة   11

ت ارة - 11100 الرباط املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   09 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 8740.
858I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

WE GO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL
AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE BENACHER
 N°5, SALA AL JADIDA, SALE ،

11000، SALE MAROC
WE GO شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 04 زنقة 
تزنيت الوفاء 1 شارع املسيرة فاس - 

11110 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74637
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   26
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 WE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GO
غرض الشركة بإيجاز : املؤكوالت.

زنقة   04  : عنوان املقر االأت اعي 
 - 1 شارع املسيرة فاس  تزنيت الوفاء 

11110 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   51  : لقرع  يونس  السيد 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة.
حصة   49  : السيد يونس غدان 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد يونس لقرع عنوانه)ا) رقم 
ا  النرأس   1 طابق  الصبار  زنقة   5

فاس 111100 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  غدان  يونس  السيد 
رقم 5 زنقة اركان 1 النرأس ب فاس 

111100 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد يونس لقرع عنوانه)ا) رقم 
ا  النرأس   1 طابق  الصبار  زنقة   5

فاس 111100 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   17 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم -.

859I
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YNS PLAST SARL AU

YNS PLAST SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

YNS PLAST SARL AU
 BD ALAZHAR N60 LOT I4 032

 TG N2 HAY ALAZHAR SIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA،

20600، CASABLANCA MAROC
YNS PLAST SARL AU شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
االزهار رقم 60 اقامة I4 032 الطابق 
الثاني حي االزهار ال4رنو�ضي - 20600 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.378561

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 
 YNS PLAST الوحيد  الشريك  ذات 
 100.000 مبلغ رأس الها   SARL AU
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
االزهار رقم 60 اقامة I4 032 الطابق 
الثاني حي االزهار ال4رنو�ضي - 20600 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

بلوغ ج تحقيق االهداف السامية.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
االزهار رقم 60 اقامة I4 032 الطابق 
الثاني حي االزهار ال4رنو�ضي - 20600 

الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  ابوناصر  س ير  السيد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 28 سجار املزابيين اجالس 
الدار   20153 الشق  عين  القا�ضي 
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847306.
860I

مكتب امستاذة البختي حسنى موثقة

تيساج 2000
إعالن متعدس القرارات

مكتب امستاذة البختي حسنى 
موثقة

بطنجة 27 زنقة املنصور الدهبِي 
الطابق الثاني رقم 8 ، 90000، 

طنجة املغرب
تيساج 2000 »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: طنجة 
كلم 2 شارع موالي عبد العزيز - 

90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.15303

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 17 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
تيساج  شركة  لحصص  كلي  تفويت 
2000 من طرف جرثة املرحوم الطيب 
عبد  السيد  لفائدة  البختي  عالل 

السالم النبور.
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
العنوان  من  الشركة  مقر  تحويل 
عبد  موالي  شارع   2 كلم  طنجة   :
املنطقة  طنجة   : العنوان  إ 9  العزيز 

الصناعية اكزناية تجزئة رقم 45
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
إستقالة السيد عبد هللا عالل البختي 
ج السيد مح د عالل البختي ج تعيين 
السيد عبد السالم النبور ك سير ج 

شريك جحيد.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

تحويل مقر الشركة

عل9  ينص  الذي  ج7:   6 رقم  بند 
تقسي ه  ج  الشركة  رأس ال  مايلي: 

عل9 الشركاء

عل9  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: املسير ج صالحياته

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13711.

861I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

NTS TEXTILLE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
NTS TEXTILLE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي ع ارة بن مو�ضى 
الكواش الطابق 2 30000 فاس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63609

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 06 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
 NTS TEXTILLE الوحيد  الشريك 
مبلغ رأس الها 50.000 سرهم جعنوان 
الكريم  مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
الكواش  مو�ضى  بن  ع ارة  الخطابي 
الطابق 2 30000 فاس املغرب نتيجة 

ل : تصفية الشركة.
ج حدس مقر التصفية ب شارع عبد 
مو�ضى  بن  ع ارة  الخطابي  الكريم 
فاس   30000  2 الطابق  الكواش 

املغرب. 
ج عين:

ج  التازي  صوفيا  السيد)ة) 
عنوانه)ا) زنقة ابي عالء املعري شقة 
16 اقامة طارق طابق 2 فاس 30000 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
عبد الكريم الخطابي ع ارة بن مو�ضى 

الكواش الطابق 2 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن4ر   13 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4772.

862I

GLOBE FIDUCIAIRE

LUXURY FLAT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE

14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

18 ، 20100، الدار البيضاء املغرب

LUXURY FLAT شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 11، زنقة 

طلوع الفجر حي راسين الدار البيضاء 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.271855

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 ماي   12 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

بن  صهيب  )ة)  السيد  تفويت 

35 حصة اأت اعية من أصل  زجينة 

مح د  )ة)  حصة لفائدة السيد   50

ماي   12 بتاريخ  زجينة  بن  املصطفى 

.2022

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 843240.

863I

FITREC SARL.AU

TERANIL TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

FITREC SARL.AU

 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،

93000، TETOUAN MAROC

 TERANIL TECHNOLOGIES

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 33 شارع 
الجيش امللكي اقامة االس اعيلية 
رقم AE1 - 93000 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28835
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   11 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ   TERANIL TECHNOLOGIES
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
الجيش  شارع   33 اإلأت اعي  مقرها 
 AE1 رقم  االس اعيلية  اقامة  امللكي 
 : تطوان املغرب نتيجة ل   - 93000

ايقاف النشاط.
ج حدس مقر التصفية ب 33 شارع 
االس اعيلية  اقامة  امللكي  الجيش 

رقم AE1 - 93000 تطوان املغرب. 
ج عين:

ج  طراري  الحاج  ايوب  السيد)ة) 
 372 السواني رقم  تجزئة  عنوانه)ا) 
)ة)  تطوان املغرب ك صفي   93000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   15 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2273.
864I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE JINCAI MOROCCO
TRAVEL SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE JINCAI MOROCCO TRAVEL
SARL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
الثاني رقم 05 زنقة عبد هللا كنون 

حي النهضة ارفوس - 52200 ارفوس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   17

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 JINCAI MOROCCO TRAVEL

.SARL

جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اسفار.

الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الثاني رقم 05 زنقة عبد هللا كنون حي 

النهضة ارفوس - 52200 ارفوس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اجحنا  مح د  السيد 

الراشيدية  اجفوس  تاخيامت  قصر 

52000 الراشيدية املغرب.

السيدة جان شياج ماي عنوانه)ا) 

الراشيدية   52000 الراشيدية 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اجحنا  مح د  السيد 

الراشيدية  اجفوس  تاخيامت  قصر 

52000 الراشيدية املغرب

السيدة جان شياج ماي عنوانه)ا) 

الراشيدية 52000 الراشيدية املغرب

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

865I

N2M CONSEIL-SARL

HRYMAA AGRI
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

HRYMAA AGRI شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

عقيد حي الفيض أعراس الطابق 
االجل ا بني انصار - 62000 الناضور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   17
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HRYMAA AGRI
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املاشية - تربية الدجاأن.
ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  أعراس  الفيض  حي  عقيد 
االجل ا بني انصار - 62000 الناضور 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيدة رشيدة مسعوسي : 1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

مسعوسي  رشيدة  السيدة 

بني  اعراص  الفيض  حي  عنوانه)ا) 

انصار 62000 الناضور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

مسعوسي  رشيدة  السيدة 

بني  اعراص  الفيض  حي  عنوانه)ا) 

انصار 62000 الناضور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   23 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4833.

866I

MELIUS CONSULTING

ORGANICARE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي جقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 20120، الدار البيضاء 

املغرب

ORGANICARE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي امسارسة 

، رقم 15 ، مبنى س 9 ، محل رقم 1 

،مشرجع لؤلؤة كاليفورنيا - 20470 

الدار البيضاء امل لكة املغربية.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.416063

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تم   2022 نون4ر   07 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 10.000« أي من  سرهم»   140.000«

عن  سرهم»   150.000« إ 9  سرهم» 
سيون  مع  مقاصة  إأراء   : طريق 

الشركة املحدسة املقدار ج املستحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 848525.

867I
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SOCIETE AIN ALMO GARDIENNAGE SARL AU

 STE AIN ALMO
GARDINNAGE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE AIN ALMO
GARDIENNAGE SARL AU

حي البستان 469 طريق العونية ، 
60000، جأدة املغرب

 STE AIN ALMO GARDINNAGE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
البستان469 طريق العونية - 

60000 جأدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36049

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 03 أكتوبر 2022 تقرر حل 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
 STE AIN ALMO الوحيد  الشريك 
رأس الها  مبلغ   GARDINNAGE
مقرها  جعنوان  سرهم   90.000
طريق  البستان469  حي  اإلأت اعي 
املغرب  جأدة   60000  - العونية 

نتيجة ل : توقيف نشاط الشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
البستان469 طريق العونية - 60000 

جأدة املغرب. 
ج عين:

ج  ناصري  هدى  السيد)ة) 
ح دان  زنقة  النصر  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  جأدة   60000  30 رقم 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : حي البستان469 

طريق العونية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   02 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 3251.

868I

MOUFIDCO

ADWARE TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOUFIDCO
 BD LALLA YACOUT 4EME 149
ETAGE N° 103 ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
 ADWARE TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 
الزرقطوني 2 طابق رقم 6 الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.396597

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   07 املؤرخ في 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 
 ADWARE الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ   TECHNOLOGY
مقرها  جعنوان  سرهم   10.000
 2 الزرقطوني  شارع   46 اإلأت اعي 
 20000 6 الدار البيضاء -  طابق رقم 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : الحل 

النهائي للشركة.
ج حدس مقر التصفية ب 46 شارع 
الدار   6 رقم  طابق   2 الزرقطوني 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب. 
ج عين:

ج  شقرجن  هشام  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي القدس مج زناتة 5 رقم 
157 ال4رنو�ضي البيضاء 20000 الدار 
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00847465.
869I

tob travaux divers

RABIDOSALI SERVICES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ج ي العهد زنقة اللي ون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 70000، 
العيون املغرب

RABIDOSALI SERVICES شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الحجري زنقة الشيخ الحارثي رقم 14 
مكرر. - 72000 الس ارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   20
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RABIDOSALI SERVICES
أ يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
خدمات التوصيل في املدينة ، أ يع 

خدمات التوصيل بين املدن , 
جاملخازن  املحالت  تنظيف 

جاالسرات الع ومية جالخاصة ,.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الحجري زنقة الشيخ الحارثي رقم 14 

مكرر. - 72000 الس ارة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : العيا�ضي  علي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العيا�ضي  علي  السيد 
 72000 37 زنقة الشيخ الحارثي رقم 

الس ارة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  العيا�ضي  علي  السيد 
 72000 37 زنقة الشيخ الحارثي رقم 

الس ارة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بالس ارة  االبتدائية 

رقم -.
870I

FIDUCIAIRE NAKHIL

LA MINIERE D›AFRIQUE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIDUCIAIRE NAKHIL
 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
LA MINIERE D›AFRIQUE شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 
2 عل9 الي ين شقة رقم 6 زاجية زنقة 
طارق ابن زياس ج ابن عائشة إقامة 

اكسل سيور ع ارة رقم 18 - 40000 
مراكش املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.124919
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
2 عل9 الي ين شقة رقم  »مكتب رقم 
ابن  ج  زياس  ابن  طارق  زنقة  زاجية   6
ع ارة  سيور  اكسل  إقامة  عائشة 
املغرب»  مراكش   40000  -  18 رقم 
إ 9 »مكتب رقم 2 الطابق امر�ضي رقم 
862 تجزئة النخيل 2 تاركة - 40000 

مراكش املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   30 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 142031.
871I
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Sté quick bridge

FORAGE TAFRATA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
FORAGE TAFRATA شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

املعاريف ملريجة أرسيف - 35100 
أرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   24
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FORAGE TAFRATA
حفر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امبار-الري بالتنقيط-النقل.
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 35100  - املعاريف ملريجة أرسيف 

أرسيف املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : الوح ان  علي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الوح ان  علي  السيد 
أرسيف  ملريجة  املعاريف  سجار 

35100 أرسيف املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الوح ان  علي  السيد 

أرسيف  ملريجة  املعاريف  سجار 

35100 أرسيف املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

28 نون4ر  االبتدائية بجرسيف بتاريخ 

2022 تحت رقم 1437/2022.

872I

GLOBAL MEDICAL MARKET

 PARA MEDICAUX ARTICLES

par abréviation PAMA SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

 PARA MEDICAUX ARTICLES par

abréviation PAMA SARL

مج ع النواصر الصناعي ،تجزئة 

سابينو 1156 ، 27223، الدار 

البيضاء املغرب

 PARA MEDICAUX ARTICLES par

abréviation PAMA SARL شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املج ع 

الصناعي النواصر ، تجزئة 

سابينو1156 - 27223 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.80041

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2022 نون4ر   09 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   2.000.000«

»3.000.000 سرهم» إ 9 »5.000.000 

حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847339.

873I

GLOBE FIDUCIAIRE

 NORD AFRIQUE
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
18 ، 20100، الدار البيضاء املغرب

 NORD AFRIQUE IMMOBILIER
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 47 شارع 
اللة الياقوت الطابق الخامس الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.398029
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون4ر   17 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الطابق  الياقوت  اللة  شارع   47  «
 20000  - البيضاء  الدار  الخامس 
زنقة   18« إ 9  املغرب»  الدار البيضاء 
الشقة  الثاني  الطابق  الفجر  طلوع 
20000 الدار   - 4 الدار البيضاء  رقم 

البيضاء املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848497.

874I

ANDERSEN CONSULTING

 GREENPOWER MOROCCO
4 SA

تأسيس شركة املساه ة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 GREENPOWER MOROCCO 4

SA »شركة املساه ة» 
جعنوان مقرها االأت اعي: 183 شارع 
ج ي العهد مركز نييرا املكتب رقم 13 
الطابق السفلي -، 90000 طنجة 

املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساه ة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.132627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   30

امسا�ضي لشركة املساه ة بامل يزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة املساه ة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 GREENPOWER MOROCCO 4

.SA

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

من  الكهربائية  الطاقة  انتاج 

مصاسرالطاقات املتجدسة.

 183  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع ج ي العهد مركز نييرا املكتب رقم 

90000 طنجة   - الطابق السفلي   13

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 300.000 جيبلغ رأس ال الشركة 

سرهم،

مقسم كالتا ي:

 GPM HOLDING SA الشركة 

سرهم   100 بقي ة  حصة   : 2.996

للحصة.

 1  : السيد فيليب ج أنكيس أر 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد العربي علوي اس اعيلي : 1 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد يوسف اليعقوبي : 1 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   1  : السيد اباي الدخي�ضي 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

مجلس  أج أعضاء  املتصرفون   -  

الرقابة: 

أر  أنكيس  ج  فيليب  السيد 

االسارة  مجلس  رئيس  بصفته)ا) 

عنوانه)ا) 310 سشار مديونة 90000 

طنجة املغرب
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اس اعيلي  علوي  العربي  السيد 
االسارة  مجلس  عضو  بصفته)ا) 
عنوانه)ا) 50 شارع ع ر ابن الخطاب 
اقامة اي ن طابق 5 شقة 22 90000 

طنجة املغرب
السيد اباي الدخي�ضي بصفته)ا) 
حي  عنوانه)ا)  االسارة  مجلس  عضو 
ال4رانص1 تجزئة فضيلة زنقة الشهيد 
خباز بوأ عة رقم 36 90000 طنجة 

املغرب
مراقب أج مراقبي الحسابات :

الشركة UNIEXPERTS SARL )ا)
بصفته مراقب الحسابات عنوانه)ا) 
س   47 ع ارة  التاني  الحسن  شارع 
 90000  7 رقم  الشقة   6 الطابق 

طنجة املغرب
امسا�ضي  النظام  مقتضيات 
توزيع  ج  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

امرباح :
تكوين  بعد  االرباح  توزيع  يتم 
االحتياطي القانوني بقي ة 5 في املائة 
من االرباح ا 9 حين بلوغ 10 من املائة 

من راس ال الشركة.
املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
يتم تحديد مقدار االرباح املوزعة 
االحتياطي  كدا  ج  املساه ين  عل9 
العام  الج ع  طرف  من  االختياري 
النظام  من   35 للفصل  طبقا 

االسا�ضي.
بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  امشخاص 
امسهم جتعيين أهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -
نون4ر   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 260014.
875I

CAB CONSEILS

AFMAC
إعالن متعدس القرارات

CAB CONSEILS
 RUE GOULMIMA RESIDENCE

 LE LOUVRE N°653 4EME
 ETG APPT 11 CASABLANCA،

22000، CASABLANCA MAROC

AFMAC »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: بلوك 22، 
رقم 69 الطابق 2، سيدي عث ان - 

20700 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.390587

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

الحق  عبد  بين  الحصص  تفويت 

تفويت  جعيد  سعيد  ج  تراس  فيال ي 

بين أواس فيال ي تراس ج  الحصص 

بين  الحصص  تفويت  جعيد  سعيد 

معاذ فيال ي تراس ج سعيد جعيد 

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

إستقالة املسير معاذ فيال ي تراس

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

تعيين املسيرسعيد جعيد ج منحه حق 

التوقيع

قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

شركة  من  القانوني  الشكل  تحويل 

ذات مسؤجلية محدجسة لشركة ذات 

مسؤجلية محدجسة لل ساهم الوحيد

قرار رقم 5: الذي ينص عل9 مايلي: 

تعديل بنوس النظام امسا�ضي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

عل9  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

جعيد  سعيد  الشريك  يقدم  مايلي: 

التي  ج  للشركة  النقدية  املساه ات 

قدرها 100000

بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 

 1000 جعيد  سعيد  الشريك  ي تلك 

حصة في الشركة

عل9  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

جعيد  سعيد  السيد  تعين  مايلي: 

ك سير جحيد للشركة

عل9  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: منح أ يع الصالحيات اإلسارة 

جالتصرف للسيد سعيد جعيد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00848097.

876I

AMC G AUDIT

LA FERME DU LAIT

عقد تسيير حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر مصل تجاري

LA FERME DU LAIT

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

 SOCIETE أعطى   2022 أكتوبر   03

املسجل   DRISS DU NORD

باملحك ة   32099 التجاري  بالسجل 

التسيير  حق  بتطوان  االبتدائية 

ب  الكائن  التجاري  لألصل  الحر 

طريق خ يس أنجرة أ اعة صدينة 

املغرب  تطوان   93000  - سشريين 

لفائدة LA FERME DU LAIT ملدة 5 

ج   2022 أكتوبر   03 سنة تبتدئ من 

تنتهي في 30 شتن4ر 2027 مقابل مبلغ 

شهري قي ته 90.000 سرهم.

877I

FOUZMEDIA

HALHOUL AUTO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

HALHOUL AUTO شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   22

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HALHOUL AUTO

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اأزاء السيارات

- اشغال مختلفة أج البناء

- نقل البضائع.

 59  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 14000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حلحول  ح يد  السيد 

 257 رقم  مليلية  زنقة  الفتح  حي 

14250 سيدي يحيى الغرب املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حلحول  ح يد  السيد 

 257 رقم  مليلية  زنقة  الفتح  حي 

14250 سيدي يحيى الغرب املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29 نون4ر 

2022 تحت رقم -.

878I
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 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 FIRDAOUS ET RAYANE
CAFE

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
حل شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
 FIRDAOUS ET RAYANE CAFE

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
برساي رقم 7 س 1 3 زجاغة طريق 

بنسوسة 30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64969

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2021 تقرر حل  23 شتن4ر  املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
 FIRDAOUS ET RAYANE CAFE
سرهم   100.000 رأس الها  مبلغ 
تجزئة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
زجاغة طريق   3  1 س   7 برساي رقم 
فاس املغرب نتيجة   30000 بنسوسة 

ل : تصفية الشركة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
زجاغة طريق   3  1 س   7 برساي رقم 

بنسوسة 30000 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  املجدجبي  يونس  السيد)ة) 
 4 الطابق  بدر  حي  ب   28 عنوانه)ا) 
 30000 الس ن  طريق عين   8 شقة 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج  الفوزي  مح د  السيد)ة) 
 64 الرقم  الراحة  اقامة  عنوانه)ا) 
 30000 ابراهيم  سيدي  افني  زنقة 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 5364.

879I

global compta et conseils

 EUROPE QUALITE PIECE
AUTO

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

global compta et conseils
10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب
 EUROPE QUALITE PIECE AUTO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 29 شارع 

امر ابن العاص الطابق رقم 26 
طنجة - 90000 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.84807
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 11 أكتوبر 2022 تقرر حل 
 EUROPE QUALITE PIECE AUTO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  جعنوان  سرهم   10.000
شارع امر ابن العاص   29 اإلأت اعي 
 90000  - طنجة   26 رقم  الطابق 

طنجة املغرب نتيجة لنهاية النشاط.
ج عين:

ج  نعيجة  بو  اث ان  السيد)ة) 
 12 شقة  املقاجمة  شارع  عنوانه)ا) 
املغرب  طنجة   90000 طنجة   10

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 29 جفي   2022 أكتوبر   11 بتاريخ 
شارع امر ابن العاص الطابق رقم 26 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   08 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 12841.

880I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 PREMIUM SERVICE

LAVAGE AUTO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc

 PREMIUM SERVICE LAVAGE

AUTO شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 19 

املنطقة الصناعية سيدي ابراهيم 

شارع الياس ين 803 فاس 30000 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.64777

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

2021 تقرر حل  23 شتن4ر  املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

 PREMIUM SERVICE LAVAGE

 100.000 رأس الها  مبلغ   AUTO

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
سيدي  الصناعية  املنطقة   19 رقم 

فاس   803 الياس ين  شارع  ابراهيم 

 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   30000

تصفية الشركة.

 19 ج حدس مقر التصفية ب رقم 

ابراهيم  سيدي  الصناعية  املنطقة 

 30000 فاس   803 الياس ين  شارع 

فاس املغرب. 

ج عين:

ج  املجدجبي  يونس  السيد)ة) 

 4 الطابق  بدر  حي  ب   28 عنوانه)ا) 

 30000 الس ن  طريق عين   8 شقة 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج  الفوزي  مح د  السيد)ة) 

 64 الرقم  الراحة  اقامة  عنوانه)ا) 
 30000 ابراهيم  سيدي  افني  زنقة 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 5326.
881I

FLASH ECONOMIE

SALADBAR
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SALADBAR شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
الكريم بنجلون رقم 42 الطابق 6 

مكتب اشرف - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   06
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SALADBAR
مطاعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جخدمة طعام متنقلة
.

عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 
 6 الطابق   42 رقم  بنجلون  الكريم 
مكتب اشرف - 30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد ح زة لحكيم بناني : 1.000 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

بناني  لحكيم  ح زة  السيد 
زنقة  الكرامة  18شارع  عنوانه)ا) 
 31250 طريق   1 زهور  النورس 

إي وزار املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
بناني  لحكيم  ح زة  السيد 
زنقة  الكرامة  18شارع  عنوانه)ا) 
 31250 طريق   1 زهور  النورس 

إي وزار املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4965.
882I

fiduciare de taraitement et analyse comptable

BATIMENTS EL FADALI
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciare de taraitement et
analyse comptable

 CASABLANCA ، 20000،
casablanca maroc

BATIMENTS EL FADALI شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 03 زنقة 
أيت اجرير الطابق 2 شارع موالي 
يوسف بوركون - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564061

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   21
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BATIMENTS EL FADALI
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   03  : عنوان املقر االأت اعي 
موالي  شارع   2 الطابق  اجرير  أيت 
الدار   20000  - بوركون  يوسف 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : السيد الحسن الفضا ي 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد الحسن الفضا ي عنوانه)ا) 
زنقة ناصح الدين سرج س شقة   07
البيضاء  الدار   20000 املعاريف   4

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن الفضا ي عنوانه)ا) 
زنقة ناصح الدين سرج س شقة   07
البيضاء  الدار   20000 املعاريف   4

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848181.
883I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE DOMAINE DRAA SARL
إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE DOMAINE DRAA SARL
»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: قصر كبا 
الخنك ص ب 165 الراشيدية - 

52000 الراشيدية املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

تفويت حصص

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

استقالة مسؤجل قانوني 

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

تعيين مسؤجل قانوني أديد

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

الذي  حصص:  تفويت  رقم  بند 

أ يع  تفويت  مايلي:  عل9  ينص 

حصص السيد عي�ضى عبد العزيز ا 9 

السيد بلكوري عبد الكبير 

بند رقم استقالة مسؤجل قانوني : 

الذي ينص عل9 مايلي: قبول استقالة 

السيد عي�ضى من الشركة 

قانوني  مسؤجل  تعيين  رقم  بند 

تعيين  الذي ينص عل9 مايلي:  أديد: 

مسؤجل  الكبير  عبد  بلكوري  السيد 

قانوني أديد للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 28 نون4ر 

2022 تحت رقم 941.

884I

fiduazizi

ELITE MDF
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املختار حي القدس شارع 

ع ر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

ELITE MDF شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

اسكيكي ة رقم 386 حي الوحدة 

01 شارع اسكيكي ة رقم 386 حي 

الوحدة 01 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

43745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   09

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 ELITE  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.MDF

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االملنيوم ج اشغال متعدسة.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الوحدة  حي   386 رقم  اسكيكي ة 

حي   386 رقم  اسكيكي ة  شارع   01

الوحدة 01 70000 العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

الزفاطي  الص د  عبد  السيد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000  :

للحصة.

 : الزفاطي  الص د  عبد  السيد 

1000 بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

الزفاطي  الص د  عبد  السيد 

تجزئة سيدي سعيد رقم  عنوانه)ا) 

807 الدراركة 80000 اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

الزفاطي  الص د  عبد  السيد 

تجزئة سيدي سعيد رقم  عنوانه)ا) 

807 الدراركة 80000 اكاسير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   15 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3308/2022.

885I
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COMPTE A JOUR

BOUL D›OR CAR
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أديد للشركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

BOUL D›OR CAR شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رياض 

سلوان الع ران - 62000 الناظور 

املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

االزهري عبد الحفيظ ك سير جحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4877.

886I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 PREVIEWS

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندجق ال4ريد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

 PREVIEWS INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي عرصة 

باطا شقة رقم 13 الطابق الخامس 

كليز - 40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64745

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم تحويل   2022 نون4ر   09 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الطابق   13 باطا شقة رقم  »عرصة 
مراكش   40000  - كليز  الخامس 
»الطابق السفلي تجزئة  إ 9  املغرب» 
كينيس سجار لعزيب أ اعة ج قياسة 
 40000  - غياث  عبدهللا  سيدي 

مراكش املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   30 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 142037.
887I

audicof

MIZA GR MOULIM
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

مالءمة النظام امسا�ضي للشركة

audicof
 BD GHANDI CASABLANCA 236

 ، 30000، CASABLANCA
MAROC

MIZA GR MOULIM »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: ؛ سشيرة 
الجديدة إنزكان RP40املنطقة 

الصناعية تاسيال - - إنزكان املغرب.
»مالءمة النظام امسا�ضي للشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6453
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 يوليوز 2022
امسا�ضي  النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيات القانون: 
- تحيين البنوس رقم 6، 7 ج15 من 

القانون امسا�ضي للشركة 
43 من القانون  - إلغاء البند رقم 

امسا�ضي للشركة 
 45  ،44 البنوس  أرقام  -مراأعة 

ج46 تبعا إللغاء البند 43
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   22 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2324.
888I

PRESTACOMPTA

LAVAGE CHICHAOUA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق امجل ,تجزئة املسيرة رقم 
 CHICHAOUA، 370, شيشاجة

41000، شيشاجة املغرب
LAVAGE CHICHAOUA شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
528 حي النهضة شيشاجة - 41000 

شيشاجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   13
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAVAGE CHICHAOUA
غسل   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

السيارات 
-2 بيع قطع الغيار للسيارات.

رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 41000  - حي النهضة شيشاجة   528

شيشاجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : بكار  الدين  بدر  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 1000  : بكار  الدين  بدر  السيد 

بقي ة 100 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بكار  الدين  بدر  السيد 
شيشاجة  املسجد  زنقة  النهضة  حي 

41000 شيشاجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بكار  الدين  بدر  السيد 
شيشاجة  املسجد  زنقة  النهضة  حي 

41000 شيشاجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 
أكتوبر 2022 تحت رقم 653/2022.
889I

مكتب امستاسة فاط ة الزهراء الطاهري الجوطي 

الحسني

ك ف ن
إعالن متعدس القرارات

مكتب امستاسة فاط ة الزهراء 
الطاهري الجوطي الحسني

فاس، شارع الجيش امللكي رقم 10 
زنقة رحال املسكيني تجزئة العنا�ضي 
أ الطابق الرابع رقم 14 ، 30000، 

فاس املغرب
ك ف ن »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 9 سجار 
سيد الوافي املسيرة بنسوسة طريق 
عين الس ن - 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38271
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 نون4ر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم القرار الثاني: الذي ينص 
عل9 مايلي: توسيع صالحيات املسيرين 
جذلك  ملك  اي  رهن  ج  بيع  شراء،   :
املسيرين  أحد  يراها  التي  بالشرجط 
توقيع أي رفع يد عن حجز  مالئ ة، 
العقارية،  جالحجوزات  املنقوالت 
جكدا توقيع عقد رفع اليد عن الرهن 
منع التفويت جالرهن  لفائدة البائع، 
جكدا الشرط الفاسخ في حالة ما اسا 

كان ث ن البيع مؤأال.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
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الذي   :14 رقم  الفصل  رقم  بند 

صالحيات  اضافة  مايلي:  عل9  ينص 

عل9  االبقاء  مع  لل سيرين  أديدة 

في  املدكورة  القدي ة  الصالحيات 

االسا�ضي  النظام  من   14 الفصل 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4955.

890I

AL KHAYMA LITAAMIR

AL KHAYMA LITAAMIR
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL KHAYMA LITAAMIR

 RIAD BOUSKOURA 22

بوسكورة، 27182، الدار البيضاء 

املغرب

AL KHAYMA LITAAMIR شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رياض 

بوسكورة محل رقم 22 بوسكورة - 

27182 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

560311

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 أكتوبر 

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 AL  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KHAYMA LITAAMIR

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

رياض   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - بوسكورة   22 بوسكورة محل رقم 

27182 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : مح د  الخي ة  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مح د  الخي ة  السيد 
أانيت الشطر 01 م س 01 فيال 07 
 20150 البيضاء  الدار  كاليفورنيا 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  الخي ة  السيد 
أانيت الشطر 01 م س 01 فيال 07 
 20150 البيضاء  الدار  كاليفورنيا 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 560311.
891I

الركيبي

STE ELSO GARD
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

الركيبي
كل يم ، 81000، كل يم املغرب
STE ELSO GARD شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
النسيم رقم 137 كل يم - 81000 

كل يم املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2203

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ   STE ELSO GARD
مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

 137 رقم  النسيم  شارع  اإلأت اعي 

كل يم - 81000 كل يم املغرب نتيجة 

ل : مشاكل ماسية.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 81000  - كل يم   137 رقم  النسيم 

كل يم املغرب. 

ج عين:

السيد)ة) - السيد: البشير سيفر ج 

 81000 حي اللي�ضي كل يم  عنوانه)ا) 

كل يم املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  بكل يم  االبتدائية 

2022 تحت رقم 448.

892I

Valoris Partners

KARTNER IMMOBILIER
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
است رار نشاط الشركة

Valoris Partners

 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

KARTNER IMMOBILIER »شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 70 مج ع 

سكني حليوا عين السبع - - الدار 

البيضاء املغرب.

»است رار نشاط الشركة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.427947

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 01 نون4ر 2022 تقرر ما يلي:

رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار   .1

الخسائر املسجلة.

الشركة  رأس ال  تخفيض   .2

ب بلغ يساجي 1 سرهم

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00848099.
893I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

MED ERRZIGUI NEGOCE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

 MED ERRZIGUI NEGOCE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النهضة 

شيشاجة - 41000 شيشاجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   18
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 MED  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.ERRZIGUI NEGOCE
-1بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جشراء امملنيوم.
امملنيوم  نجارة  في  -2مقاجل 

جاملعاسن جالبالستيك.
-3مقاجل في امع ال جاإلنشاءات 

املختلفة.
-4مفاجض.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شيشاجة   41000  - النهضة شيشاجة 

املغرب.
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أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : الرزيكي  مح د  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الرزيكي  مح د  السيد 
حي السالم شيشاجة 41000 شيشاجة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الرزيكي  مح د  السيد 
حي السالم شيشاجة 41000 شيشاجة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 29 نون4ر 

2022 تحت رقم 682/2022.

894I

PRESTACOMPTA

ESCARGOTS YASMIN
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق امجل ,تجزئة املسيرة رقم 
 CHICHAOUA، 370, شيشاجة

41000، شيشاجة املغرب
ESCARGOTS YASMIN شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
لهلالت السعيدات شيشاجة - 41000 

شيشاجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   04
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ESCARGOTS YASMIN
تربية   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

الحلزجن.
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
لهلالت السعيدات شيشاجة - 41000 

شيشاجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : الشداسي  عاسل  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 1000  : الشداسي  عاسل  السيد 

بقي ة 100 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد عاسل الشداسي عنوانه)ا) 
حي النهضة شيشاجة 41000 شيشاجة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد عاسل الشداسي عنوانه)ا) 
حي النهضة شيشاجة 41000 شيشاجة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 
أكتوبر 2022 تحت رقم 654/2022.
895I

مكتب امستاسة فاط ة الزهراء الطاهري الجوطي 

الحسني

ك ف ن
إعالن متعدس القرارات

مكتب امستاسة فاط ة الزهراء 
الطاهري الجوطي الحسني

فاس، شارع الجيش امللكي رقم 10 
زنقة رحال املسكيني تجزئة العنا�ضي 
أ الطابق الرابع رقم 14 ، 30000، 

فاس املغرب
ك ف ن »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 9 سجار 
سيد الوافي املسيرة بنسوسة طريق 
عين الس ن - 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38271
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 نون4ر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي  امجل:  القرار  رقم  قرار 
تعيين أديد ملسير  ينص عل9 مايلي: 
بالشراكة السيد املهدي بنونة جسلك 

ملدة غير محدجسة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
الذي   :13 رقم  الفصل  رقم  بند 
ستصبح  الشركة  مايلي:  عل9  ينص 
جاملنفرس  املستقل  بالتوقيع  ملزمة 
السيد  أج  بنونة  فؤاس  مح د  للسيد 

املهدي بنونة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4955.
896I

NOTAIRE

AHLAN PROMOTION SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

NOTAIRE
 AV MED V, RESIDENCE SALMA

 II, 1er etage Bureau n 1 ،
300000، fes maroc

 AHLAN PROMOTION SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة رقم 
4، ع ارة أ، تجزئة فضيلة، طريق 

عين الشقف، فاس - 30000 فاس 
املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تم تعيين 
مسير أديد للشركة السيد)ة) سباعي 

مح د ك سير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6425.
897I

MY ACCOUNTANT

BOUNACER ISTITMAR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MY ACCOUNTANT
 OFFICE CENTRE MOHAMED

 V B 6ème ETAGE N603
 BELVEDERE ، 20000،

 CASABLANCA MY
ACCOUNTANT

BOUNACER ISTITMAR شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 82 زاجية 
شارع عبد املومن ج زنقة س ية 

الطابق 5 رقم 21 - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
561517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   13
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUNACER ISTITMAR
بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لج يع  الجديدة  االنشاءات 
العقارات  جشراء  البيع   ، الوأهات 
شركة  جالبناء  التقسيم  أع ال   ،
املباني  بناء  العامة  امشغال  لج يع 
املسارات   ، الطرق   ، املصانع   ،
جالقنوات جامع ال املتعلقة بالكهرباء 
جالسباكة التزأيج جالنجارة جصناعة 
 ، جالجص جالرخام  الحديد جالطالء 
تحقيق كل أع ال التركيب ، اإلصالح 
شراء   ، الكهرباء  جإصالح  جالتجديد 
بيع، التوزيع جالتوريد لج يع املواس ج 
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جالسباكة  املعدات املتعلقة الكهرباء 

الحديد  أع ال  ج  جالنجارة  التزأيج 

امسالك  قبل   ، التقسيم  جالكهرباء 

جتركيب خزانات كهربائية.

العقارات  البضائع  في  التجارة   

جالتجارة  جالتصدير  جاالستيراس 

بشكل  التجارة  ج  جالدجلية  الوطنية 

عام..

82 زاجية   : عنوان املقر االأت اعي 

س ية  زنقة  ج  املومن  عبد  شارع 

الدار   20000  -  21 رقم   5 الطابق 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 500  : ح زة  ابوناصير  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   500  : السيد زيزي رشيد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

ابوناصير ح زة عنوانه)ا)  السيد 

الطابق  املعاني  مصطفى  زنقة   190

البيضاء  الدار   20000  14 رقم   1

املغرب.

 6 عنوانه)ا)  رشيد  زيزي  السيد 
زنقة القي�ضي الطابق 1 رقم 4 راسين 

20000 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

ابوناصير ح زة عنوانه)ا)  السيد 

190 زنقة مصطفى املعاني الطابق 1 

رقم 14 20000 الدار البيضاء املغرب

 6 عنوانه)ا)  رشيد  زيزي  السيد 
زنقة القي�ضي الطابق 1 رقم 4 راسين 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845295.

898I

ماكوميدياشو افنت

ماكوميدياشو افنت
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ماكوميدياشو افنت
الرقم 196، عين سليم، النخيل، 

مراكش املغرب. ، 40000، مراكش 
املغرب

ماكوميدياشو افنت شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 
196 عين سليم، النخيل، مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131125
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   04
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ماكوميدياشو افنت.
ابتكار   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جإنتاج  إنشاء  جبيع العرجض.  جشراء 
الليزر   ، الصورة   ، )الصوت  عرجض 
، إلخ) ، االتصاالت ، إنتاج العرجض 
امنشطة   ، جالضوئية  الصوتية 

الفنية جالسياحية....
الرقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - مراكش  النخيل،  عين سليم،   196

40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   34  : فالح  اناس  السيد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 33  : أجالطوف  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
حصة   33  : السيد ع ران الوافي 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

 604 السيد اناس فالح عنوانه)ا) 
 40000  ،21 بلوك  الحساني  حي 

مراكش املغرب.
السيد مح د أجالطوف عنوانه)ا) 
 630 رقم  اعباس  سرب  ازيكي،  سجار 

40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  الوافي  ع ران  السيد 
سجار ازيكي، سرب القديم، الرقم 472 

40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
 604 السيد اناس فالح عنوانه)ا) 
 40000  ،21 بلوك  الحساني  حي 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141939.
899I

LAF CONSEIL

LAF CONSEIL SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

LAF CONSEIL
 BD FOUARATE N 201 ETG N°
 1 APPARTEMENT N° 2 HAY

 ADIL CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC

LAF CONSEIL SARL AU شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الح د املجاطية الطريق اإلقلي ية 
3015 أجالس الطالب البقعة رقم 

262 - 20490 الدار البيضاء املغرب. 
تجزئة الح د املجاطية الطريق 
اإلقلي ية 3015 أجالس الطالب 

البقعة رقم 262 - 20490 الدار 
البيضاء املغرب. 20490 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.338623

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون4ر   15 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الطريق  املجاطية  الح د  »تجزئة 
اإلقلي ية 3015 أجالس الطالب البقعة 
البيضاء  الدار   20490  -  262 رقم 
املجاطية  الح د  تجزئة  املغرب. 
أجالس   3015 اإلقلي ية  الطريق 
 20490  -  262 الطالب البقعة رقم 
الدار   20490 املغرب.  الدار البيضاء 
البيضاء املغرب» إ 9 »شارع الفوارات 
الدار  عاسل  حي   2 الشقة   1 طابق 
 1 طابق  الفوارات  شارع  البيضاء 
البيضاء  الدار  عاسل  حي   2 الشقة 

20250 الدار البيضاء املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848455.
900I

M.O FINANCE CONSEIL

LDA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

M.O FINANCE CONSEIL
 ANGLE AV ALLAL EL FASSI ET
 AV YAACOUB EL MANSOUR
 IMM 24 (ESPACE ASSAFWA(

 3eme ETAGE BUREAU 22
 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
LDA IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 

امع ال زينيت شارع مسلم تجزئة 
بوكار الطابق الثالث شقة رقم 14 

باب سكالة مراكش - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   16
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 LDA  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER
منعش   -  : غرض الشركة بإيجاز 

عقاري
- استيراس جتصدير.

مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تجزئة  مسلم  شارع  زينيت  امع ال 
 14 رقم  شقة  الثالث  الطابق  بوكار 
40000 مراكش  باب سكالة مراكش - 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد حسن اخنوش : 34 حصة 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة.
الشركة HM GROUP : 33 حصة 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة.
 HD HOLDING : 33 الشركة 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اخنوش  حسن  السيد 
أنان تاركة املرابطين سعاسة مراكش 

40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)   HM GROUP الشركة 
7 شارع أميرج 770900 تل يذ 77090 

مو فرنسا.
 HD HOLDING الشركة 
إقامة   14 ب  رقم  مكتب  عنوانه)ا) 
طريق  التاني  حسن  شارع  فجوى 
 40000 مراكش  أليز  الصويرة 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اخنوش  حسن  السيد 
أنان تاركة املرابطين سعاسة مراكش 

40000   مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   30 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141994.

901I

AGS CONSEIL

IFAMEL INTERNATIONAL
تأسيس شركة املساه ة

AGS CONSEIL

 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

 IFAMEL INTERNATIONAL

»شركة املساه ة» 

جعنوان مقرها االأت اعي: طريق 

املح دية الساحلي كم 10.5 تقسيم 
رقم 60 -، 20000 الدار البيضاء 

املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساه ة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.563653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03

امسا�ضي لشركة املساه ة بامل يزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة املساه ة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IFAMEL INTERNATIONAL

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتوزيع امسالك جالكابالت جاملعدات 

الجهد  ذات  الكهربائية  جامأهزة 

املنخفض جاملتوسط   جالعا ي.

طريق   : ت اعي  االأ املقر  عنوان 

10.5 تقسيم  املح دية الساحلي كم 
البيضاء  الدار   2000 0  -  60 رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

الشركة  رأس ال  جيبلغ 

12.000.000 سرهم،

مقسم كالتا ي:

مجلس  أعضاء  أج  املتصرفون 

الرقابة: 

بصفته)ا)  أح د  أسكور  السيد 

أفاق  تجزئة   456 عنوانه)ا)  إساري 

البيضاء  الدار   20000 كالفرنيا 

املغرب

بصفته)ا)  لحسن  أسكور  السيد 
زنقة  كلثوم  تجزئة  عنوانه)ا)  إساري 
الدار   20000 كالفرنيا   48 رقم   3

البيضاء املغرب
بصفته)ا)  مح د  أسكور  السيد 
أطلنتيد  شارع   62 عنوانه)ا)  إساري 

بولو 20000 الدار البيضاء املغرب
بصفته)ا)  أح د  أساكور  السيد 
صنهاجي  تجزئة   5 عنوانه)ا)  إساري 
البيضاء  الدار   20000 كالفرنيا 

املغرب
رشيد  موالي  أساكور  السيد 
العام  املدير  الرئيس  بصفته)ا) 
بولو   76 حي الشرطة رقم  عنوانه)ا) 

20000 الدار البيضاء املغرب
مراقب أج مراقبي الحسابات :

)ا)  TH CONSULTING الشركة 
بصفته مراقبي الحسابات عنوانه)ا) 
 8 شقة  الرجساني  ابراهيم  شارع   26

20000 الدار البيضاء املغرب
امسا�ضي  النظام  مقتضيات 
توزيع  ج  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

امرباح :
ال �ضئ.

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 
عليها لكل شخص :

ال �ضئ.
بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  امشخاص 
امسهم جتعيين أهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847772.

902I

FOUZMEDIA

KAMEL›S PARTY BUS
إعالن متعدس القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
KAMEL›S PARTY BUS »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: الطابق 
االر�ضي الرقم 1174 بئر الرامي 

أنوب - - القنيطرة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.58921

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
بحذف  جذلك  الشركة  نشاط  تغيير 
جالنقل  املستخدمين  نقل  نشاط 
السياحي جاضافة نشاط كراء االليات 

جلوازم البناء ج االشغال املختلفة
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
املنفصل  االمضاء  صالحية  تخول 
للسيد ك ال زرجا ي اج السيد لحسن 

زرجا ي 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
بحذف  جذلك  الشركة  نشاط  تغيير 
جالنقل  املستخدمين  نقل  نشاط 
السياحي جاضافة نشاط كراء االليات 

جلوازم البناء ج االشغال املختلفة
بند رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
املنفصل  االمضاء  صالحية  تخول 
للسيد ك ال زرجا ي اج السيد لحسن 

زرجا ي 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 10 نون4ر 

2022 تحت رقم 93260.
903I

FOUZMEDIA

TRADITAM SARL AU
إعالن متعدس القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
TRADITAM SARL AU »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 
اسية ع ارة 9 الشقة الرقم 1 حي 

كري ة - - سال املغرب.
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»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16293
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 06 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
حصة   1000 تفويت  املصاسقة عل9 
مرجان  السيد  ملكية  في  اأت اعية 

بوطويل لفائدة السيد مح د حبابة
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
مسير  حبابة  مح د  السيد  تعيين 
جحيد جتفوض له أ يع الصالحيات 
جامضاء أ يع الوثائق بعد استقالة 
املسير الوحيد السيد مرجان بوطويل

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
حصة   1000 تفويت  املصاسقة عل9 
مرجان  السيد  ملكية  في  اأت اعية 

بوطويل لفائدة السيد مح د حبابة
بند رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
مسير  حبابة  مح د  السيد  تعيين 
جحيد جتفوض له أ يع الصالحيات 
جامضاء أ يع الوثائق بعد استقالة 
املسير الوحيد السيد مرجان بوطويل

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   09 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 39468.
904I

AFC PARTENAIRE

INFINITY BY NAB
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH maroc
INFINITY BY NAB شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 

امع ال زينيت شارع مسلم تقسيم 
بكارالطابق الثالث شقة رقم 14 

باب سكالة مراكش مراكش 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131155
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   11
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.INFINITY BY NAB
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مالبس أاهز
امحداث

إسارة اإليجارات
استيراس جتصدير.

مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تقسيم  مسلم  شارع  زينيت  امع ال 
 14 رقم  شقة  الثالث  بكارالطابق 
 40000 مراكش  مراكش  سكالة  باب 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس ال الشركة: 1.000.000 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد عبد الرحيم كورار : 5.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 5.000  : الدرقاجي  نافع  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الدرقاجي  نافع  السيد 
صوكوما 1 رقم 494 مراكش 40000 

مراكش املغرب.
كورار  الرحيم  عبد  السيد 
حي   16 رقم  االمان  زنقة  عنوانه)ا) 
النجاح اكاسير 40000 اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الدرقاجي  نافع  السيد 
صوكوما 1 رقم 494 مراكش 40000 

مراكش املغرب

كورار  الرحيم  عبد  السيد 
حي   16 رقم  االمان  زنقة  عنوانه)ا) 

النجاح اكاسير 40000 اكاسير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141959.

905I

la sincérité إنت ائية 

RIAD ASSADEK
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

la sincérité إنت ائية
زنقة بئر أنزران ع ارة ٣ الشقة 

١٣ شارع مح د الخامس فاس ، 

30000، فاس املغرب

RIAD ASSADEK شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 سرب 

الكباص الدجح املدينة - 30000 

فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60415

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

ت ت   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

صقلي حسيني 333 حصة اأت اعية 

حصة لفائدة السيد   100 من أصل 

 26 بتاريخ  حسيني  صقلي  سارة  )ة) 

يوليوز 2022.

العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

صقلي حسيني 333 حصة اأت اعية 

حصة لفائدة السيد   100 من أصل 
 26 بتاريخ  حسيني  صقلي  رأاء  )ة) 

يوليوز 2022.

العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

صقلي حسيني 334 حصة اأت اعية 

حصة لفائدة السيد   100 من أصل 
يوليوز   26 بتاريخ  منهل  سعيدة  )ة) 

.2022

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

أكتوبر   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4263/2022.

906I

la sincérité إنت ائية 

RIAD ASSEDEK
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

la sincérité إنت ائية
زنقة بئر أنزران ع ارة ٣ الشقة 

١٣ شارع مح د الخامس فاس ، 

30000، فاس املغرب

RIAD ASSEDEK شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

ج عنوان مقرها االأت اعي 13 سرب 

الكباص الدجح املدينة - 30000 

فاس.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60415

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 يوليوز 2022 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤجلية  إ 9  الوحيد» 

املحدجسة».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4263/2022.

907I

SAGEST

AUTOCENTRO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

AUTOCENTRO شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 26 
طابق االجل 3 أ بلوك أ اقامة م4رجكة 

حي بدر - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74735
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   16
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AUTOCENTRO
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدجن سائق.
عنوان املقر االأت اعي : مكتب 26 
طابق االجل 3 أ بلوك أ اقامة م4رجكة 

حي بدر - 30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 500  : السيد عبدالكريم اسكوك 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : حسناجي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
اسكوك  عبدالكريم  السيد 
س  بلوك  م4رجكة  تجزئة  عنوانه)ا) 
شقة 4 حي بدر 30000 فاس املغرب.

السيد مح د حسناجي عنوانه)ا) 
 30000 اقامة م4رجكة حي بدر   3 س 

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد مح د حسناجي عنوانه)ا) 
 30000 اقامة م4رجكة حي بدر   3 س 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6543.
908I

مكتب املحاسبة الصالحي

 GLOBAL HIGH

TECHNOLOGIE
إعالن متعدس القرارات

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة ع ارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 

60000، جأدة امل لكة املغربية

 GLOBAL HIGH TECHNOLOGIE

»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

بنح يدة العامري رقم 15 - 60000 

جأدة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26777

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 ف4راير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1/: الذي ينص عل9 مايلي: 
رفع رأس ال الشركة من 10.000,00 

سرهم ا 9 500.000,00 سرهم.

عل9  ينص  الذي   :/2 رقم  قرار 

من  االأت اعي  املقر  تحويل  مايلي: 
الطلحاجي  تجزئة  االس اعيلية  زنقة 
رقم 9 جأدة ا 9 طريق العونية تجزئة 

بنح يدة العامري رقم 15 جأدة

عل9  ينص  الذي   :/3 رقم  قرار 
التجاري  النشاط  توسيع  مايلي: 

للشركة باضافة نشاط البيع جالشراء 

عامة) نيكوص)

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

الذي ينص  املوضوع:   :3 بند رقم 

عل9 مايلي: أشغال الكهرباء الصناعية 

جامشغال  البناء  أشغال  جاملدنية.- 

املختلفة- البيع جالشراء )النيكوص)

امأت اعي::  املقر   :5 رقم  بند 

املقر  يوأد  مايلي:  عل9  ينص  الذي 

العونية  طريق  للشركةفي  االأت اعي 

 15 رقم  العامري  بنح يدة  تجزئة 

جأدة

بند رقم 6: الرأس ال : الذي ينص 

الشركة  رأس ال  حدس  مايلي:  عل9 

مساه ة  سرهم   500.000,00 في 

الشريك الوحيد.

الذي ينص  7:الحصص:  بند رقم 

عل9 مايلي: قسم رأس ال الشركة ا 9 

100,00 سرهم  5000 حصة من فئة 

برمضان  للسيد  م لوكة  للحصة 

مح وس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1892.

909I

AMNESIA أمنيزيا

AMNESIA امنيزيا
إعالن متعدس القرارات

AMNESIA أمنيزيا

03 شارع عالل بنعبد هللا حسان 

الرباط، 10000، الرباط املغرب

امنيزيا AMNESIA »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 03 شارع 

عالل بنعبدهللا حسان 10000 

الرباط املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.0130406

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 03 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

تعيين السيدين ايلي ليفي ج ألبير ليفي 

مسيرين ملدة غير محدجسة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

عل9  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

تحيين البند اتعيين السيدين  مايلي: 

ايلي ليفي ج ألبير ليفي مسيرين ملدة 

غير محدجسة في نص القانون امسا�ضي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   17 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 8022.

910I

FACE FIDUCIAIRE

MHD CALL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 
البيضاء املغرب

MHD CALL شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 201 شارع 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 20130 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562311
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 MHD : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.CALL
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االتصال  مركز  مشغل  االتصال 

بالهاتف.
عنوان املقر االأت اعي : 201 شارع 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 20130 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 500  : عطيطة  املهدي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : اعطيطة  ك ال  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد املهدي عطيطة عنوانه)ا) 
سجار الحاأب بوحلو تازة 35000 تازة 

املغرب.
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السيد ك ال اعطيطة عنوانه)ا) 
سجار الحاأب بوحلو تازة 35000 تازة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي عطيطة عنوانه)ا) 
سجار الحاأب بوحلو تازة 35000 تازة 

املغرب
السيد ك ال اعطيطة عنوانه)ا) 
سجار الحاأب بوحلو تازة 35000 تازة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم -.

911I

AZ TECH-SERVICES

AZ TECH-SERVICES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ TECH-SERVICES
13 زنقة عبد الكريم الخطابي 

بنجلون ع ارة أشرف الطابق امجل 
رقم 11 فاس ، 30000، فاس 

املغرب
AZ TECH-SERVICES شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 

عبد الكريم الخطابي بنجلون ع ارة 
أشرف الطابق امجل رقم 11 فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   16
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 AZ  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TECH-SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : -1 أع ال 

التركيب
أأهزة  جتوريد  جبيع  شراء   2-

الك بيوتر
-3 استيراس جتصدير.

زنقة   13  : عنوان املقر االأت اعي 
عبد الكريم الخطابي بنجلون ع ارة 
 - 11 فاس  أشرف الطابق امجل رقم 

30000 فاس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد عبد الحق الحافظ : 1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الحافظ  الحق  عبد  السيد 
1 بالس الطاهري  181 زنقة  عنوانه)ا) 
فاس   30000 فاس  كناجة  صهريج 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
الحافظ  الحق  عبد  السيد 
1 بالس الطاهري  181 زنقة  عنوانه)ا) 
فاس   30000 فاس  كناجة  صهريج 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4960.

912I

سيكوأيس ش م

 STE YELATTABI IMPORT
)EXPORT sarl(au

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

سيكوأيس ش م
98 شارع عبد الكريم الخطابي ، 

32000، الحسي ة املغرب
STE YELATTABI IMPORT

EXPORT sarl(au) شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 

ت اسينت بني جرياغل - 32202 

أ اعة امرابطن املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3225

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   22 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

 STE YELATTABI الوحيد  الشريك 

مبلغ   (IMPORT EXPORT sarl(au
جعنوان  سرهم   20.000 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي مركز ت اسينت بني 

امرابطن  أ اعة   32202  - جرياغل 

املغرب نتيجة ل : اقتصاسي.

مركز  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 32202  - جرياغل  بني  ت اسينت 

أ اعة امرابطن املغرب. 

ج عين:

ج  العتابي  يوسف  السيد)ة) 

عنوانه)ا) مركز ت اسينت بني جرياغل 

32202 امرابطن املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسي ة بتاريخ 28 نون4ر 

2022 تحت رقم 312.

913I

cabinet étude maitre benhsain

JAIL KEEPING
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

cabinet étude maitre benhsain

 mohammedia ، 28800،

mohammedia maroc

JAIL KEEPING شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 الحرية 

1 الطابق التاني الشقة 4 شارع 

فلسطين املح دية 28000 املح دية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   22

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 JAIL  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KEEPING

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جأع ال  العقاري  جالتطوير  البناء 

البناء.

عنوان املقر االأت اعي : 4 الحرية 

شارع   4 الشقة  التاني  الطابق   1

فلسطين املح دية 28000 املح دية 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أايل  رضوان  السيد 

حي الر�ضى رقم 47 28000 املح دية 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  الكبيرأايل  السيد 

املح دية   28000  47 رقم  الر�ضى 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  باملح دية  االبتدائية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 1693.

914I



عدس 5746 - 19 أ اسى امج 9 1444 )14 سيس 4ر 2022)الجريدة الرسمية   23376

ائت انية بوعرفة

STE MAZYANINE SERVICE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

ائت انية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب
 STE MAZYANINE SERVICE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الحسن الثاني قصر الوساغير - 

61152 فيجيج املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1115

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2022 نون4ر   14 في  املؤرخ 
رأس ال الشركة ب بلغ قدره »90.000 
إ 9  سرهم»   10.000« أي من  سرهم» 
»100.000 سرهم» عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

2022 تحت رقم 357.
915I

gefoco

PACK SHOP SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 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

PACK SHOP SARL AU شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
التي ون 57 حي عقبة بن نافع 

GEFOCO.AUDIT. - اسفي
 COMPTABLE@GMAIL.COM

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

N°:13459

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   15

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 PACK : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.SHOP SARL AU

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امكياس الورقية جالنسيجية.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

نافع  بن  عقبة  حي   57 التي ون 

GEFOCO.AUDIT.  - اسفي 

 COMPTABLE@GMAIL.COM

اسفي املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : الضاجي  سعد  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 1000  : الضاجي  سعد  السيد 

بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الضاجي  سعد  السيد 
جاصل  سيدي  حي  تهالة  زنقة   53

اسفي 46000 اسفي املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الضاجي  سعد  السيد 
جاصل  سيدي  حي  تهالة  زنقة   53

اسفي 4600 اسفي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   24 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم -.

916I

SUD INVEST CONSULTING

DAR KAMIROU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطان اريكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الطابق 2 الشقة رقم
40000، MARRAKECH MAROC

DAR KAMIROU شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زينيت 

بيزنس سنتر ، شارع موسليم ،تجزئة 
، بوكار ، الطابق الثالث ، شقة رقم 

14 باب سكالة - 40030 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131201

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 DAR  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KAMIROU
إسارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقار, شراء, كراء ج بيع العقارات.
زينيت   : االأت اعي  املقر  عنوان 
بيزنس سنتر ، شارع موسليم ،تجزئة 
، شقة رقم  الطابق الثالث   ، بوكار   ،
مراكش   40030  - سكالة  باب   14

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 100  : البوع راني  نبيل  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد نبيل البوع راني عنوانه)ا) 
 13 شقة   6 تجزئة أنان علي ع ارة 

حي م4رجكة 40010 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل البوع راني عنوانه)ا) 
 13 شقة   6 تجزئة أنان علي ع ارة 

حي م4رجكة 40010 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   30 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 142005.

917I

gefoco

 MENUISERIE CLASSE SARL
AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة 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

 MENUISERIE CLASSE SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
العبابسة أ عة سحيم اسفي 
gefoco.audit.comptable@ -

gmail..com اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
N°:12319

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2021 نون4ر   30
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MENUISERIE CLASSE SARL AU
نجارة   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املومنيوم
* أع ال الفوالذ املقاجم للصدأ

* املرأل.
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اسفي  سحيم  أ عة  العبابسة 
gefoco.audit.comptable@  -

gmail..com اسفي املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
كرج�ضي  الرح ان  عبد  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000  :

للحصة.
 : كرج�ضي  الرح ان  عبد  السيد 

1000 بقي ة 100 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
كرج�ضي  الرح ان  عبد  السيد 
أ عة  العبابسة  سجار  عنوانه)ا) 

سحيم اسفي 46000 اسفي املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
كرج�ضي  الرح ان  عبد  السيد 
أ عة  العبابسة  سجار  عنوانه)ا) 

سحيم اسفي 46000 اسفي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   08 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم -.
918I

FOUZMEDIA

EURO CAR SRLS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
EURO CAR SRLS شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67037

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   21

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 EURO : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.CAR SRLS

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات املستع لة

- مطال.

 59  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 14000  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الفح�ضي  السالم  عبد  السيد 
 1 رقم  الهناء  مج وعة  عنوانه)ا) 

14000 القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

الفح�ضي  السالم  عبد  السيد 
 1 رقم  الهناء  مج وعة  عنوانه)ا) 

14000 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم -.

919I

FOUZMEDIA

STE KAYA WOOD
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STE KAYA WOOD شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

التنشيط الرقم 166 املحل 1 - 
14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   08
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KAYA WOOD
نجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب
- بيع الخشب.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 -  1 املحل   166 الرقم  التنشيط 

14000 القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيدة الهام السرايدي عنوانه)ا) 
 1 الرقم  الحنصا ي  مح د  زنقة   13

14000 القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيدة الهام السرايدي عنوانه)ا) 
 1 الرقم  الحنصا ي  مح د  زنقة   13

14000 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 17 نون4ر 

2022 تحت رقم -.

920I

زجبير بوتغ اس

 STE LAASSRI LAMZAZI
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

زجبير بوتغ اس

اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب

 STE LAASSRI LAMZAZI SARL

AU شركة ذات مسؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 04 زنقة 

الشرقين تازة العليا تازة - 35000 

تازة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4931

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 

 STE LAASSRI ذات الشريك الوحيد

LAMZAZI SARL AU مبلغ رأس الها 

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000
تازة  الشرقين  زنقة   04 اإلأت اعي 

املغرب  تازة   35000  - تازة  العليا 

نتيجة ل : انعدام املرسجسية.
زنقة   04 ج حدس مقر التصفية ب 

الشرقين تازة العليا تازة - 35000 تازة 

املغرب. 

ج عين:

ج  املزازي  ناأية  السيد)ة) 

3 معسكر كوسير  08 بلوك  عنوانه)ا) 

املغرب  تازة   35000 العليا  تازة 

ك صفي )ة) للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 552.

921I

CMA GESTION

دار الساقيا
إعالن متعدس القرارات

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM

 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

سار الساقيا »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 5 

سرب الورتاني مواسين - 40000 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28847

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

جاكريم  رضوان  السيد  فصل  مايلي: 

من منصبه ك سير ثاني للشركة.

عل9  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مارسيل  أيرار  السيد  ابقاء  مايلي: 

لشركة  جحيد  ك سير  بصفته  ميغل 

سار الساقيا.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

عل9  ينص  الذي   :01 رقم  بند 

مارسيل  أيرار  السيد  ابقاء  مايلي: 

ميغل بصفته ك سير جحيد للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   30 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 12865.

922I

CAC PARTNERS

 PALMIERS BUSINESS
CENTER 2

إعالن متعدس القرارات

CAC PARTNERS
 45Lotissement Guynemer Bd
 Al Abtal Casablanca-Maroc

 45Lotissement Guynemer Bd
 Al Abtal Casablanca-Maroc،
MAROC 20000، الدار البيضاء

 PALMIERS BUSINESS CENTER
2 »شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: الطابق3، 
ع ارة سانيا، 140 شارع الزرقطوني. 

- - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.393353

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 31 أكتوبر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
مح د  السيد  بين  امسهم  بيع  إقرار 

.FAYE DAME براسة جالسيد
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

إستقالة املسيرالسيد مح د براسة.
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
 FAYE السيد  أديد  مسير  تعيين 

.DAME
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
عل9  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
الوحيد  املساهم  يقدم  مايلي: 
ا قدره مائة ألف سرهم 

ً
للشركة مبلغ

)100،000.00 سرهم) ، ليشكل رأس 
 FAYE DAME السيد  الشركة،  مال 
املج وع  سرهم،   100،000.00 مبلغ 

100،000.00 سرهم،
بند رقم 15: الذي ينص عل9 مايلي: 
شخص  من قبل  الشركة  إسارة  تتم 
أج غير شركاء  شركاء   ، أكثر  أج  ذاتي 
في  يتم تس يتهم من قبل الشركاء   ،
مع تعيين محدجس   ، النظام امسا�ضي 
أج غير محدجس في الزمن، يتم تعيينهم 
كانت  إذا  الوحيد  املساهم  قبل  من 

الشركة ذات الشريك جحيد، في حالة 

بقرار  تعيينهم  يتم   ، الشركاء  تعدس 

الوقت  في  أما  الشركاء.  من  أ اعي 

 FAYE الحاضر ، فقد تم تعيين السيد

DAME ك سير جحيد للشركة ، جذلك 

لفترة غير محدجسة، الذي جافق عليه.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00847503.

923I

FIRST EXPERTISE

SPIRAX SARCO MAGHREB
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FIRST EXPERTISE

 BD MOHAMMED V 3-658

 RESIDENCE ZINE EL MAHABA

 ،N°304 - 3ème ETAGE، 20500

الدار البيضاء املغرب

 SPIRAX SARCO MAGHREB

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي جالس مطاع 

قطاع 3 تجزئة 146 زنقة ارفوس 

مكتب 6 ج 5 ج رقم 2 - 12000 ت ارة 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.01745

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2021 سأن4ر   20 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   6.354.600«

 1.300.000« إ 9  سرهم»   300.000«

مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املستحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن4ر   08 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 8828.

924I

WAY CONSEIL

 RESEAU MEDITERRANEEN

DES ENTREPRISES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 RESEAU MEDITERRANEEN

DES ENTREPRISES شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكازة رقم 

10 حي اكوسار ايت أجرير - 42050 

مراكش املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92127

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

املؤرخ في 19 شتن4ر 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

10 حي اكوسار ايت أجرير  »مكازة رقم 

»رقم  إ 9  مراكش املغرب»   42050  -

823 املسيرة 1 أ شقة رقم 4 - 40160 

مراكش املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   30 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 142022.

925I

la sincérité إنت ائية 

RIAD ASSADEK
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أديد للشركة

la sincérité إنت ائية

زنقة بئر أنزران ع ارة ٣ الشقة 

١٣ شارع مح د الخامس فاس ، 

30000، فاس املغرب

RIAD ASSADEK شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 سرب 

الكباص الدجح املدينة - 30000 

فاس املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.60415

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

2022 تم تعيين  26 يوليوز  املؤرخ في 

مسير أديد للشركة السيد)ة) صقلي 

حسيني رأاء ك سير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4263/2022.

926I

la sincérité إنت ائية 

RIAD ASSADEK

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

la sincérité إنت ائية

زنقة بئر أنزران ع ارة ٣ الشقة 

١٣ شارع مح د الخامس فاس ، 

30000، فاس املغرب

RIAD ASSADEK شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 سرب 

الكباص الدجح املدينة - 30000 

فاس املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.60415

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

2022 تم تعيين  26 يوليوز  املؤرخ في 

مسير أديد للشركة السيد)ة) صقلي 

حسيني سارة ك سير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4263/2022.

927I

la sincérité إنت ائية 

RIAD ASSADEK
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تس ية الشركة

la sincérité إنت ائية
زنقة بئر أنزران ع ارة ٣ الشقة 

١٣ شارع مح د الخامس فاس ، 
30000، فاس املغرب

RIAD ASSADEK شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي 13 سرب 
الكباص الدجح املدينة - 30000 

فاس املغرب.
تغيير تس ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
60415

 ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2022 يوليوز   26 في  املؤرخ 
 RIAD« من  الشركة  تس ية  تغيير 

.»RIAD DILAR« 9 إ «ASSADEK
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4263.
928I

WAY CONSEIL

 RESEAU MEDITERRANEEN
DES ENTREPRISES

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 RESEAU MEDITERRANEEN

DES ENTREPRISES شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي مكازة رقم 
10 حي ايكوسار أيت أجرير - 42050 

مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92127

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

ت ت   2022 شتن4ر   19 في  املؤرخ 

نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

بيع الدجرات التدريبية.

 تدريب..

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن4ر   30 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 142022.

929I

ANNONCE B.O DCHEIRA

FADISSA AUTO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ANNONCE B.O DCHEIRA

رقم 26 ع ارة 80 مشرجع الدشيرة 

الجديدة الدشيرة انزكان ، 86360، 

انزكان املغرب

FADISSA AUTO شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الخامس قرب حي فاسيسا 

الدشيرة الجهاسية انزكان - 86360 

انزكان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24729

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 شتن4ر   09 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

)ة) مح د حساين  تفويت السيد 

170 حصة اأت اعية من أصل 500 

اح د هبى  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 09 شتن4ر 2022.

)ة) مح د حساين  تفويت السيد 

160 حصة اأت اعية من أصل 500 

حصة لفائدة السيد )ة) بوبكر الزين 

بتاريخ 09 شتن4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

أكتوبر   07 االبتدائية بانزكان بتاريخ 

2022 تحت رقم 1982.

930I

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE OUAHDANA CAR SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،

NADOR MAROC

 STE OUAHDANA CAR SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
املسيرة الخضراء بني انصار الناظور 

- 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

19385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2019 نون4ر   13

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OUAHDANA CAR SARL

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

املسيرة الخضراء بني انصار الناظور - 

62000 الناظور املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 500.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

500 حصة   : السيد فارجق ازناي 

بقي ة 500 سرهم للحصة.

حصة   500  : السيد ساججس الفني 

بقي ة 500 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ازناي  فارجق  السيد 
الناظور   62000 الناظور  انصار  بني 

املغرب.
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عنوانه)ا)  الفني  ساججس  السيد 
الناظور   62000 الناظور  انصار  بني 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الفني  ساججس  السيد 
الناظور   62000 الناظور  انصار  بني 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   26 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2019 تحت رقم 3405.
931I

ANDERSEN CONSULTING

LEXTEC SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
LEXTEC SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 84 شارع 
بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 

5 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65091
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2014 أبريل   14
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LEXTEC SARL
ناشر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للكتب جاملواقع اإللكترجنية.
84 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 5 - 

90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 40  : الجوشين  مح د  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   30  : السيد مح دالسطي 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

30 حصة   : السيد معاس الفرطاخ 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد مح د الجوشين عنوانه)ا) 
شارع املقاجمة اقامة صحراجية رقم 

15 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  السطي  مح د  السيد 
 90000 شارع اسكوسيا أامع مقرع 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  الفرطاخ  معاس  السيد 
 90000 مرشان  اسطنبول  شارع   1

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السطي  مح د  السيد 
 90000 شارع اسكوسيا أامع مقرع 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2014 تحت رقم 131816.

932I

fitocep

EURO POCHE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fitocep
 RCE BUREAU ZINEB AV

 ABDELAH BENCHEROUN
 APP 16 3EME ETAGE FES VN ،

30000، FES MAROC
EURO POCHE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 81 
طريق بنسوسة شارع النور زجاغة 
العليا فاس - 30500 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

74737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   21

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 EURO : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.POCHE

تنفيذ   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 , القرجض   , السلف  ع ليات 

املقبوضات , املدفوعات , الض ان أج 

اإليداع.

 81 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

زجاغة  النور  شارع  بنسوسة  طريق 

العليا فاس - 30500 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   1.000  : السيدة نبيه لبنا 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 6 عنوانه)ا)  لبنا  نبيه  السيدة 

الطابق  العزيز بنشقرجن  شارع عبد 

3 شقة 4 م ج 30500 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

 6 عنوانه)ا)  لبنا  نبيه  السيدة 

شارع عبد العزيز بنشقرجن الطابق 3 

شقة 4 م ج 30500 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4968.

933I

موثق

 CABINET AL AFAF 
 D›ASSURANCE ET

D›ETUDES JURIDIQUES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

موثق
147، شارع مح د الخامس، الطابق 

4، رقم 8 ، 90000، طنجة املغرب
 CABINET AL AFAF 

 D›ASSURANCE ET D›ETUDES
JURIDIQUES شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 زنقة 

االجرجغواي، شقة رقم 6. - 90000 
طنجة املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10645
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 08 غشت 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 -  .6 زنقة االجرجغواي، شقة رقم   7«
 LA 90000 طنجة املغرب» إ 9 »اقامة
RENCONTRE E C AYAD ، الطابق 
 90000  -  457 رقم  شقة  امجل، 

طنجة املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 14045.
934I

JI CONSULTING

FIRDAWSELEC SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

JI CONSULTING
رقم 9 زنقة بكري حي السعاسة فاس 

، 30040، فاس املغرب
FIRDAWSELEC SARL AU شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 194 
زنقة ارأنتين شارع موالي الرشيد 
الزهور فاس - 30014 فاس املغرب.
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رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51873

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تم   2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»530.000 سرهم» أي من »100.000 

عن  سرهم»   630.000« إ 9  سرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 22 نون4ر 2022 

تحت رقم 4855/022.

935I

la sincérité إنت ائية 

RIAD ASSADEK
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

la sincérité إنت ائية
زنقة بئر أنزران ع ارة ٣ الشقة 

١٣ شارع مح د الخامس فاس ، 

30000، فاس املغرب

RIAD ASSADEK شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 سرب 

الكباص الدجح املدينة - 30000 

فاس املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.60415

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 يوليوز 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 - املدينة  الدجح  الكباص  سرب   13«
 33 »رقم  إ 9  فاس املغرب»   30000

فاس  البضحاء  الدجح  بنكيران  سرب 

املدينة - 30000 فاس املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4263/2022.

936I

JI CONSULTING

BEAUTY PARK SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

JI CONSULTING
رقم 9 زنقة بكري حي السعاسة فاس 

، 30040، فاس املغرب
BEAUTY PARK SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 19 

شارع اللة نزهة بالس عشعاش تجزئة 
22 ملعب الخيل فاس - 30010 

فاس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.51789

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   1.380.000«
 1.480.000« إ 9  سرهم»   100.000«
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم» 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 22 نون4ر 2022 

تحت رقم 4857/022.
937I

JI CONSULTING

BEAUTY PARK SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

خفض رأس ال الشركة

JI CONSULTING
رقم 9 زنقة بكري حي السعاسة فاس 

، 30040، فاس املغرب
BEAUTY PARK SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 19 

شارع اللة نزهة بالس عشعاش تجزئة 
22 ملعب الخيل فاس - 30010 

فاس املغرب.
خفض رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.51789

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 
من  أي  سرهم»   480.000« قدره 
»1.480.000 سرهم» إ 9 »1.000.000 
عدس  تخفيض   : طريق  عن  سرهم» 

امسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 22 نون4ر 2022 

تحت رقم 4857/022.
938I

JI CONSULTING

FIRDAWSELEC SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأس ال الشركة

JI CONSULTING
رقم 9 زنقة بكري حي السعاسة فاس 

، 30040، فاس املغرب
FIRDAWSELEC SARL AU شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 194 
زنقة ارأنتين شارع موالي الرشيد 
الزهور فاس - 30014 فاس املغرب.

خفض رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51873
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم   2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 
خفض رأس ال الشركة ب بلغ قدره 
»130.000 سرهم» أي من »630.000 
عن  سرهم»   500.000« إ 9  سرهم» 

طريق : تخفيض عدس امسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 22 نون4ر 2022 

تحت رقم 4855/022.
939I

CHICHAOUA GESTION

IPYMED MULTISERVICES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CHICHAOUA GESTION
..،0 ، .

 IPYMED MULTISERVICES

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النهضة 
- 41000 شيشاجة امل لكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1875
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 
 IPYMED الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ   MULTISERVICES
مقرها  جعنوان  سرهم   100.000
 41000  - النهضة  حي  اإلأت اعي 
 : شيشاجة امل لكة املغربية نتيجة ل 

الركوس اإلقتصاسي.
حي  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
امل لكة  شيشاجة   41000  - النهضة 

املغربية. 
ج عين:

السيد)ة) مح د لوبي ج عنوانه)ا) 
41000 شيشاجة امل لكة  حي النهضة 

املغربية ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 24 نون4ر 

2022 تحت رقم 676/2022.

940I

COMPTE A JOUR

CASA ZARIOUH
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

CASA ZARIOUH شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املطار 
مج وعة 2 رقم 7 - 62000 الناظور 

املغرب.



عدس 5746 - 19 أ اسى امج 9 1444 )14 سيس 4ر 2022)الجريدة الرسمية   23382

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19865
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   15 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
زريوح  فريد  )ة)  السيد  تفويت 
250 حصة اأت اعية من أصل 500 
حصة لفائدة السيد )ة) س ير اقشار 

بتاريخ 15 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   24 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4853.
941I

FOUM ZGUID

FOUM ZQUID
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

FOUM ZGUID
 RUE 4 LOT OTTOUR SIDI 66
 MOUMEN CASABLANCA ،

20000، Casablanca maroc
FOUM ZQUID شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 66 زنقة 
4 لوتيس و العطوجر سيدي مومن 

الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77811
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   18 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
رأس الها  مبلغ   FOUM ZQUID
مقرها  جعنوان  سرهم   100.000
لوتيس و   4 زنقة   66 اإلأت اعي 
العطوجر سيدي مومن الدار البيضاء 
- 20000 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : لتصفية.
ج حدس مقر التصفية ب 66 زنقة 4 
لوتيس و العطوجر سيدي مومن الدار 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب. 

ج عين:
ج  العزيزي  لحسين  السيد)ة) 
رقم   8 شارع   3 حي الفتح  عنوانه)ا) 
04 عين الشق 20000 الدار البيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847261.

942I

paradis

M2S.SS
إعالن متعدس القرارات

paradis
casa casa، 20200، casa maroc
M2S.SS »شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

جاس سرعة زنقة 45 رقم 25 االلفة - 
20220 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.191481
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 18 ماي 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

الحصص  تفويت  رقم  قرار 
الذي ينص عل9 مايلي:   : االخت اعية 
السيدة  من  حصة   500 تفويت 
ع ار  السيد  ا 9  نعي ة  العبا�ضي 

ل4رايكي 
الذي   : مسير  استقالة  رقم  قرار 
مسير  استقالة  مايلي:  عل9  ينص 
تسير  من  نعي ة  العبا�ضي  السيدة 

الشركة 
الذي  القانوني:  الشكل  رقم  قرار 
الشكل  تحويل  مايلي:  عل9  ينص 
شريك  سات  شركة  الل9  القانوني 

جحيد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

الذي   :  1.5.6.13 البند  رقم  بند 
الحصص  تفويت  مايلي:  عل9  ينص 
جاستقالة مسيرجتغير الشكل القانوني
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2022 تحت رقم 828468.
943I

THE RIGHT POINT

UNITED OBC MOROCCO
إعالن متعدس القرارات

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 UNITED OBC MOROCCO

»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 26 شارع 
مرس السلطان الطابق االجل شقة 

3 - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.545997

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 07 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
تفويت 1500 حصة من السيد كريم 

بوميزة ا 9 السيد ماهر غاشم
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
شريك جحيد ا 9 شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 
يساهم السيد كريم بوميزة في الشركة 
سرهم جالسيد   (150.000.00( ب بلغ 
 (150.000.00( ب بلغ  غاشم  ماهر 

سرهم.
بند رقم 8: الذي ينص عل9 مايلي: 
عل9  الحصص مقس ة بين الشركاء 
بوميزة  كريم  السيد   : التا ي  الشكل 
غاشم  ماهر  السيد  حصة   1500

1500 حصة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 40036.
944I

CHICHAOUA GESTION

LHM MULTISERVICE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CHICHAOUA GESTION
..،0 ، .

LHM MULTISERVICE شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

امر�ضي ع ارة الناجي 1 طريق أكاسير 
- 41000 شيشاجة امل لكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1465
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   14 املؤرخ في 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 
 LHM الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ   MULTISERVICE
مقرها  جعنوان  سرهم   100.000
ع ارة  امر�ضي  الطابق  اإلأت اعي 
 41000  - أكاسير  طريق   1 الناجي 
 : شيشاجة امل لكة املغربية نتيجة ل 

الركوس اإلقتصاسي.
ج حدس مقر التصفية ب الطابق 
1 طريق أكاسير  امر�ضي ع ارة الناجي 

- 41000 شيشاجة امل لكة املغربية. 
ج عين:

ج  لحليمي  يوسف  السيد)ة) 
 41000 الخريبات  سجار  عنوانه)ا) 
شيشاجة امل لكة املغربية ك صفي )ة) 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 24 نون4ر 

2022 تحت رقم 675/2022.
945I
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ADVOLIS

BINASE-RECYCLING
إعالن متعدس القرارات

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

BINASE-RECYCLING »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 103 شارع 

احفير الطابق الساسس رقم 5 - 

60000 جأدة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.36069

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

ترتار  رشيد  السيد  تفويت  مايلي: 

لفائدة  اأت اعية  حصة   5.100

السيد خالد سداس

عل9  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 

شركة ذات مسؤجلية   « للشركة من 

ا 9  الوحيد»  الشريك  محدجسة ذات 

»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة »

عل9  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

العام  الج ع  أعضاء  اتفق  مايلي: 

عل9 استقالة السيد رشيد ترتار من 

جتس ية  للشركة  ك سير  منصبه 

السيد خالد سداس ك سير للشركة 

لتسيير  الصالحية  كامل  جإعطائه 

غير  ملدة  جذلك  الشركة  جت ثيل 

محدجسة

عل9  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 

مايلي: اتفق اعضاء الج ع العام عل9 

تحيين القانون االسا�ضي للشركة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

الذي  بند رقم القانون االسا�ضي: 
القانون  تحيين  مايلي:  عل9  ينص 

االسا�ضي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1908.
946I

DILIGOR

ASRI-VRD
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DILIGOR
 Bureau N°19, 6éme Etage,

 Résidence Abdellatif Angle Rue
 Champigny et Rue Abdelwahab

Zekkak، 20100، الدار البيضاء 
املغرب

ASRI-VRD شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 5 
بناية االهرام ناصية ب شارع ابن 
زياس جابي زراع - 14000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   21
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
ASRI-  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.VRD
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مقاجل   / متنوعة أج إنشاءات مقاجل 
نقل بضائع / تاأر أج جسيط استيراس 

جتصدير.
 5 : مكتب  عنوان املقر االأت اعي 
بناية االهرام ناصية ب شارع ابن زياس 
جابي زراع - 14000 القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

الص اس  عبد  العسري  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000  :

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الص اس  عبد  العسري  السيد 
شيشاجة  السراغنة  حي  عنوانه)ا) 

41000 شيشاجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
الص اس  عبد  العسري  السيد 
شيشاجة  السراغنة  حي  عنوانه)ا) 

41000 شيشاجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 93515.
947I

premium espace foods
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

................
 casablanca، 20000، *******

casablanca maroc
premium espace foods شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مشرجع 
أنان كاليفورنيا رقم 1 ع ارة 5 

تجزئة 3 إقامة أنان كاليفورنيا حي 
الكري ات عين الشق 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.472901

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
حسن الشابي  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   500
خالد  )ة)  حصة لفائدة السيد   500

سلي اني بتاريخ 27 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 39822.

948I

FIDUCIAIRE RICH

SOTRAMAZIGH
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE RICH

 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,

 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC

SOTRAMAZIGH شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 

 KSAR AIT TADDARTE, CT

 OUTERBATE, RICH, MIDELT -

52400 الريش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2937

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 

ذات  شركة   SOTRAMAZIGH

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

 KSAR AIT TADDARTE, CT

 OUTERBATE, RICH, MIDELT

نتيجة  املغرب  الريش   - 52400

ل-صعوبات مالية.

ج عين:

اتبير حسن ج عنوانه)ا)  السيد)ة) 

املشيل  اجتربات,   , قصر ايت تدارت 

)ة)  الريش املغرب ك صفي   52400

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 01 نون4ر 2022 جفي قصر ايت 

 52400  - املشيل  اجتربات,   , تدارت 

الريش املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   22 بتاريخ  ب يدلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 169.

949I

FIDUCIAIRE RICH

HONOR TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUCIAIRE RICH

 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,

 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC

HONOR TRAVAUX شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر ايت 

اع ر, أ اعة كرس تعاللين ,الريش , 

ميدلت  - 52400 الريش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2801

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

HONOR TRAVAUX مبلغ رأس الها 

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

أ اعة  اع ر,  ايت  قصر  اإلأت اعي 

 - ميدلت    , ,الريش  تعاللين  كرس 

 : ل  نتيجة  املغرب  الريش   52400

-صعوبات مالية.

ج حدس مقر التصفية ب قصر ايت 

اع ر, أ اعة كرس تعاللين ,الريش , 

ميدلت  - 52400 الريش املغرب. 

ج عين:

ج  محند  اليوسفي  السيد)ة) 

اع ر,الريش  ايت  قصر  عنوانه)ا) 

)ة)  الريش املغرب ك صفي   52400

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  ب يدلت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 167.
950I

fudben

TRANS ARTISTE SARL شركة
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

fudben
-71شارع املسيرة الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
 TRANS ARTISTE SARL شركة
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الجامعة العربية رقم 4 - 62000 
الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21201

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   14 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
الباز  س ير  )ة)  السيد  تفويت 
250 حصة اأت اعية من أصل 500 
الحسن  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

البقا ي بتاريخ 12 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4659.
951I

global compta et conseils

ENVIROPROJECT SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

global compta et conseils
10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب
 ENVIROPROJECT SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
ابن الهيثم مح وسية بلوك ا بين 
الطبقين مكتب رقم 2 - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24243
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 10 أكتوبر 2016 تقرر حل 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
 ENVIROPROJECT الشريك الوحيد
 100.000 مبلغ رأس الها   SARL AU
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
ا  بلوك  مح وسية  الهيثم  ابن  شارع 
 90000  -  2 بين الطبقين مكتب رقم 
طنجة املغرب نتيجة ل : عدم مزاجلة 

اي نشاط.
ج حدس مقر التصفية ب شارع ابن 
الهيثم مح وسية بلوك ا بين الطبقين 
مكتب رقم 2 - 90000 طنجة املغرب. 

ج عين:
بن سعوس  مصطفى  السيد)ة) 
زنقة  بطوطة  ابن  حي  عنوانه)ا)  ج 
طنجة املغرب   90000  32 رقم   125

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   02 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2016 تحت رقم 5894.

952I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE BLUE EARTH SMELLE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع مح د الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

STE BLUE EARTH SMELLE شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي بوسقور 
جاجمنة املركز خنيفرة - 54000 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   04

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BLUE EARTH SMELLE

التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

جاالستيراس.

بوسقور   : عنوان املقر االأت اعي 

 54000  - خنيفرة  املركز  جاجمنة 

خنيفرة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   600  : السيد فالح مح د 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 400  : بناصر  بوحليب  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  فالح  السيد 

خنيفرة  املركز  جاجمنة  بوسقور 

54000 خنيفرة املغرب.

السيد بوحليب بناصر عنوانه)ا) 

خنيفرة  املركز  جاجمنة  بوسقور 

54000 خنيفرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  فالح  السيد 

خنيفرة  املركز  جاجمنة  بوسقور 

54000 خنيفرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

22 سأن4ر  االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 505.

953I
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cabinet fiduciaire zghoud

HILO ROJO SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet fiduciaire zghoud

 AVE ABI HASSAN CHADILI

 RESIDENCE EDDAI N°2 ،

90010، TANGER MAROC

HILO ROJO SARL AU شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

النصر تجزئة املجد زنقة 108 

العوامة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   02

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 HILO  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.ROJO SARL AU

الخياطة   : غرض الشركة بإيجاز 

بالهدف  عالقة  له  ما  جكل  الطرز 

امسا�ضي للشركة.

إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 108 زنقة  املجد  تجزئة  النصر 

العوامة - 90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : بنع ر  خاضر  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 AV (السيد خاضر بنع ر عنوانه)ا

DE JANVIER 6-B001WOLUW-

 SAINT-LAMBERT BRUXELLES

1200 1200 برجكسيل بلجكا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

 AV (السيد خاضر بنع ر عنوانه)ا

DE JANVIER 6-B001WOLUW-

 SAINT-LAMBERT BRUXELLES

1200 1200 برجكسيل بلجكا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259885.

954I

EUROMED BUSINESS ADVISORY

BOUGMEZ IMPORT-
EXPORT

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 EUROMED BUSINESS

ADVISORY

تجزئة املسار رقم 1106 الشقة رقم 

2 الحي الصناعي مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب

 BOUGMEZ IMPORT-EXPORT

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

اسكطافن تبانت ازيالل - 22000 

ازيالل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2441

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 أبريل   22 في  املؤرخ 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 

 BOUGMEZ الوحيد  الشريك  ذات 

رأس الها  مبلغ   IMPORT-EXPORT

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

تبانت  اسكطافن  سجار  اإلأت اعي 

ازيالل - 22000 ازيالل املغرب نتيجة 

ل : توقف النشاط.

سجار  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 22000  - ازيالل  تبانت  اسكطافن 

ازيالل املغرب. 
ج عين:

السيد)ة) س ير اشهري ج عنوانه)ا) 
سجار اسكطافن تبانت ازيالل 22000 

ازيالل املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بتاريخ  بازيالل  االبتدائية 

2022 تحت رقم 397.

955I

...........

CHRONOCET
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

...........
533 شارع مح د 6 ح9 مجد الدار 
البيضاء ، 20300، الدار البيضاء 

املغرب
CHRONOCET شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي املنطقة 
الصناعية تجزئة الباتول الطابق 

الثانى رقم 16 املغرب 20000 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.405931
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  22 شتن4ر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
 CHRONOCET الوحيد  الشريك 
سرهم   100.000 رأس الها  مبلغ 
املنطقة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
الطابق  الباتول  تجزئة  الصناعية 
الدار   20000 املغرب   16 الثانى رقم 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

موزاجلة اي نشاط.

ج حدس مقر التصفية ب املنطقة 

الطابق  الباتول  تجزئة  الصناعية 

الدار   20000 املغرب   16 الثانى رقم 

البيضاء املغرب. 

ج عين:

مصطفى الداح اني ج  السيد)ة) 

 B عنوانه)ا) اقامة حديقة كليفورنيا 

شقة 7 20000 الدار البيضاء املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

تصفية   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845109.

956I

الشتيوي اسريس

 Sté CONSTRUCTION TAZI
GROP DIS SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

الشتيوي اسريس

حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة/02 
رقم /14 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب

 Sté CONSTRUCTION TAZI

GROP DIS SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي بالس 

الهواري طريق املريصة - 92150 

القصر الكبير املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3407

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2022 نون4ر   29 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»800.000 سرهم» أي من »100.000 

عن  سرهم»   900.000« إ 9  سرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 854.

957I

الشتيوي اسريس

Sté LOTNIK S.A.R.L
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

الشتيوي اسريس

حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة/02 
رقم /14 ، 92150، القصر الكبير 

املغرب

Sté LOTNIK S.A.R.L شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

السراي ة أ اعة قصر بجير قياسة 

سيدي سالمة - 92150 القصر 

الكبير املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 ماي   12

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 Sté  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LOTNIK S.A.R.L

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتقديم  التنظيف  منتجات  جتصنيع 

الخدمات

االستيراس ج التصدير.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

قياسة  بجير  قصر  أ اعة  السراي ة 

سيدي سالمة - 92150 القصر الكبير 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 50  : السيد عبد السالم الساهلي 
حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة.

50 حصة   : السيد ماجرج مينغاتي 
بقي ة 1.000 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الساهلي  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) اسبانيا....... اسبانيا.

عنوانه)ا)  مينغاتي  ماجرج  السيد 
اسبانيا....... اسبانيا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

الساهلي  السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) اسبانيا....... اسبانيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 855.

958I

FITARCO

OPERA CREME
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FITARCO
 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC
OPERA CREME شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
اجبيهي طرق اكلو 85000 تيزنيت 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4817

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   15 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
عبدالرح ان  )ة)  السيد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   670 اسه و 
)ة)  حصة لفائدة السيد   670 أصل 

اأو امنان بتاريخ 15 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   23 بتاريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

2022 تحت رقم 359.

959I

FOUZMEDIA

STE NEGORACH SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 STE NEGORACH SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 100 ب 

س موالي عبد العزيز اقامة ندى 8 

مكتب رقم 3 - 14000 القنيطرة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52987

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 01 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

 STE NEGORACH الشريك الوحيد 

 100.000 مبلغ رأس الها   SARL AU

 100 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 

ندى  اقامة  العزيز  ب س موالي عبد 

القنيطرة   14000  -  3 مكتب رقم   8

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.

ج حدس مقر التصفية ب 100 ب س 

موالي عبد العزيز اقامة ندى 8 مكتب 
رقم 3 - 14000 القنيطرة املغرب. 

ج عين:

ج  القسيمي  ساسية  السيد)ة) 

 17 زنقة  شعبي  التقسيم  عنوانه)ا) 
رقم 411 اطلس 2 14000 القنيطرة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 4269.

960I

fudben

 PERFECT QUALITY شركة
SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ جقع بالجريدة 
الرس ية
fudben

-71شارع املسيرة الناظور، 62000، 
الناظور املغرب

 PERFECT QUALITY SARL شركة
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

 جعنوان مقرها اإلأت اعي حي أجالس 
بوعطية - 62000 الناظور املغرب.

بالجريدة  جقع  خطٍإ  إستدراك 
الرس ية عدس 5661 بتاريخ 28 أبريل 

.2021
تصحيح إسم الشركة   : بدال من 
 PERECT QUALITY بدال من شركة 
 PERFECT شركة  إنه   SARL

.QUALITY SARL
يقرأ : لقد تصحيح الفصل الثاني 
إسم  جاصبح  للشركة  القانون  من 

الشركة هو شركة
 PERFECT QUALITY SARL

الباقي بدجن تغيير.

961I

AUDINORD SARL

NORDSPED
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINORD SARL
رقم 58، الطابق الساسس، إقامة 
لينا، زاجية شارع مح د الخامس، 

شارع طان طان جحي لبنان ، 
TANGER MAROC ،90000

NORDSPED شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مج ع 
الحسني إقامة عدنان شقة 42 
طنجة - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 



23387 الجريدة الرسميةعدس 5746 - 19 أ اسى امج 9 1444 )14 سيس 4ر 2022) 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
94847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2019 يناير   22
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NORDSPED
غرض الشركة بإيجاز : عقد كراء.

مج ع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 42 شقة  عدنان  إقامة  الحسني 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : الصرجخ  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد مح د الصرجخ عنوانه)ا) 
 90000 طنجة  أشناس  املرس  حي 

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد مح د الصرجخ عنوانه)ا) 
 90000 طنجة  أشناس  املرس  حي 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بطنجة بتاريخ - تحت رقم -.
962I

RIAD CONSULTANT

 MEUBLES NACIRI شركة
SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC
 MEUBLES NACIRI SARL شركة
AU شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 237 حي 
القدس 01 - 25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   10
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
شركة   : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.MEUBLES NACIRI SARL AU
-اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

انشاءات متنوعة)مقاجل)
-تجهيز

-منعش عقاري.
حي   237  : عنوان املقر االأت اعي 
القدس 01 - 25000 خريبكة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : س ير  الناصري  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  س ير  الناصري  السيد 
52 تجزئة املستقبل خريبكة 25000 

خريبكة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  س ير  الناصري  السيد 
52 تجزئة املستقبل خريبكة 25000 

خريبكة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 600.
963I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SOCIETE ALY21 SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب
 SOCIETE ALY21 SARL AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 19 
زنقة 02 سيدي الهاسي زجاغة فاس 

العليا - 30000 فاس املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64827

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الهاسي  سيدي   02 زنقة   19 »رقم 
فاس   30000  - العليا  فاس  زجاغة 
الخامس  مح د  »شارع  إ 9  املغرب» 
 47 املكتب   50 رقم  بن و�ضى  ع ارة 
فاس   30000  - السابع  الطابق  في 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   30 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4979.
964I

CABINET NETFIDEXPERTISE

ASDEKAA ATTAAMIR
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CABINET NETFIDEXPERTISE
 CASABLANCA ، 20200،
CASABLANCA MAROC

ASDEKAA ATTAAMIR شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 
القصر الطابق 5 شقة رقم 10 

املعاريف البيضاء - 20200 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
507877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2021 يوليوز   21
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ASDEKAA ATTAAMIR
غرض الشركة بإيجاز : مقاجل.

 13  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 10 5 شقة رقم  زنقة القصر الطابق 
الدار   20200  - البيضاء  املعاريف 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد سعيد بنرغاي : 250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
حصة   250  : السيد مح د زهير 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد عبد الواحد لهشيمي : 250 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد مح د القضيوي االسري�ضي 
سرهم   100 بقي ة  حصة   250  :

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنرغاي  سعيد  السيد 
20200 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  زهير  مح د  السيد 
20200 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
لهشيمي  الواحد  عبد  السيد 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 20200 الدار 

البيضاء املغرب.
السيد مح د القضيوي االسري�ضي 
عنوانه)ا) الدار البيضاء 20200 الدار 

البيضاء املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنرغاي  سعيد  السيد 
20200 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
عنوانه)ا)  زهير  مح د  السيد 
20200 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم -.

965I

MOUSSAOUI HAJJI

OUASIS HATTAB
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
OUASIS HATTAB شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : قصر 

أجالس الزهرة أ اعة عرب الصباح 
زيز أرفوس - 52200 أرفوس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.13761
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 
ذات  شركة   OUASIS HATTAB
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 
 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 
أجالس الزهرة أ اعة عرب الصباح زيز 
أرفوس املغرب نتيجة   52200  - أرفوس 

مزمة في القطاع.
ج عين:

السيد)ة) املكي حطب ج عنوانه)ا) 
أرفوس  ز  ص  ع  الزهرة  أجالس  قصر 
)ة)  ك صفي  املغرب  أرفوس   52200

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 21 نون4ر 2022 جفي قصر أجالس 

زيز  الصباح  عرب  أ اعة  الزهرة 

أرفوس - 52200 أرفوس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 948.

966I

MOUSSAOUI HAJJI

 LES HIRONDELLES DU

DESERT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

 LES HIRONDELLES DU DESERT

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : قصر 
سيدي بوبكر الريصاني صندجق 

ال4ريد 225 الراشيدية - 52450 

الريصاني املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.13569

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر   2022 نون4ر   21 في  املؤرخ 

 LES HIRONDELLES DU حل 

مسؤجلية  ذات  شركة   DESERT

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

سيدي  قصر  اإلأت اعي  مقرها 

ال4ريد  صندجق  الريصاني  بوبكر 

الريصاني   52450  - الراشيدية   225

املغرب نتيجة مزمة في القطاع.

ج عين:

ج  هورشمي  سعيد  السيد)ة) 

الريصاني   52450 فرنسا  عنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
قصر  جفي   2022 نون4ر   21 بتاريخ 
صندجق  الريصاني  بوبكر  سيدي 
 52450  - الراشيدية   225 ال4ريد 

الريصاني املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 949.
967I

نيج كونسولتين

طل صولوسيون كومباني
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نيج كونسولتين
االسريسية طنجة، 90030، طنجة 

املغرب
طل صولوسيون كومباني شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي طنجة 
طنجة 90030 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132203

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   13
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
طل   : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

صولوسيون كومباني.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
طنجة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

طنجة 90030 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : ايوب  الناجي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ايوب  الناجي  السيد 

طنجة 90030 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ايوب  الناجي  السيد 

طنجة 90030 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13204.

968I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

LAZARET CASH

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

LAZARET CASH شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 104 

تجزئة ع ري ظهر ملحلة الزاري - 

60000 جأدة املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.34285

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18 أكتوبر 2022 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

بلخديم علي ك سير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   16 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1804.

969I
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FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

LAZARET CASH
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
LAZARET CASH شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 104 
تجزئة ع ري ظهر ملحلة الزاري - 

60000 جأدة املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34285

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 أكتوبر 2022 تم تعيين 
مسير أديد للشركة السيد)ة) سيدي 

مح د بلخديم ك سير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   16 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1804.

970I

FOUZMEDIA

»AQS PRO «
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
» AQS PRO» شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 382 شارع 

مح د الخامس إقامة صومعة 
حسان ما بين الطابقين مكتب رقم 

12. - 14000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67409

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 AQS « : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.»PRO

تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخاص  لحسابها  سواء  الشركة 

امشخاص  من  الغير  لحساب  أج 

أج  باملغرب  املعنويين  أج  الطبيعيين 

بالخارج:

املنشآت املعدنية

التوريد الصناعي

االشغال العامة للبناء

الع ليات  أ يع  عامة،  جبصفة   

التجارية، الصناعية، املالية العقارية 

املرتبطة  منقولة  الغير  أج  املنقولة 

مباشرة  غير  أج  مباشرة  بصفة 

بامهداف املحدسة أعاله أج بأي هدف 

آخر يعطي أفضلية لتطور الشركة.

.

 382  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع مح د الخامس إقامة صومعة 

حسان ما بين الطابقين مكتب رقم 

12. - 14000 القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

شواش  آيت  عاسل  السيد 
عنوانه)ا) املغرب العربي أ2 رقم 449 

بئر الرامي 14000 القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

شواش  آيت  عاسل  السيد 
عنوانه)ا) املغرب العربي أ2 رقم 449 

بئر الرامي 14000 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 23 نون4ر 

2022 تحت رقم -.

971I

FIDUCIAIRE DIDI

STE DEGITAL AGENCY
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE DIDI

 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER ETAGE ، 60000

جأدة املغرب

STE DEGITAL AGENCY شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 82 زنقة 

2 ظهر املحلة الحي البلدي - 60000 

جأدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.29741

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   14 املؤرخ في 

STE DEGITAL AGENCY شركة ذات 

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املسؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   100.000

اإلأت اعي 82 زنقة 2 ظهر املحلة الحي 

البلدي - 60000 جأدة املغرب نتيجة 

لعدم تحقيق الهدف االأت اعي.

ج عين:

ج  بزغوس  حفيظة  السيد)ة) 

البلدي  الحي  املحلة  ظهر  عنوانه)ا) 
زنقة 2 رقم 82 60000 جأدة املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

زنقة   82 جفي   2022 نون4ر   14 بتاريخ 

 60000  - 2 ظهر املحلة الحي البلدي 

جأدة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1873.

972I

COMPTE A JOUR

SAFOUAN IMMO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

SAFOUAN IMMO شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اجالس 
بوطيب سكتور ا زنقة 68 رقم 04 - 

62000 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23037

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   11 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
حسين  )ة)  السيد  تفويت 
اأت اعية  حصة   170 بوالديوان 
حصة لفائدة السيد   500 من أصل 
)ة) مح د بوالديوان بتاريخ 11 نون4ر 

.2022
تفويت السيد )ة) مح د موساجي 
أصل  من  اأت اعية  حصة   170
500 حصة لفائدة السيد )ة) مح د 

بوالديوان بتاريخ 11 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   24 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4852.

973I

»LES JARDINS DE GEZNAYA» شركة محدجسة 

املسؤجلية ذات شريك جحيد

LES JARDINS DE GEZNAYA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 «LES JARDINS DE GEZNAYA«
شركة محدجسة املسؤجلية ذات 

شريك جحيد
طنجة، طريق تطوان إقامة ابن 
بطوطة الطابق الثالث رقم 62 ، 

tanger ،90010 املغرب
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 LES JARDINS DE GEZNAYA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 

تطوان إقامة ابن بطوطة الطابق 
الثالث رقم 62 - 90070 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132349

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   21
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 LES  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.JARDINS DE GEZNAYA
إنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
طريق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الطابق  بطوطة  ابن  إقامة  تطوان 
طنجة   90070  -  62 رقم  الثالث 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
خ ليطي  اممين  مح د  السيد 
سرهم   1.000 بقي ة  حصة   100  :

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
خ ليطي  اممين  مح د  السيد 
شارع   1 جرياغل  بني  حي  عنوانه)ا) 
طنجة   90060  80 رقم  الرئي�ضي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
خ ليطي  اممين  مح د  السيد 
شارع   1 جرياغل  بني  حي  عنوانه)ا) 
طنجة   90060  80 رقم  الرئي�ضي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13519.

974I

fudiciare comptable

STE SB AGRI SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fudiciare comptable

سوق االربعاء الغرب ، 14300، 

سوق االربعاء الغرب املغرب

STE SB AGRI SARL AU شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

اجالس مصباح سوق التالتاء الغرب 

الشةافع - 14300 سوق االربعاء 

الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   17

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE SB : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.AGRI SARL AU

: بيع املواس  غرض الشركة بإيجاز 

الفالحية.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الغرب  التالتاء  سوق  مصباح  اجالس 

االربعاء  سوق   14300  - الشةافع 

الغرب املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 
10.000.000 سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : بلحبيب  سعيد  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 1000  : بلحبيب  سعيد  السيد 
بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلحبيب  سعيد  السيد 
قياسة  اصوير  مصباح  اجالس  سجار 
الغرب  االربعاء  سوق  الشوافع 
14300 سوق االربعاء الغرب املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سعيد  بلحبيب  السيد 
قياسة  اصوير  مصباح  اجالس  سجار 
الغرب  االربعاء  سوق  الشوافع 

14300 سوق االربعاء الغرب املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 سأن4ر   01 بتاريخ 

.600
975I

ECO FINANCE

YOURI CASH
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECO FINANCE
زنقة سقراط إقامة إسالم، رقم 52 
املعاريف، 20370، الدار البيضاء 

املغرب
YOURI CASH شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ملتقى 
زنقة مامون مح د جابن عساكر 

املحل رقم 2 الطابق امر�ضي - 
20300 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   09

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 YOURI : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.CASH

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امموال جتداجل الع الت

الخدمات بج يع أنواعها.

ملتقى   : االأت اعي  املقر  عنوان 
عساكر  جابن  مح د  مامون  زنقة 

املحل رقم 2 الطابق امر�ضي - 20300 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : هدى  اليبوري  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة اليبوري هدى عنوانه)ا) 
الهناء  حي  بولعوان  قصبة  زنقة   22

20330 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيدة اليبوري هدى عنوانه)ا) 
الهناء  حي  بولعوان  قصبة  زنقة   22

20330 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 848215.

976I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

ALINE STYLE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES
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مكناس ، 10000، مكناس املغرب

ALINE STYLE شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مراب برقم 

71 تجزئة االمل الحاأب - 51000 

الحاأب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   28

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 ALINE : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.STYLE

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخياطة

صناعة املالبس

تصنيع املالبس بصفة عامة.

مراب   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - الحاأب  االمل  تجزئة   71 برقم 

51000 الحاأب املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيدة لبنى بزرسة : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 19 السيدة لبنى بزرسة عنوانه)ا) 

مكناس   50050 مكناس  اكدال  حي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

 19 السيدة لبنى بزرسة عنوانه)ا) 

مكناس   50050 مكناس  اكدال  حي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   01 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4557.
977I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 INFINITUS SUSTINERI
INTERNATIONAL SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي معرجف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
 INFINITUS SUSTINERI

INTERNATIONAL SARL شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 
3، زنقة أيت أجرير الطابق 2 شارع 

موالي يوسف بوركون )غير مسجل 
في ص ج ض ج) 20220 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.399999

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   18 في  املؤرخ 
 INFINITUS SUSTINERI حل 
شركة   INTERNATIONAL SARL
مبلغ  املحدجسة  املسؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
أيت  زنقة   ،3 مقرها اإلأت اعي رقم 
شارع موالي يوسف   2 أجرير الطابق 
بوركون )غير مسجل في ص ج ض ج) 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20220

لوقف نشاط الشركة.
ج عين:

ج  موسارع  نبيل  السيد)ة) 
لينا،  تجزئة   ،134 رقم  عنوانه)ا) 
الدار   20520 معرجف  سيدي 
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 ،3 جفي رقم   2022 أكتوبر   15 بتاريخ 
زنقة أيت أجرير الطابق 2 شارع موالي 
الدار   20220  - بوركون  يوسف 

البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848025.

978I

omri compta sarl au

STE SINDRILA SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

STE SINDRILA SARL AU شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي برانس 

1 تجزئة نرأس رقم 21 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.40583

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

 STE SINDRILA الوحيد  الشريك 

 100.000 مبلغ رأس الها   SARL AU

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

برانس 1 تجزئة نرأس رقم 21 طنجة 

- 90000 طنجة املغرب نتيجة ل : ان 

الشركة لم تحقق اي رقم معامالت 

مند تاسيسها.

برانس  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 - طنجة   21 رقم  نرأس  تجزئة   1

90000 طنجة املغرب. 

ج عين:

مخلص  الريفي  مح د  السيد)ة) 

تجزئة نرأس   1 برانس  ج عنوانه)ا) 
رقم 21 طنجة 90000 طنجة املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13845.

979I

fiduciaire elbakkouri sarl au

TAWSSIL SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

fiduciaire elbakkouri sarl au

زنقة 74 رقم 12 فلوريدا العليا 

سيدي معرجف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب

TAWSSIL SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 1، 

زنقة بلياس ، الطابق الثالث، زاجية 

عبد املومن، حي املستشفيات - 

20503 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.280263

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 أكتوبر   25 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

ع رج  نبيل  )ة)  السيد  تفويت 

660 حصة اأت اعية من أصل 660 

 MOBIZ )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

SARL AU بتاريخ 24 أكتوبر 2022.

تفويت السيد )ة) عبد الباقي ع رج 

100 حصة اأت اعية من أصل 100 

 MOBIZ )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

SARL AU بتاريخ 24 أكتوبر 2022.

ع رج  نبيل  )ة)  السيد  تفويت 

240 حصة اأت اعية من أصل 240 

حصة لفائدة السيد )ة) ر�ضى رشدي 

بتاريخ 23 شتن4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847668.

980I
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fiduciaire elbakkouri sarl au

TAWSSIL SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au

زنقة 74 رقم 12 فلوريدا العليا 

سيدي معرجف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب

TAWSSIL SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 1، 

زنقة بلياس ، الطابق الثالت، زاجية 

عبد املومن، حي املستشفيات - 

20503 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.280263

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم تعيين 

مسير أديد للشركة السيد)ة) ع رج 

نبيل ك سير جحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847668.

981I

GCR CONSEIL

TAAK TRANSPORT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GCR CONSEIL

 RUE 1 HAY TARIK EL KHEIR

 IMM 45 ETG 2 N 4، 20600،

CASABLANCA MAROC

TAAK TRANSPORT شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شطر17-2 

الطابق2 املج وعة السكنية التقدم 

سيدي ال4رنو�ضي الدار البيضاء - 

20600 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.237069
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 ماي   30 في  املؤرخ 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 
 TAAK الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ   TRANSPORT
مقرها  جعنوان  سرهم   50.000
الطابق2  شطر2-17  اإلأت اعي 
سيدي  التقدم  السكنية  املج وعة 
 20600  - البيضاء  الدار  ال4رنو�ضي 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : نهاية 

النشاط.
ج حدس مقر التصفية ب شطر-2
السكنية  املج وعة  الطابق2   17
الدار  ال4رنو�ضي  سيدي  التقدم 
البيضاء  الدار   20600  - البيضاء 

املغرب. 
ج عين:

ج  الطراف  مح د  السيد)ة) 
عنوانه)ا) تجزئة الشفشاجني 2 زنقة2 
 20600 ال4رنو�ضي  ص  رقم118ح 
)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
شطر2-17   : بالتصفية  املتعلقة 
الطابق2 املج وعة السكنية التقدم 

سيدي ال4رنو�ضي الدار البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 831696.

982I

MOGADOR CONSULTING

STE HUILE D’ARGAN
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGADOR CONSULTING
رقم 385 زنقة القنيطرة ال4رج1 

 ESSAOUIRA ،44000 ، الصويرة
MAROC

STE HUILE D’ARGAN شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 

بالطابق االر�ضي الكائنة بدجار 

بوأالخ أ اعة اجناغة - 44000 

الصويرة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2611

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2022 نون4ر   08 املؤرخ في 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 

 STE HUILE الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 D’ARGAN مبلغ رأس الها 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

شقة بالطابق االر�ضي الكائنة بدجار 

 44000  - اجناغة  أ اعة  بوأالخ 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  الصويرة 

تحقيق الشركة اي ارباح منذ تاريخ 

تأسيسها..

شقة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

بالطابق االر�ضي الكائنة بدجار بوأالخ 

الصويرة   44000  - اجناغة  أ اعة 

املغرب. 

ج عين:

ج  حبوش  اس اعيل  السيد)ة) 

 09 ع ارة   8 رقم  شقة  عنوانه)ا) 

تجزئة زقاق الرمان الصويرة الجديدة 

44000 الصويرة املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

شقة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

بالطابق االر�ضي الكائنة بدجار بوأالخ 

أ اعة اجناغة اقليم الصويرة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ 01 سأن4ر 

2022 تحت رقم 485.

983I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

TAMIZART
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

TAMIZART شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 30 شقة 

1 تجزئة صالحة زيتون - 50070 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46817

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  30 شتن4ر  املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

 10.000 مبلغ رأس الها   TAMIZART

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

 - زيتون  صالحة  تجزئة   1 شقة   30

ل  نتيجة  املغرب  مكناس   50070

عل9  الحصول  من  الت كن  عدم   :

الزبناء 

امكانيات مالية أد محدجسة.

30 شقة  ج حدس مقر التصفية ب 

 50070  - زيتون  صالحة  تجزئة   1

مكناس املغرب. 

ج عين:

ج  الحسيني  لبنى  السيد)ة) 
املحجوب  سرب   59 رقم  عنوانه)ا) 

مكناس   50070 الزيتون  ح دان 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن4ر   01 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 1238.

984I
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

 GROWTH IN ENERGY
 NAUTIC AVIATION
–SECURITY -GROUP
شركة التوصية البسيطة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
 GROWTH IN ENERGY NAUTIC
 –AVIATION SECURITY -GROUP

شركة التوصية البسيطة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 46، 

شارع الوالء، زنقة عبد الخالق 
الطريس - 73000 الداخلة املغرب 
تأسيس شركة التوصية البسيطة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23295
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   04
امسا�ضي لشركة التوصية البسيطة 

بامل يزات التالية:
التوصية  شركة   : الشركة  شكل 

البسيطة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 GROWTH IN ENERGY NAUTIC
.–AVIATION SECURITY -GROUP
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بناء السفن
جإلكترجنيات  الطيران  صناعة 

الطيران
صناعة الطاقة

الـتجــاريـة  الـعـ ـلـيـات  جكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـاريـة ج  ج الـصـنـاعـيـة، 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أج غيـر مـبـاشـرة بامنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
زنقة عبد الخالق  شارع الوالء،   ،46

الطريس - 73000 الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 300.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 2.850  : خليد  حبوش  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 150  : السيد ايت علي مصطفى 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد حبوش خليد عنوانه)ا) - - 
- فرنسا.

مصطفى  علي  ايت  السيد 
العربية  االمارات   -  -  - عنوانه)ا) 

املتحدة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد حبوش خليد عنوانه)ا) - - 

- فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون4ر 2022 تحت رقم 2001.
985I

EL MARSA CONSEIL

TITANIUM SAHARA
إعالن متعدس القرارات

EL MARSA CONSEIL
شارع اسريس االجل رقم الدار 193 ، 

70000، العيون املغرب
TITANIUM SAHARA »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 

557 حي اممل 01 العيون - 70000 
العيون املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.40759
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نون4ر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
توسيع النشاط

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
نيابة  امفراس  نقل   : النشاط  توسيع 
عن الغير,نقل امفراس لحساب خاص, 
الغير,نقل  لحساب  البضائع  نقل 

البضائع للحساب الخاص.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3414/2022.
986I

EL MARSA CONSEIL

ARDI CONSULTING
إعالن متعدس القرارات

EL MARSA CONSEIL
شارع اسريس االجل رقم الدار 193 ، 

70000، العيون املغرب
ARDI CONSULTING »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: ع ارة حم 

مكتب رقم 6 الطابق الثاني الحي 
االساري العيون - 70000 العيون 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.32189

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 10 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
املقر  الحصص,تغيير  تفويت  مايلي: 
القانوني,تغيير  الشكل  الشركة,تغيير 

املسير جالتوقيع,توسيع النشاط 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1-2 رقم  بند 
التدريب   : النشاط  توسيع  مايلي: 
تغيير الشكل القانوني من  جالتعليم- 
ا 9  محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
بند رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
أمل  تجزئة  من  الشركة  املقر  تغيير 
ع ارة  ا 9  العيون  املر�ضى   118 رقم 
حم مكتب رقم 6 الطابق الثاني الحي 

االساري العيون
بند رقم 13-7-6: الذي ينص عل9 
مايلي: بيع 500 حصة ت لكها السيدة 
خالد  السيد  افرياض لصالح  حنان 
البارجسي جالتسييرجالتوقيع يعهد ا 9 

السيد خالد البارجسي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 
2022 تحت رقم 3415/2022.

987I

أجغلوأغي بجوثري إي ان

أوغلوجغي بجوثري إيمان
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص
أجغلوأغي بجوثري إي ان

مكازة رقم 9 آسواق السالم 
املح دية ، 28800، املح دية 

املغرب
أجغلوأغي بجوثري إي ان شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مكازة رقم 
9 آسواق السالم املح دية - 28800 

املح دية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12399

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   21 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) إبراهيم بواركان 
حصة اأت اعية من أصل   333,33
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   333,33
نون4ر   21 بتاريخ  بوزضيك  مح د 

.2022
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية باملح دية بتاريخ 30 نون4ر 

2022 تحت رقم 2669.
988I

أجغلوأغي بجوثري إي ان

أوغلوجغي بجوثري إيمان
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

أجغلوأغي بجوثري إي ان

مكازة رقم 9 آسواق السالم 

املح دية ، 28800، املح دية 

املغرب

أجغلوأغي بجوثري إي ان شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكازة رقم 

9 آسواق السالم املح دية - 28800 

املح دية املغرب.



عدس 5746 - 19 أ اسى امج 9 1444 )14 سيس 4ر 2022)الجريدة الرسمية   23394

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12399

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

حسن   - مح د  هاسي   - بوزضيك 

ك سير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملح دية بتاريخ 30 نون4ر 

2022 تحت رقم 2669.

989I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

LAMSSAT FAYZA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب

LAMSSAT FAYZA شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل بدجار 

ايت امحند أ اعة ايت بوبيدمان 

 51000 الحاأب -  

الحاأب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   25

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAMSSAT FAYZA

مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشهار

أع ال الخياطة
صنع املالبس.

محل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ايت  أ اعة  امحند  ايت  بدجار 

بوبيدمان الحاأب -  
51000 الحاأب املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : الكور  فايزة  السيدة 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة فايزة الكور عنوانه)ا) سجار 
بوبيدمان  ايت  أ اعة  امحند  ايت 

51000 الحاأب املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد فايزة الكور عنوانه)ا) سجار 
بوبيدمان  ايت  أ اعة  امحند  ايت 

51000 الحاأب املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   01 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4566.

990I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 LA JAWHARA DE LA
MEDITERANE SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 12 فلوريدا العليا 
سيدي معرجف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب
 LA JAWHARA DE LA

MEDITERANE SARL شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
139، زنقة إبن فارس، حي املعارف - 

20370 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.200195

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
حي  فارس،  إبن  زنقة   ،139 »رقم 
البيضاء  الدار   20370  - املعارف 
ألويت،  زنقة   ،3 »رقم  إ 9  املغرب» 
20103 الدار البيضاء   - حي الوازيس 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847671.
991I

ESPACE CONSULTING

 EMPIRE TRANSACTIONS
MAROC

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 10

 BUREAUX MENARA, VN ،
30000، FES MAROC

 EMPIRE TRANSACTIONS
MAROC شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

ابن مو�ضى الكواش, الطابق الثاني, 
شارع عبد الكريم الخطابي, املدينة 

الجديدة - 30000 فاس املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58649

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الطابق  الكواش,  »ع ارة ابن مو�ضى 
الخطابي,  الكريم  عبد  شارع  الثاني, 
فاس   30000  - الجديدة  املدينة 
املغرب» إ 9 »إقامة رضا، ع ارة 154، 
 - ب  نرأس  املجد،  شارع   ،9 شقة 

30000 فاس املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 6408.

992I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

شركة سلمى إسكان
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 132

 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

شركة سلمى إسكان شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 محج 

مرس السلطان الطابق االجل الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء الدار البيضاء 

20130 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   18

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

سلمى إسكان.

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

26 محج   : عنوان املقر االأت اعي 

مرس السلطان الطابق االجل الشقة 
الدار البيضاء  الدار البيضاء   3 رقم 

20130 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

100.000,00 سرهم، مقسم كالتا ي:

الفيال ي  اللطيف  عبد  السيد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   700  :

للحصة.

 300  : محاح  مصطفى  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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الفيال ي  اللطيف  عبد  السيد 
زنقة  زاجية  لوريو  زنقة   6 عنوانه)ا) 
الدار   20410 الوازيس  رجسينيول 

البيضاء املغرب.
السيد مصطفى محاح عنوانه)ا) 
برشيد   26100 البي�ضي  تجزئة   44

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
الفيال ي  اللطيف  عبد  السيد 
زنقة  زاجية  لوريو  زنقة   6 عنوانه)ا) 
الدار   20410 الوازيس  رجسينيول 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 848589.

993I

FLASH ECONOMIE

FLECTECH
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

FLECTECH شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 332 شارع 
ابراهيم الرجساني الطابق 5 الشقة 
21 إقامة ريحان، حي املعاريف - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562543
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   17
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FLECTECH

ع ل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جمراقبة  الك بيوتر  شبكات  جتركيب 

الفيديو جنظام اإلنذار.
عنوان املقر االأت اعي : 332 شارع 
ابراهيم الرجساني الطابق 5 الشقة 21 
إقامة ريحان، حي املعاريف - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
بومحيشة  الجليل  عبد  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   100  :

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
بومحيشة  الجليل  عبد  السيد 
 11100 سجار رياح احصين  عنوانه)ا) 

سال الجديدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
بومحيشة  الجليل  عبد  السيد 
 11100 سجار رياح احصين  عنوانه)ا) 

سال الجديدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 4449.
994I

FLASH ECONOMIE

MKF SERVICES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MKF SERVICES
تأسيس شركة

ب قت�ضى عقد عرفي حرر بالدار 
تم   2022 بتاريخ فاتح نون4ر  البيضاء 
ذات  لشركة  امسا�ضي  النظام  جضع 
املسؤجلية املحدجسة بامل يزات املبينة 

في ا يلي:
 MKF االأت اعية:  التس ية   -  

 .SRVICES
ذات  شركة  القانوني:  الشكل   -

املسؤجلية املحدجسة.
إسارة  االأت اعي:  الهدف   -

امل تلكات.

- املقر االأت اعي: إقامة الربيع 96 
شارع انفا الطابق 7 املكتب 71، الدار 

البيضاء.
- املدة االأت اعية: 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
حدس  االأت اعي:  الرأس ال   -
سرهم   10.000 في  الشركة  رأس ال 
 100 حصة من فئة   100 موزع عل9 
اكتتبت  الواحدة،  للحصة  سرهم 

جقس ت كالتا ي: 
 50 مكوار:  مح د  فهد  السيد 

حصة 
 50 مكوار:  كريم  مح د  السيد 

حصة 
- التسيير: تم تعيين السيد مح د 
كريم مكوار ك سير جحيد للشركة ملدة 

غير محدجسة.
من  تبتدئ  االأت اعية:  السنة   -
فاتح يناير جتنتهي 31 سيس 4ر من كل 
سنة ماعدا السنة امج 9 تبتدئ من 

تاريخ التسجيل.
باملحك ة  تم  القانوني:  اإليداع   -
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
 847926 رقم  تحت   2022 نون4ر 

السجل التجاري رقم 563509.
للنشر جالبيان 

995I

FLASH ECONOMIE

CHECK CVT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHECK CVT
تأسيس شركة

ب قت�ضى عقد عرفي حرر بالدار 
تم   2022 بتاريخ فاتح نون4ر  البيضاء 
ذات  لشركة  امسا�ضي  النظام  جضع 
الشريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد بامل يزات املبينة في ا يلي:
 CHECK التس ية االأت اعية:   -  

 .CVT
ذات  شركة  القانوني:  الشكل   -
الشريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد.

الفحص  االأت اعي:  الهدف   -

التقني للعربات.

- املقر االأت اعي: إقامة الربيع 96 

شارع انفا الطابق 7 املكتب 71، الدار 

البيضاء.

- املدة االأت اعية: 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

حدس  االأت اعي:  الرأس ال   -
سرهم   10.000 في  الشركة  رأس ال 

 100 حصة من فئة   100 موزع عل9 

سرهم للحصة الواحدة، اكتتبت كلها 

السيدة  الوحيد  للشريك  محررة 

ناسية بنيس. 

- التسيير: تم تعيين السيدة ناسية 

ملدة  للشركة  جحيدة  ك سيرة  بنيس 

غير محدجسة.

من  تبتدئ  االأت اعية:  السنة   -

فاتح يناير جتنتهي 31 سيس 4ر من كل 

سنة ماعدا السنة امج 9 تبتدئ من 

تاريخ التسجيل.

باملحك ة  تم  القانوني:  اإليداع   -

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 847927 رقم  تحت   2022 نون4ر 

السجل التجاري رقم563527.

للنشر جالبيان 

996I

FLASH ECONOMIE

PETRO CVT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 PETRO CVT

تأسيس شركة

ب قت�ضى عقد عرفي حرر بالدار 

تم   2022 بتاريخ فاتح نون4ر  البيضاء 

ذات  لشركة  امسا�ضي  النظام  جضع 

الشريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد بامل يزات املبينة في ا يلي:

 PETRO التس ية االأت اعية:   -  

 .CVT

ذات  شركة  القانوني:  الشكل   -

الشريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد.
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الفحص  االأت اعي:  الهدف   -

التقني للعربات.

- املقر االأت اعي: إقامة الربيع 96 

شارع انفا الطابق 7 املكتب 71، الدار 

البيضاء.

- املدة االأت اعية: 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

حدس  االأت اعي:  الرأس ال   -
سرهم   10.000 في  الشركة  رأس ال 

 100 حصة من فئة   100 موزع عل9 

اكتتبت  الواحدة،  للحصة  سرهم 

كلها محررة للشريك الوحيد السيد 

مح د كريم مكوار. 

- التسيير: تم تعيين السيد مح د 

كريم مكوار ك سير جحيد للشركة ملدة 

غير محدجسة.

من  تبتدئ  االأت اعية:  السنة   -

فاتح يناير جتنتهي 31 سيس 4ر من كل 

سنة ماعدا السنة امج 9 تبتدئ من 

تاريخ التسجيل.

باملحك ة  تم  القانوني:  اإليداع   -

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 847928 رقم  تحت   2022 نون4ر 

السجل التجاري رقم 563529.

للنشر جالبيان 

997I

FLASH ECONOMIE

MOHABRA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MOHABRA شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د 5 زنقة مح د القري ع ارة 
رقم -26الطابق 2 مكتب رقم 8 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.524383

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 نون4ر 2022 تم رفع 

رأس ال الشركة ب بلغ قدره 
»300.000 سرهم» أي من »100.000 

سرهم» إ 9 »400.000 سرهم» عن 
طريق : إأراء مقاصة مع سيون 

الشركة املحدسة املقدار ج املستحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848046.

998I

FLASH ECONOMIE

GETCOMAR
إعالن متعدس القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GETCOMAR »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 15 زنقة 
املشاركة ع ارة بن سعيد الصخور 
السوساء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.120403

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 17 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
من  الشركة  تس ية  تغيير  مايلي: 

AUTOMIUM 9 ا GETCOMAR
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
ج  استيراس  الشركة  نشاط  توسيع 
جتج يع  جتسويق  تصنيع  تصدير؛ 
جزيوت  السيارات  غيار  قطع  أ يع 

التشحيم
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
 7500PROGES SARL تفويت شركة

AU حصة للسيد اسريس كنون
قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 
رفع راس مال الشركة من 3000000 

سرهم ا 9 4000000 سرهم

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
تعديل الفصول 6,3,2 ج 7 من النظام 

االسا�ضي للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 39158.
999I

FLASH ECONOMIE

BIJOUTERIE RIYANE 
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

STE BIJOUTERIE RIYANE sarl
شركة محدجسة املسؤجلية، رأس 

مالها. 10.000سرهم 
املقر االأت اعي : 11 زنقة عزيز بيالل 

الطابق 5 املعاريف الدار البيضاء 
ختم التصفية

العام  الج ع  ب قت�ضى محضر   .I
شركة  في  لل ساه ين  االستثنائي 
شركة   BIJOUTERIE RIYANE
محدجسة املسؤجلية في طور التصفية 
زنقة  ب11  تصفيتها  مقر  الكائن  ج 
5 املعاريف الدار  عزيز بيالل الطابق 
البيضاء، بتاريخ. 30/06/2022 تقرر 

ما يلي:
املصاسقة عل9 التقرير ج الحسابات 
املقدمة من املصفى ج كذا ع ليات 

التصفية ج اعطائه اإلبراء النهائي
معاينة ختم التصفية 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   .II
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 17/10/2022  تحت 

رقم 841608
من أأل النشر ج التبليغ

1000I

FLASH ECONOMIE

TECHNISEM MAROC
شركة املساه ة

إنشاء فرع تابع للشركة

إعالن بخصوص تأسيس شركة
» تكنيسيم مارجك »

 « TECHNISEM Maroc «

بناء عل9 توقيع فرعي خاص بتاريخ 
18 اكتوبر 2022، تم إنشاء محاضر 
 ، التنسيق)  )مركز  االتصال  مكتب 

جخصائصه عل9 النحو التا ي :
مارجك. تكنيسيم  التس ية:   .1

 TECHNISEM Maroc
مكتب  القانوني:  الشكل   .2

االتصال )مركز التنسيق)
مح د  شارع   144 العنوان:   .3
- الدار   35 6 مكتب  س يحة الطابق 

البيضاء – املغرب
جاالستيراس  اإلنتاج  املوضوع:   .4
أج  املباشر  جالتوزيع  جالتصدير 
البذجر  لج يع  الت ثيل  طريق  عن 
أ يع  جكذلك  جالزراعية  البستانية 
بالزراعة  املتعلقة  جاملواس  املنتجات 

جالبستنة جامغذية الزراعية.
التالية  تعيين  تم  اإلسارة:   .5
غير  لفترة  للشركة   

ً
مديرا أس اؤهم 

محدسة: السيد غورين رجنان 
الضريبي  املعّرف  رقم   .6
امع ال:  ضريبة  رقم   ،32300442

53277558

1001I

ME FIDUCIAIRE 

LD CONTACT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
LD CONTACT شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 06 شارع 
مؤالي عبد العزيز الطابق التالث 

مكتب 04 - 14000 القنيطرة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47933
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الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

ت ت   2022 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

ليونيل  بريس  )ة)  السيد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   950 غوجي 

)ة)  حصة لفائدة السيد   950 أصل 

أكتوبر   19 عز الدين كدي�ضي بتاريخ 

.2022

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 01 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 4868.

1002I

ME FIDUCIAIRE 

 ATLAS OUTSOURCING
SERVICE

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
حل شركة

ME FIDUCIAIRE

 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4

 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

 ATLAS OUTSOURCING

SERVICE شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 15 شارع 

سبو مبنى ال شوب مكتب رفم 04 - 

14000 القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46467

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   03 املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

 ATLAS OUTSOURCING

 100.000 رأس الها  مبلغ   SERVICE

 15 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

شارع سبو مبنى ال شوب مكتب رفم 

04 - 14000 القنيطرة املغرب نتيجة 

ل : غياب تام للنشاط.

ج حدس مقر التصفية ب 15 شارع 

 04 رفم  مكتب  شوب  ال  مبنى  سبو 

املغرب 14000 القنيطرة املغرب. 

ج عين:

السيد)ة) فؤاس الشاغ ج عنوانه)ا) 

املغرب  القنيطرة   14000 املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29 نون4ر 

2022 تحت رقم 4845.

1003I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 SOCIETE IMMOBILIERE AIT

MELLOUL SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 12 فلوريدا العليا 

سيدي معرجف ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE AIT

MELLOUL SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

141، زنقة إبن فارس، حي املعارف - 

20370 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.185357

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
حي  فارس،  إبن  زنقة   ،141 »رقم 

البيضاء  الدار   20370  - املعارف 
ألويت،  زنقة   ،3 »رقم  إ 9  املغرب» 

20103 الدار البيضاء   - حي الوازيس 

املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847143.

1004I

wimocab

CAFE LE 57
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

wimocab
مج وعة سوفيان رقم 49 الطبقة 

3 الشقة 8 سدي معرجف الدار 
البيضاء مج وعة سوفيان رقم 49 
الطبقة 3 الشقة 8 سدي معرجف 

الدار البيضاء، 20280، املغرب الدار 
البيضاء

CAFE LE 57 شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 30 شارع 
ع ر الريفي الشقة 1 الطابق امجل 

الدار البيضاء - 20260 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
559459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   17
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 CAFE  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.LE 57
غرض الشركة بإيجاز : 

مقهى.
30 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
امجل  الطابق   1 الشقة  الريفي  ع ر 
الدار البيضاء - 20260 الدار البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس ال الشركة: 1.200.000 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 10.200  : السيد مصطفى ابوكير 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد ح زة عاقل : 1.800 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد مصطفى ابوكير عنوانه)ا) 

سرج  زيان  جالس  طريق  السالم  إقامة 

البيضاء  13الدار  شقة   5 طابق   12

20670 الدار البيضاء املغرب.

 80 السيد ح زة عاقل عنوانه)ا) 
 03 أمكيك ط  بن ح د  زنقة عالل 

 20280 البيضاء  بلفيدير   05 شقة 

الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى ابوكير عنوانه)ا) 

سرج  زيان  جالس  طريق  السالم  إقامة 

البيضاء  13الدار  شقة   5 طابق   12

20670 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 842929.

1005I

Société marocaine de révision des comptes

EXPRESS CITY
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

EXPRESS CITY »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

بوركون زنقة أعفر ابن حبيب اقامة 

املشرق 2 الطابق االجل الرقم 3. - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.293743

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 
الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.
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جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 
القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840729.

1006I

L-expert-comptable.ma

 KM ELITE SERVICE NORTH
AFRICA

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

L-expert-comptable.ma

 Bd d›Anfa, Casablanca 73

 20060 ، 20060، casablanca

maroc

 KM ELITE SERVICE NORTH

AFRICA شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 10 شارع 

الحرية ،الطابق الثالث ،شقة 

5، الدار البيضاء. - 20250 الدار 

البيضاء. املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.493735

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  21 شتن4ر  املؤرخ في 

 KM ELITE SERVICE NORTH

املسؤجلية  ذات  شركة   AFRICA

 100.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

 10 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

،شقة  ،الطابق الثالث  شارع الحرية 

الدار   20250  - البيضاء.  الدار   ،5

البيضاء. املغرب نتيجة ملنافسة.

ج عين:
رشيد موالي الغازي ج  السيد)ة) 

اإلمام  زنقة  خوش  مستر  عنوانه)ا) 

 90000 طنجة   27 رقم  الترمذي 

طنجة املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 10 جفي   2022 شتن4ر   21 بتاريخ 
،شقة  ،الطابق الثالث  شارع الحرية 
الدار   20250  - البيضاء.  الدار   ،5

البيضاء. املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 844305.

1007I

Société marocaine de révision des comptes

YJ AUTO
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

YJ AUTO »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 10 زنقة 

الحرية الطابق التالث شقة 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.372977

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 

الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 
القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840725.

1008I

S.H EXPERTISE

 HOLDING COMETENCE
TRAV

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
 HOLDING COMETENCE TRAV
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 77 زنقة 

مح د س يحة الطابق 10 الرقم 57 
- 20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HOLDING COMETENCE TRAV
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
زنقة   77  : عنوان املقر االأت اعي 
مح د س يحة الطابق 10 الرقم 57 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : السيد بوشعيب سرجيش 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

سرجيش  بوشعيب  السيد 

 22 اقامة املستقبل ج ه  عنوانه)ا) 
سيدي معرجف   15 رقم   180 ع ارة 

20000 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

سرجيش  بوشعيب  السيد 

 22 اقامة املستقبل ج ه  عنوانه)ا) 
سيدي معرجف   15 رقم   180 ع ارة 

20000 الدار البيضاء املغرب

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

1009I

Société marocaine de révision des comptes

PAKTIV
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

PAKTIV »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 469 

املنطقة الصناعية ليساسفة طريق 

بوسكورة 1077 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.469551

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 
الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 
القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840720.

1010I

BAKHADDA RACHID

EL BAKKAR CHAIMAE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

EL BAKKAR CHAIMAE

ذات  شركة  القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96904

الشريك  قرار  عن  مترتب  قرار 

الوحيد

املقر الحا ي متجر الكائن بالطابق 

السفلي رقم 279 سرب 75 سيور أداس 

بني امح د مكناس 50060 املغرب

املقر الجديد للشركة متجر رقم 6 

إقامة جرسة ملعاركة الزيتون مكناس 

50080 املغرب

تاريخ  ملكناس  التجارية  املحك ة 
االيداع القانوني 14 أبريل 2022 رقم 

اإليداع القانوني 1460 

1011I

AFRODITA

BOUFELL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

BOUFELL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 61 زنقة 

أ املجد تجزئة رقم 835 - 90000 

طنجة املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.81993

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2022 نون4ر   16 املؤرخ في 

مسير أديد للشركة السيد)ة) فليوي 

مح د ك سير جحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 260044.

1012I

NOBLACTION

KM OXYGENE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة امميرة 

 ،40000  ،15 رقم  امجل  الطابق   3

مراكش املغرب

ذات  شركة   KM OXYGENE

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد

إقامة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

سيتي كارسن شارع يوغوزالفيا أليز - 

40000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.105077

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

بويهي  ك ال  )ة)  السيد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   2.500 شارل 

أصل 5.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

أ ال زاهر بتاريخ 21 أكتوبر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   14 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141428.

1013I

NOBLACTION

JEUX & CALINS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة امميرة 
 ،40000  ،15 رقم  امجل  الطابق   3

مراكش املغرب
ذات  شركة   JEUX & CALINS

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 14 
التقسيم املجت عي سيدي   18 شارع 
البيضاء  الدار   20280  - معرجف 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.505809

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   04 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
اس اء  )ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اأت اعية من  بوعتالجي 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

زينب بنبيكة بتاريخ 04 نون4ر 2022.
تفويت السيد )ة) يوسف املعرجفي 
أصل  من  اأت اعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة السيد )ة) زهور 

بنبيكة بتاريخ 04 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845913.

1014I

NOBLACTION

NIV DEVELOPPEMENTS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة امميرة 
3 الطابق امجل رقم 15، 40000، 

مراكش املغرب
NIV DEVELOPPEMENTS شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي إقامة أواس 109 

الطابق 3 شقة 43 أليز - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.129903

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) س ير حرشاجي 

 100 حصة اأت اعية من أصل   50

الخي  عبد  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

النوينو بتاريخ 19 أكتوبر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   14 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141427.

1015I

STE FIDUCONFIANCE

A4M TRADING
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

A4M TRADING شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 20، 

حي النخيل ،طريق عين الس ن فاس 

- 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44439

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 11 أكتوبر 2022 تقرر حل 

 A4M شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

 200.000 TRADING مبلغ رأس الها 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

20، حي النخيل ،طريق عين الس ن 

فاس - 30000 فاس املغرب نتيجة ل 

: عدم مزاجلة اي نشاط اقنصاسي.
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 ،20 ج حدس مقر التصفية ب رقم 
حي النخيل ،طريق عين الس ن فاس 

- 30000 فاس املغرب. 
ج عين:

السيد)ة) اح د اغربي ج عنوانه)ا) 
 2 الج يل  الهواء  تجزئة   23 رقم 
 30000 الشقة 4 ملعب الخيل فاس 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : رقم 20، 
حي النخيل ،طريق عين الس ن فاس 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4413/022.

1016I

NOBLACTION

UFMD
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة امميرة 
3 الطابق امجل رقم 15، 40000، 

مراكش املغرب
UFMD شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املنار 3 

تجزئة الشرف 575 شقة 9 الطابق 
الثاني مكتب رقم 2 - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

130657
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   11
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.UFMD

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 
اسارة االستغالل التجاري أج الخدمات 

) املبيعات ع4ر اإلنترنيت)
تاأر أج جسيط يقوم باالستيراس ج 

التصدير.
 3 املنار   : عنوان املقر االأت اعي 
الطابق   9 شقة   575 تجزئة الشرف 
الثاني مكتب رقم 2 - 40000 مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   400  : السيد ناصر مزجغ 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
400 حصة   : السيد خليل الوراس 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 200  : اخطاب  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مزجغ  ناصر  السيد 

تولوز 31000 31000 تولوز فرنسا.
عنوانه)ا)  الوراس  خليل  السيد 
زنقة ابن عائشة رقم 22 أليز 40000 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  اخطاب  مح د  السيد 
 40000  75 رقم   2 عباس  سيدي 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مزجغ  ناصر  السيد 

تولوز 31000 31000 تولوز فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   14 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141392.
1017I

CABINET BOUZIDI

STE AZMANI PC
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 
الناظور ، 62000، الناظور املغرب
STE AZMANI PC شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 21 شارع 
ابن خلدجن - 62000 ناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6537
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2022 تقرر حل 
 STE شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
AZMANI PC مبلغ رأس الها 10.000 
 21 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
ناظور   62000  - خلدجن  ابن  شارع 

املغرب نتيجة ل : جقف النشاط.
ج حدس مقر التصفية ب 21 شارع 
ابن خلدجن - 62000 ناظور املغرب. 

ج عين:
ج  أزماني  فيصل  السيد)ة) 
 84 رقم  ساقية  شارع  عنوانه)ا) 
)ة)  ك صفي  املغرب  ناظور   62000

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4824.
1018I

GMM LOGISTIC SARL

GMM LOGISTIC
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

GMM LOGISTIC شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 44 زنقة 
سي كاف الطابق الثالث رقم 6 

الصخور السوساء - 20303 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
561843

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   31

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 GMM : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.LOGISTIC
غرض الشركة بإيجاز : التعشير

النقل ج اللوأستيك
التجارة.

 44  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 6 زنقة سي كاف الطابق الثالث رقم 
الدار   20303  - السوساء  الصخور 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 : GMM LOGISTIC الشركة

سرهم   100 بقي ة  حصة   100
للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الفتاح  عبد  مرأان  السيد 
عنوانه)ا) إقامة امبرار ع ارة س شارع 
ابن تاشفين عين برأة 20250 الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  انيس  مرأان  السيد 
ابن  شارع  س  ع ارة  امبرار  إقامة 
الدار   20250 برأة  عين  تاشفين 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  سلمى  مرأان  السيدة 
ابن  شارع  س  ع ارة  امبرار  إقامة 
الدار   20250 برأة  عين  تاشفين 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مسيري الشركة:
الفتاح  عبد  مرأان  السيد 
عنوانه)ا) إقامة امبرار ع ارة س شارع 
ابن تاشفين عين برأة 20250 الدار 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 4390.

1019I
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gestoria siham

ARWA FASHION
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

gestoria siham

 EL JADIDAlot hakima N°131 ،

24000، الجديدة املغرب

ARWA FASHION شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 473 

حي املسيرة موالي عبد هللا - 24000 

الجديدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14697

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

2022 تقرر حل  03 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

 ARWA FASHION الشريك الوحيد

سرهم   100.000 رأس الها  مبلغ 

جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 473 

 24000  - حي املسيرة موالي عبد هللا 

املنافسة   : الجديدة املغرب نتيجة ل 

جاالحتكار.

الرقم  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 - هللا  عبد  موالي  املسيرة  حي   473

24000 الجديدة املغرب. 

ج عين:

السيد)ة) كوثر فضيل ج عنوانه)ا) 

الرقم 473 حي املسيرة موالي عبد هللا 

24000 الجديدة املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ 17 غشت 

2022 تحت رقم 29136.

1020I

CAB ASSISTANCE

MDIQ NORD TRANSPORT
إعالن متعدس القرارات

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 MDIQ NORD TRANSPORT

»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: بوشافرا 

سجار بوزغالن - 13000 املضيق 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28195

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

تجعيط  السيد  حصص  أ يع  بيع 

السيد  لفائدة  حصة)   100( مراس 

العيشوني يوسف.

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

قبول استقالة السيد تجعيط مراس 

جمنحه إبراء ذمة كاملة جنهائية خالل 

الجديد  املسير  تعيين  ج  إسارته  فترة 

غير  ملدة  يوسف  العيشوني  السيد 

محدسة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 

املساه ات

بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 

راس مال الشركة

عل9  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: التعيين 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   17 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2295.

1021I

سيوان الخدمات

 STE MANI D ELEVAGE ET
GRAISSEMENT DES VEAUX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيوان الخدمات
شارع مح د الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
املغرب

 STE MANI D ELEVAGE ET
 GRAISSEMENT DES VEAUX

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار اجالس 
الرياحي نويرات - 16150 مشرع 

بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 STE MANI D ELEVAGE ET

.GRAISSEMENT DES VEAUX
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املاشية جتس ينها- اشغال فالحية.
عنوان املقر االأت اعي : سجار اجالس 
مشرع   16150  - نويرات  الرياحي 

بلقصيري املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   1.000  : السيد خالد مني 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

سجار  السيد خالد مني عنوانه)ا) 

مشرع   16150 اجالس الرياحي نويرات 

بلقصيري املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

سجار  السيد خالد مني عنوانه)ا) 

مشرع   16150 اجالس الرياحي نويرات 

بلقصيري املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

نون4ر 2022 تحت رقم 387.

1022I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

LE GRAND BLEU RELAIS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

LE GRAND BLEU RELAIS شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : تطوان 

، جاس الج ، مزاري أزرزا بني سعيد ، 

مكاس الطابق امجل - 90000 تطوان 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.12133

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2021 نون4ر   24 املؤرخ في 

شركة   LE GRAND BLEU RELAIS

ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

بني  أزرزا  مزاري   ، الج  جاس   ، تطوان 

سعيد ، مكاس الطابق امجل - 90000 

اإلقفال  ل-  نتيجة  املغرب  تطوان 

للشركة  الكلية  للتصفية  النهائي 

 LE GRAND BLEU« املذكورة 
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RELAIS SARL D’A.U» بعد مالحظة 
حلها بتاريخ 03/11/2021 جالشطب 

من السجل التجاري رقم 12133..
ج عين:

أماندج غارسيا سانشيز  السيد)ة) 
مالقا اسبانيا   0 اسبانيا  ج عنوانه)ا) 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
تطوان  جفي   2021 نون4ر   24 بتاريخ 
 ، مزاري أزرزا بني سعيد   ، جاس الج   ،
تطوان   90000  - مكاس الطابق امجل 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   09 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2246.
1023I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

 TRAVAUX ET PRODUITS
SPECIAUX

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 TRAVAUX ET PRODUITS

SPECIAUX شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : تطوان 
، جاسي الج ، مزاري أزازا بني سعيد 
، مكاس الطابق امر�ضي - 90000 

تطوان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.12131

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر   2021 نون4ر   24 في  املؤرخ 
 TRAVAUX ET PRODUITS حل 
مسؤجلية  ذات  شركة   SPECIAUX
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي تطوان ، جاسي الج ، 
مزاري أزازا بني سعيد ، مكاس الطابق 

امر�ضي - 90000 تطوان املغرب نتيجة 
اإلغالق النهائي للتصفية الكاملة  ل- 
 TRAVAUX ET« املذكورة  للشركة 
 PRODUCTS SPECIAUX SARL
حلها  تم  أنه  مالحظة  بعد   «D’A.U
جشطب   03/11/2021 بتاريخ 

السجل التجاري رقم 12133..
ج عين:

أماندج غارسيا سانشيز  السيد)ة) 
مالقا اسبانيا   0 اسبانيا  ج عنوانه)ا) 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 ، جفي تطوان   2021 نون4ر   24 بتاريخ 
 ، مزاري أزازا بني سعيد   ، جاسي الج 
مكاس الطابق امر�ضي - 90000 تطوان 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   09 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2248.
1024I

سونطر افيغ

سينميم
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سونطر افيغ
سانية بوشعراء 2 زنقة تاجريرت رقم 
6 سيدي مو�ضى سال ، 11000، سال 

املغرب
سين يم شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي غ ارة 30 
شقة 8 زنقة موالي اح د لوكيلي 
حسان الرباط - 10005 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
164217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   23
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

سين يم.

 - مطعم   : غرض الشركة بإيجاز 

التكوين - استيراس ج التصدير.

غ ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

30 شقة 8 زنقة موالي اح د لوكيلي 

الرباط   10005  - الرباط  حسان 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   1.000  : الشركة سين يم 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

امبارك  السكوسي  السيد 

سانية   28 زنقة ص4را رقم  عنوانه)ا) 

الطالبي سال 11000 سال املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

امبارك  السكوسي  السيد 

سانية   28 زنقة ص4را رقم  عنوانه)ا) 

الطالبي سال 11000 سال املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130487.

1025I

CABINET BOUZIDI

DORAY MAROC
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيدي ص.ب 125 

الناظور ، 62000، الناظور املغرب

DORAY MAROC شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
الصناعي رقم 11 مكرر سلوان - 

62000 ناظور املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3889

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم   2022 نون4ر   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   2.000.000«
»2.000.000 سرهم» إ 9 »4.000.000 
مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم» 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املستحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2022 تحت رقم 4847.
1026I

مطاحن املركز

مطاحن املركز
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مطاحن املركز
مركزاجالس ازباير تازة ، 35025، تازة 

املغرب
مطاحن املركز شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز جالس 

ازباير تازة - 35025 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6803

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   18
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقتضاء ب ختصر تس يتها : مطاحن 

املركز.
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الطحن   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الحبوب.

عنوان املقر االأت اعي : مركز جالس 
ازباير تازة - 35025 تازة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 2022 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 100  : املركز  مطاحن  الشركة 
سرهم   100.000 بقي ة  حصة 

للحصة.
بقي ة   100  : السيد طارق هكور 

100.000 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هكور  طارق  السيد 
تازة   35025 تازة  ازباير  مركزاجالس 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد طارق هكور عنوانه)ا) مركز 

اجالس ازباير تازة 35025 تازة املفرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   10 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 4023.

1027I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

DRIWECH
إعالن متعدس القرارات

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
DRIWECH »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: ع ارة 18 
تجزئة فضيلة طريق عين الشقف 
الطايق 2 الشقة 6 فاس - 30000 

فاس امل لكة املغربية.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.61661

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 04 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

التي  الحصص  أ يع  تحويل  مايلي: 

في  بوسف  املجدج ي  السيد  ي لكها 

ابن  السيد  ا 9   DRIWECH شركة 

رقم البطاقة الوطنية  مو�ضى ك ال، 

ج السيد املون سعيدرقم   CB81298

بنسب   C422751 البطاقة الوطنية 

متساجية

عل9  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

تغير الشكل القانوني للشركة  مايلي: 

SARL 9 ا SARL AU من

عل9  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

مايلي: تحويل املقر اإلأت اعي للشركة 

ا 9 العنوان الجديد : رقم 84 الطابق 

2، تجزئة زهرة املدائن 3، فاس

عل9  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 

مايلي: تعين السيد ابن مو�ضى ك ال، 

 CB81298 الوطنية  البطاقة  رقم 

البطاقة  رقم  سعيد  املون  السيد  ج 

الوطنية C422751، مسيرين للشركة 

لقبول  تباعا  محدجسة،  غير  ملدة 

إستفلة السيد املجدج ي يوسف رقم 

من   ،C439286 الوطنية  البطاقة 

مه ة التسيير 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 

حصص الشركة

بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

الشكل القانوني

بند رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

املقر اإلأت اعي

بند رقم 8: الذي ينص عل9 مايلي: 

التسيير

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4971.

1028I

KAMAR BENOUNA

AFRICA FEED
شركة التوصية بامسهم 

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
AFRICA FEED شركة التوصية 

بامسهم 
جعنوان مقرها اإلأت اعي 24 أيال ي 
الغفيري التجزئة رقم 3 عين السبع - 

20250 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة التوصية بامسهم 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563869
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   14
بامسهم  التوصية  لشركة  امسا�ضي 

بامل يزات التالية:
التوصية  شركة   : الشركة  شكل 

بامسهم.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AFRICA FEED
موضوع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة بشكل مباشر اج غير مباشر في 

أ يع البلدان 
الشركات  أ يع  في  املساه ة   -

املالية الصناعية ج التجارية 
املشاركات  تنضيم  ج  اسارة   -

املدكورة 
الهيئات  أ يع  في  املشاركة   -

االسارية للشركات املدكورة 
الصاسرة  العقارية  القيم  اسارة   -

عن االشخاص املعنويين..
عنوان املقر االأت اعي : 24 أيال ي 
الغفيري التجزئة رقم 3 عين السبع - 

20250 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 
مقسم  سرهم،   1.041.730.000

كالتا ي:
- السيد اح د مستعيد : 30.293 

بقي ة 10.000 سرهم.

السيد اح د الشرمطي : 26.018 
بقي ة 10.000 سرهم.

 36.270  : السيد يونس الصالحي 
بقي ة 10.000 سرهم.

 11.592  : الصالحي  السيدة رأاء 
بقي ة 10.000 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

السيد اح د مستعيد عنوانه)ا) 
سيدي   95 رقم   1 الكولين  تجزئة 
البيضاء  الدار   20150 معرجف 

املغرب.
السيد اح د الشرمطي عنوانه)ا) 
كاليفورنيا   8 رقم  أارسينيا  تجزئة 

20150 الدار البيضاء املغرب.
السيد يونس الصالحي عنوانه)ا) 
 23 4 رقم  تجزئة موالي اسريس زنقة 

20150 الدار البيضاء املغرب.
الصالحي عنوانه)ا)  السيدة رأاء 
معرجف  سيدي   2 الفتح  تجزئة 

20580 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد اح د الشرمطي عنوانه)ا) 
كاليفورنيا   8 رقم  أارسينيا  تجزئة 

20150 الدار البيضاء املغرب
السيد اح د مستعيد عنوانه)ا) 
سيدي   95 رقم   1 الكولين  تجزئة 
البيضاء  الدار   20150 معرجف 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847822.

1029I

مورجكو كومبتونس اكاجنت

BATOUANE HOLDING
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مورجكو كومبتونس اكاجنت
شقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 40000، مراكش املغرب

BATOUANE HOLDING شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي زينيث 

بيزنس سنتر زنقة مسليم تجزئة بكار 

الطابق الثالث الشقة رقم 14 باب 

س كالة مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   24

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BATOUANE HOLDING

إسارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  املشاركة  ض انات  محفظة 

الشركات.
زينيث   : االأت اعي  املقر  عنوان 

بيزنس سنتر زنقة مسليم تجزئة بكار 

باب   14 الثالث الشقة رقم  الطابق 

مراكش   40000  - مراكش  كالة  س 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   JMD SAS : 99 الشركة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 JAMEL DEBBOUZE : 1 السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 19 عنوانه)ا)   JMD SAS الشركة 
زنقة سانت لويس في الجزيرة 75004 

باريس فرنسا.

 JAMEL DEBBOUZE السيد 
في  زنقة سانت لويس   19 عنوانه)ا) 

الجزيرة 75004 باريس فرنسا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

 JAMEL DEBBOUZE السيد 
في  زنقة سانت لويس   19 عنوانه)ا) 

الجزيرة 75004 باريس فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141807.

1030I

ECOGEF

 FRATELLI CONSTRUCTION

ET IRON
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

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

 FRATELLI CONSTRUCTION

ET IRON شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 

اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 

1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

20330 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

561925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   10

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 FRATELLI CONSTRUCTION ET

.IRON

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متعدسة/ تجارة/ بيع مواس البناء.

زنقة   13  : عنوان املقر االأت اعي 

اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 
 - البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم   1

20330 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد املهدي العقلي : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

500 حصة   : السيد أواس العقلي 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العقلي  املهدي  السيد 

 24000 الجديدة  هبة  تجزئة   61

الجديدة املغرب.

السيد أواس العقلي عنوانه)ا) 61 

تجزئة هبة الطابق السفلي الجديدة 

24000 الجديدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  العقلي  املهدي  السيد 

 24000 الجديدة  هبة  تجزئة   61

الجديدة املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 37621.

1031I

مورجكو كومبتونس اكاجنت

 MM HOME MULTI

TRAVAUX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مورجكو كومبتونس اكاجنت

شقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 

، 40000، مراكش املغرب

 MM HOME MULTI TRAVAUX

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زينيث 
بزنس سنتر زنقة مسلم تجزئة بوكار 

الطابق الثالث شقة رقم 14 باب 
سكالة مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131041

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   31
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 MM  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HOME MULTI TRAVAUX
مقاجل   •  : غرض الشركة بإيجاز 

أع ال مختلفة اج البناء
• الديكور جالتص يم الداخلي

• اع ال الصيانة.
زينيث   : االأت اعي  املقر  عنوان 
بزنس سنتر زنقة مسلم تجزئة بوكار 
باب   14 رقم  شقة  الثالث  الطابق 
مراكش   40000  - مراكش  سكالة 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
لويس  أان  نيكوال  رجش  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000  :

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
لويس  أان  نيكوال  رجش  السيد 
سانت  غريليت  طريق   20 عنوانه)ا) 

أينيس 63122 شامبانيل فرنسا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
لويس  أان  نيكوال  رجش  السيد 
سانت  غريليت  طريق   20 عنوانه)ا) 

أينيس 63122 شامبانيل فرنسا
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141818.

1032I

FIDUGRA

CAFE WILZ
إعالن متعدس القرارات

FIDUGRA

شارع مح د الخامس ع ارة امنار 

رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 

86150، اكاسير املغرب

CAFE WILZ »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

غاندي رقم 04. ايت ملول انزكان 

86150 ايت ملول املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16627

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

حصة ا 9 السيد رشيد   100 تفويت 

الشرطي

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

من  الشرطي  اح د  السيد  استقالة 

مهامه ك سير للشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

مدير  الهرسجم  رشيد  السيد  تعيين 

أديد للشركة ملدة غير محدجسة

قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

بالتوقيع  التزامها  است رار الشركة ج 

رشيد  للسيد  االأت اعي  ج  البنكي 

الهرسجم ملدة غير محدجسة

قرار رقم 5: الذي ينص عل9 مايلي: 

تغيير الغرض التجاري ليصبح مقهى 

ج قاعة شاي مطعم ج محل االكالت 

الخفيفة ج تجارة املواس الغدائية

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

هو  الشركة  من  الغرض  الغرض: 

ج  :مقهى  التالية  بالع ليات  القيام 

االكالت  محل  ج  مطعم  شاي  قاعة 

السريعة ج تجارة املواس الغذائية

بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 

الشركة  راس ال  الحصص:يتكون 

حصة في   1000 من   100000 ب بلغ 

ملكية السيد رشيد العرسجم

بند رقم 8: الذي ينص عل9 مايلي: 

تم تحديد رأس  امسهم:   - رأس املال 

املال بإأ ا ي 100،000 سرهم مقسم 

 100 اس ية  بقي ة  سهم   1000 إ 9 

مدفوعة بالكامل   ، سرهم لكل سهم 

جكاملة بين الشركاء عل9 النحو التا ي: 

السيد رشيد الهرسجم 100000 سرهم. 

1000 حصة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   22 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2326.

1033I

ECOGEF

EX LA CHAPELLE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 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

EX LA CHAPELLE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 13 زنقة 

اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 

1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

20330 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

563051

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   22

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 EX LA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها 

.CHAPELLE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جالتصدير/  االستيراس  عقاري/ 

التجارة.
زنقة   13  : عنوان املقر االأت اعي 

اح د املجاطي اقامة لزالب الطابق 
 - البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم   1

20330 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 : الهال ي  شفيق  مح د  السيد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الهال ي  شفيق  مح د  السيد 

اقامة   4 الشقة   94 ع ارة  عنوانه)ا) 

 24000 البحيرة تجزئة اية الجديدة 

الجديدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

الهال ي  شفيق  مح د  السيد 

اقامة   4 الشقة   94 ع ارة  عنوانه)ا) 

 24000 البحيرة تجزئة اية الجديدة 

الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 38861.

1034I

مينارة فينانس أرجب

UTI GROUP MAROC
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مينارة فينانس أرجب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

UTI GROUP MAROC شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 52,شارع 

موالي رشيد, الطابق الرابع شقة 
رقم7, أليز - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   29

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 UTI  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GROUP MAROC

شركة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات الرق ية 

- توظيف 

- استيراس ج تصدير.

52,شارع   : عنوان املقر االأت اعي 

شقة  الرابع  الطابق  رشيد,  موالي 
رقم7, أليز - 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

شركة   «UTI GROUP« الشركة 

حصة   1.000  : فرن�ضي  قانون  ذات 

بقي ة 10 سرهم للحصة.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

شركة   «UTI GROUP« الشركة 

 68Rue (ذات قانون فرن�ضي عنوانه)ا

de Villiers 92300 Levallois-

.Perret France

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

 Christian, Erik, George, السيد

عنوانه)ا)   Alexandre AUMARD

 Boulevard Maillot 36 92200

Neuilly-sur-Seine France

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن4ر   01 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 142064.

1035I

مكتب العريش لالستشارة

LATIF MARS
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب العريش لالستشارة

254 موالي علي الشريف الطابق 

الثالث ، 65800، تاجريرت املغرب

LATIF MARS شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي باملحل 
الكائن بالطابق السفلي من املنزل 
رقم 94 تجزئة الشهداء تاجريرت - 

65800

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 أبريل   06

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 LATIF تس يتها:  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MARS

جكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالع ولة 

املحل   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الكائن بالطابق السفلي من املنزل رقم 

94 تجزئة الشهداء تاجريرت - 65800

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد ايشن عبد اللطيف : 100 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

اللطيف  عبد  ايشن  السيد 

القدس  تجزئة   1172 عنوانه)ا) 

65800 تاجريرت املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مسيري الشركة:

اللطيف  عبد  ايشن  السيد 

القدس  تجزئة   1172 عنوانه)ا) 

65800 تاجريرت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 االبتدائية بتاجريرت بتاريخ 

2022 تحت رقم 406.

1036I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

DAR SELOUAN
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

DAR SELOUAN شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

البديع ، تجزئة 5 طريق اي وزار فاس 

- 30050 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74703

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 DAR  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SELOUAN

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج  الحالقة  تنكافت،   ، الحفالت 

التج يل.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

البديع ، تجزئة 5 طريق اي وزار فاس 

- 30050 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : أمال  سلوى  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة سلوى أمال عنوانه)ا) 22 
ابن  شارع  فرح  حي  سجل اسة  زنقة 

االثير فاس 30040 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيدة سلوى أمال عنوانه)ا) 22 
ابن  شارع  فرح  حي  سجل اسة  زنقة 

االثير فاس 30040 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4924.

1037I

مورجكو كومبتونس اكاجنت

APOLLEON
إعالن متعدس القرارات

مورجكو كومبتونس اكاجنت
شقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 40000، مراكش املغرب

APOLLEON »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: عند 

فيكوغ سي سوس 45 شارع العقبة 
الصويرة - 44000 الصويرة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4767
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 16 شتن4ر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
يفوت  أوريفيتش  بافيل  السيد 
جالقانونية:  العاسية  آلض انات  مع 
 L-LOPA CLUSTER شركة  إ 9 
تسع ئة   HOLDING SARL AU
 (999( حصة  تسعون  ج  تسعة  ج 
 (100.00( مائة  قدرها  اجلية  بقي ة 
سرهم لكل منها م ا ي لكه في شركة 
املسؤجلية  ذات   «APOLLEON«
برأس  جاحد  مساهم  سات  املحدجسة 
بالتا ي  سراهم.ج   100،000.00 مال 
يصبح ترتيب الحصص عل9 الشكل 
 L-LOPA حصة لشركة   999  : التا ي 
CLUSTER HOLDING SARL AU ج 

حصة للسيد بافيل أوريفيتش.
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة سات املسؤجلية املحدجسة 
سات  شركة  ا 9  جاحد  مساهم  سات 

املسؤجلية املحدجسة 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
الذي ينص عل9   :7 ج   6 بند رقم 

مايلي: املساه ة جرأس املال
بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

الشكل القانوني 
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   08 االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 437.
1038I

امستاذ علي الشريف العلمي -موثق-

 STE «KAMASO«
TRANSPORT

إعالن متعدس القرارات

امستاذ علي الشريف العلمي -موثق-
إقامة ياس ين، الع ارة ب زاجية 

شارع مح د الخامس ج شارع الجيش 
امللكي، الطابق امجل، الجديدة. ، 

24000، الجديدة املغرب
 STE «KAMASO TRANSPORT«
»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: 

 Casablanca, Tit Mellil, Route
 1070, Douar Ouled Si Abou -

.29640 Casablanca Maroc
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.149977

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
العام  محضرالج ع  ب وأب  مايلي: 
 KAMASO« لشركة  االستثنائي 
بتاريخ   «  TRANSPORT« S.A.R.L
صدقة  عقد  ج   ،2022 نون4ر   08
الشركة  في  اأت اعية  لحصص 
ب وأب   ،  2022 نون4ر   08 بتاريخ 
تلقاها  التي  التوثيقية  العقوس  هذه 
موثق  العلمي  الشريف  علي  امستاذ 
 Maud, بالجديدة، تصدقت السيدة
ج   Joséphine, Liliane ANDREANI
 Karine, Gilda, Eléonore السيدة 
الحصص  بج يع   ،ANDREANI
االأت اعية التي ي تلكانها في الشركة 
حصة بالنسبة   2000 التي تت ثل في 
 Maud, Joséphine, Liliane للسيدة
حصة   1500 ج   ANDREANI
 Karine, Gilda, Eléonore للسيدة 
ANDREANI، ب ج وع 3500 حصة 

 Sophie Sandrine السيدة  لفائدة 

صوفي   Danielle ANDREANI

صدرين سانييل اندرياني التي قبلتهم 
ج تقدر قي تهم بتالث ائة ج خ سون 

ألف سرهم )350.000,00) سرهم 

عل9  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

نتيجة لذلك تحولت الشركة  مايلي: 

مسؤجلية  ذات  شركة  ا 9  املذكورة 

 S.A.R.L AU محدجسة بشريك جحيد 
راس الها االأت اعي يوأد من اآلن   ,

فصاعدا بين يدي الشريكة ج املسيرة 

 Sophie السيدة  للشركة  الوحيدة 

Sandrine Danielle ANDREANI ج 

التي تت ثل حصصها في 5000 حصة 

سرهم للحصة ج التسيير   100 بقي ة 

 Sophie Sandrine مسند ا 9 السيدة

ج  الشريكة   Danielle ANDREANI

املسيرة الوحيدة للشركة. 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

شركة  ا 9  املذكورة  الشركة  تحولت 

بشريك  محدجسة  مسؤجلية  ذات 

 S.A.R.L AU جحيد

بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
رأس املال االأت اعي : تم تحديد رأس 

خ س ائة  بقي ة  االأت اعي  مالها 

مقسم   ،(500.000.00( سرهم  ألف 

)5000) حصة بقي ة مائة سرهم  إ 9 

الواحدة،  للحصة  سرهم   (100.00(

ج  مكتتبة   5000 إ 9   1 من  مرق ة 

مخصصة بالكامل للشريكة جاملسيرة 

 Sophie Sandrine الوحيدة السيدة

املج وع   ،Danielle ANDREANI

املال  الرأس  ي ثل  حصة،   5000

النظام  تعديل  تم  به  ج  بالكامل. 

 KAMASO لشركة  امسا�ضي 

جفقا   TRANSPORT « S.A.R.L A.U

لعقد موثق تلقاه املوثق املذكور أعاله 

بتاريخ 08 نون4ر 2022

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00848110.

1039I

SYNERG

»BROADWAY STUDIO«
إعالن متعدس القرارات

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
»BROADWAY STUDIO» »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة ذات 
الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: الدار 
البيضاء بوسكورة تجزئة حدائق 

ماسينيون، بقطعة رقم 1، املدينة 
الخضراء - 27182 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.498347

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 ماي 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
 * من:  للشركة  الرئي�ضي  املقر  نقل 
زنقة عين   ،  12 رقم   - الدار البيضاء 
الطابق   ، ب  ياس ين  إقامة  حرجسة 
ا 9   ،20200 ب،  الشقة  الخامس، 
البيضاء  الدار   *  : التا ي  العنوان 
بوسكورة تجزئة حدائق ماسينيون، 

بقطعة رقم 1، املدينة الخضراء. 
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
للشركة  امسا�ضي  النظام  تحديث   *
التحويل املذكور  باالعتبار  مع امخذ 
أعاله ملقر الشركة، مع تحديد حسب 
امسا�ضي  القانون  اعت اس  الضرجرة، 
الجديد ليس في أصل إنشاء شخص 

معنوي أديد.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 
4 »املقر الرئي�ضي»  تم تعديل الفصل 

من القانون امسا�ضي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 831133.

1040I

ADYEL & ASSOCIES

AYA MONEY
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
43 مكرر ب عين تاجأتات ، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
AYA MONEY شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 131 شارع 

أنفا ، إقامة أزجر ، مكتب رقم 11 
ب ، الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563405

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   24
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 AYA  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MONEY
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلسارة،  التنظيم،  -االستراتيجية، 
الت ويل،  اإلسارة،  البشرية،  املوارس 
التسويق،  املعلومات،  أنظ ة 
 ، الرقابة اإلسارية جالشراء  االتصال، 

من التص يم إ 9 التنفيذ املنفذ.
- سعم التوظيف جالتزجيد للع الء 
)من أ يع امنواع) من املقاجلين من 
من  خدمات  تقديم  بهدف  الباطن 
نفس النوع ك ا هو مذكور في الفقرة 

السابقة.
الويب،  مواقع  إسارة  -إنشاء، 
في  ب ا   ، املح ول  الهاتف  تطبيقات 
الحصر  ال  املثال  سبيل  عل9  ذلك 
جمواقع  اإللكترجنية  التجارة 
املعلومات ، نيابة عن الشركة نفسها 

أج ع الء الطرف الثالث.
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- سراسة جتص يم جتسويق جترجيج 
أي منتج يتعلق بشكل مباشر أج غير 

مباشر بامنشطة املذكورة أعاله.
سعم  استشارية،  خدمات   -
املجت عات،  الشركات،  لألفراس، 
املنظ ات العامة أج الخاصة امخرى 

في تطويرها االستراتيجي جالتشغيلي..
 131  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع أنفا ، إقامة أزجر ، مكتب رقم 
11 ب ، الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 10.000  : السيد ض يري اسريس 

حصة بقي ة 1 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد ض يري اسريس عنوانه)ا) 
07 شقة 16 زنقة زالغ إقامة االطلس 
الرباط   10080 الكبير اكدال الرباط 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد ض يري اسريس عنوانه)ا) 
07 شقة 16 زنقة زالغ إقامة االطلس 
الرباط   10080 الكبير اكدال الرباط 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم -.
1041I

Fiducie olympia sarl

FINANCE ATTAWASSOUL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Fiducie olympia sarl
 1er etage n°10groupe 10 rue
 de marrakech Agadir، 80000،

agadir maroc
 FINANCE ATTAWASSOUL

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 
10 ع ارة 45 السعاسة الضح9 الحي 

املح دي اكاسير - 80000 اكاسير 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39861
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
طيكع  مولوس  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة السيد )ة) املدني 

اخرازن بتاريخ 31 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   21 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2022 تحت رقم 119368.
1042I

MEDIA BT PLANET

 MEDIA BT - PLANET SARL
AU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MEDIA BT PLANET
حي ايت أجكنون سمنات ، 22300، 

سمنات املغرب
 MEDIA BT - PLANET SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي ايت 
اجكنون سمنات - 22300 سمنات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4817

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2021 أكتوبر   07
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 MEDIA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.BT - PLANET SARL AU

جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إشهارية، التجارة اإللكترجنية،.

حي ايت   : عنوان املقر االأت اعي 

سمنات   22300  - سمنات  اجكنون 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 90.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 900  : بوتشي�ضي  أيوب  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد أيوب بوتشي�ضي عنوانه)ا) 

مراكش   40000 حي م4رجكة مراكش 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد أيوب بوتشي�ضي عنوانه)ا) 

مراكش   40000 حي م4رجكة مراكش 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   28 االبتدائية بازيالل بتاريخ 

2021 تحت رقم 704.

1043I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

DIA DESIGN BOISERIES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

DIA DESIGN BOISERIES شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكاتب 
املدينة 3، شارع أصيلة امطلس، 
فاس املدينة الجديدة - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 DIA  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DESIGN BOISERIES
االع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النجارة،  ج  للخشب  الصناعية 

االستيراس ج التصدير.
مكاتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
امطلس،  أصيلة  شارع   ،3 املدينة 
فاس املدينة الجديدة - 30000 فاس 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   1.000  : السيد زهير أمال 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 1 عنوانه)ا)  أمال  زهير  السيد 
زنقة عابد الفا�ضي بورمانة م ج فاس 

30060 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
 1 عنوانه)ا)  أمال  زهير  السيد 
زنقة عابد الفا�ضي بورمانة م ج فاس 

30060 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4937.
1044I
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BETA FIDUCIAIRE

MOOD STUDIO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

MOOD STUDIO شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الحسن التاني تجزئة بن يرة رقم 121 

- 60000 جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

40255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOOD STUDIO
مصور   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تص يم  س عي بصري-   - فوتوغرافي 

غرافيك.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الحسن التاني تجزئة بن يرة رقم 121 

- 60000 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 90.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيدة ع ار حجيبة : 540 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 360  : عزالدين  بختوي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيدة ع ار حجيبة : 540 بقي ة 

54.000 سرهم.
 360  : عزالدين  بختوي  السيد 

بقي ة 36.000 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حجيبة  ع ار  السيدة 
بن يرة  تجزئة  التاني  الحسن  شارع 

رقم 121 60000 جأدة املغرب.
السيد بختوي عزالدين عنوانه)ا) 
سرب امباضو زنقة 26 رقم 14 60000 

جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيدة مي وني اشواق عنوانه)ا) 
بن يرة  تجزئة  التاني  الحسن  شارع 

رقم 121 60000 جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1871.
1045I

SOCIETE FIDAV SARL

 STE ALMOU EMBALLAGE
SARL

إعالن متعدس القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين ع ارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 
املغرب

 STE ALMOU EMBALLAGE SARL
»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: أملو 
الج اعة القرجية ايت جالل طريق 

الرباط - - مكناس املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.47349

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 02 غشت 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
حصص:  -1تفويت  رقم  قرار 
حصة   1960 الذي ينص عل9 مايلي: 
حدس  بث ن  حفيض  ملحي  للسيد 
السيد  سرهم لصالح  في196000.00 
لبطاقة  الحامل  مساعف  سفيان 
 D775301 رقم  الوطنية  التعريف 
ح يد  نصيري  للسيد  حصة  ج40 
سرهم   4000.00 في  حدس  بث ن 
مساعف  سفيان  السيد  لصالح 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
الرأس ال  بالتا ي   D775301 رقم 

في  حدس  للشركة  االأت اعي 
200000.00 سرهم موزع عل9 الشكل 
مساعف  سفيان  السيد   - التا ي: 
 100 الواحدة  قي ة  حصة   2000

سرهم.
الشركة:  مسير  -2تغيير  رقم  قرار 
استقالة  مايلي:  عل9  ينص  الذي 
املسير ملحي حفيض ج تعيين سفيان 
جحيد  أديد  ك سير  مساعف 

للشركة.
الذي  -3تغيير اإلمضاء:  قرار رقم 
سفيان  اإلمضاء  مايلي:  عل9  ينص 

مساعف فقط.
قرار رقم -4تغيير الشكل القانوني 
للشركة: الذي ينص عل9 مايلي: تغيير 
 STE من  للشركة  القانوني  الشكل 
إ 9   ALMOU EMBALLAGE SARL
 STE ALMOU EMBALLAGE SARL

.AU
-5تغيير املقر االأت اعي:  قرار رقم 
املقر  تغيير  مايلي:  عل9  ينص  الذي 
االأت اعي من أملو الج اعة القرجية 
إ 9  الرباط مكناس  ايت جالل طريق 

كراج رقم 2 شارع 3 توالل مكناس
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

الشكل القانوني للشركة 
عل9  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

مايلي: تقسيم رأس ال الشركة
عل9  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: التسيير ج االمضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   03 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4014.

1046I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

STE WLAD YOUSSEF TRANS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 STE WLAD YOUSSEF TRANS

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 32 

شارع 208 عين قاسجس حي املصل9 - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   17

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WLAD YOUSSEF TRANS

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير

- امشغال العامة

- استيراس جتصدير.
 32 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

208 عين قاسجس حي املصل9 -  شارع 

30000 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 300  : السيد صالخ الدين بكاش 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 200  : بوهيوفي  سناء  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيدة نعي ة مزيان : 300 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   100  : بكاش  آية  السيدة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

100 حصة   : السيد اميهم بكاش 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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بكاش  الدين  صالخ  السيد 

ط   2 ع   3 الهناء  مج ع  عنوانه)ا) 

السفلي رقم 8 اكزناية 90000 طنجة 

املغرب.

بوهيوفي عنوانه)ا)  السيدة سناء 

مج ع الهناء 3 ع 2 ط السفلي رقم 8 

اكزناية 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  مزيان  نعي ة  السيدة 
موالي  الرأاء  حي   26 رقم   02 زنقة 

الكامل م ج 30000 فاس املغرب.

السيدة آية بكاش عنوانه)ا) زنقة 

02 رقم 26 حي الرأاء موالي الكامل 

م ج 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  بكاش  اميهم  السيد 
موالي  الرأاء  حي   26 رقم   02 زنقة 

الكامل م ج 30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العا ي بكاش عنوانه)ا) 

العرفان 2 مج وعة 9 ع ارة 114 ط 

1 رقم 50 90000 طنجة املغرب

بكاش  الدين  صالخ  السيد 

ط   2 ع   3 الهناء  مج ع  عنوانه)ا) 

السفلي رقم 8 اكزناية 90000 طنجة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 7471.

1047I

SOCIETE FIDAV SARL

STE DIGITAS ELEC SARL
إعالن متعدس القرارات

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة السعديين ع ارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 

املغرب

STE DIGITAS ELEC SARL »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: شقة 2 

الطابق 1ع ارة 10 املنظر الج يل 

3 - - مكناس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.35521

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 ف4راير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم -1 التصريح ب وت شريك: 
الذي ينص عل9 مايلي: اإلقرار ب وت 
املدعو علي بابا ع ار ك ا هو مثبت من 
 17/08/2019 بتاريخ  الوفاة  شهاسة 
جقد ترك م ا يورث شرعا منقوالت 
جأموال منقولة املت ثلة في 500 حصة 
ابنه علي بابا   : ججرثته الشرعيين هم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  هشام 
الساكن   D639718 رقم  الوطنية 
ابنته علي بابا أهان الحاملة  بكندا. 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
ابنه علي  الساكن بكندا.   D851222
بابا ح زة الحامل لبطاقة التعريف 
الساكن   L540300 رقم  الوطنية 
املومن  عبد   1 شقة  ح وسة  بإقامة 
زجأته زيان  املوحدي م ج مكناس. 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  رشيدة 
الساكنة   L47306 رقم  الوطنية 
بشارع ابو بكر الرازي رقم 28 تطوان.

حصص  تقسيم   2- رقم  قرار 
تقسيم  مايلي:  عل9  ينص  الذي   :
حصة لل رحوم علي بابا ع ار   500
ابنه علي   : موزعة عل9 الشكل التا ي 
بنته  ا بابا هشام 175 حصة. 
بنه  ا علي بابا أهان 88 حصة. 

علي بابا ح زة 174 حصة. 
63 حصة بالتا ي  زجأته زيان رشيدة 
حدس  للشركة  االأت اعي  الرأس ال 
عل9  موزع  سرهم   100000.00 في 
 500 مصطفى  رحلي  التا ي:  الشكل 
حصة قي ة الواحدة 100 سرهم.علي 
بابا هشام 175 حصة قي ة الواحدة 
أهان  بابا  علي  100 سرهم. 
88 حصة قي ة الواحدة 100 سرهم.
قي ة  حصة   174 ح زة  بابا  علي 
 63 100 سرهم. زيان رشيدة  الواحدة 

حصة قي ة الواحدة 100 سرهم
حصص:  تفويت   3- رقم  قرار 
حصة   500 مايلي:  عل9  ينص  الذي 
حدس  بث ن  مصطفى  رحلي  للسيد 
السيد  لصالح  سرهم   50000.00 في 

الحامل  يوسف  العاشوري  ابن  س 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
حصة للسيد علي  C712594.ج175 
 17500.00 بابا هشام بث ن حدس في 
سرهم لصالح السيد س ابن العاشوري 
التعريف  لبطاقة  الحامل  يوسف 
حصة  C712594.ج88  الوطنية رقم 
حدس  بث ن  أهان  بابا  علي  للسيدة 
السيد  لصالح  سرهم   8800.00 في 
الحامل  يوسف  العاشوري  ابن  س 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
علي  للسيد  حصة  C712594ج174 
 17400.00 بابا ح زة بث ن حدس في 
سرهم لصالح السيد س ابن العاشوري 
التعريف  لبطاقة  الحامل  يوسف 
حصة  C712594.ج63  الوطنية رقم 
للسيدة علي بابا أهان بث ن حدس في 
ابن  السيد  لصالح  سرهم   6300.00
لبطاقة  الحامل  يوسف  العاشوري 
 .C712594 رقم  الوطنية  التعريف 
بالتا ي الرأس ال االأت اعي للشركة 
حدس في 100000.00 سرهم موزع عل9 
الشكل التا ي: - السيد ابن العاشوري 
حصة قي ة الواحدة   1000 يوسف 

100 سرهم
تغيير مسير الشركة:   4- قرار رقم 
استقالة  مايلي:  عل9  ينص  الذي 
ابن  تعيين  ج  مصطفى  رحلي  املسير 
أديد  ك سير  يوسف  العاشوري 

للشركة
الذي  تغيير اإلمضاء:   5- قرار رقم 
البن  اإلمضاء  مايلي:  عل9  ينص 

العاشوري يوسف
قرار رقم -6 تغيير الشكل القانوني 
مايلي:  عل9  ينص  الذي   : للشركة 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
 STE إ 9   STE DIGITAS ELEC SARL

DIGITAS ELEC SARL AU
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

الشكل القانوني للشركة 
عل9  ينص  الذي   :5-6 رقم  بند 

مايلي: تقسيم رأس ال الشركة
عل9  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

مايلي: التسيير ج االمضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4387.

1048I

fidmanar

L&R COMMUNICATION
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

fidmanar
113 شارع عبد الكريم الخطابي 
ع ارة املهندز رقم س شقة رقم 7 

الطابق التاني مراكش ، 40000، 
marrakech maroc

L&R COMMUNICATION شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
عبد الكريم الخطابي شارع حسن 
بن مبارك اقامة الخطابية ع ارة 

ب الطابق رقم 3 - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131009

 03 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 أكتوبر 
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 L&R  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COMMUNICATION
-جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
حسن  شارع  الخطابي  الكريم  عبد 
ع ارة  الخطابية  اقامة  مبارك  بن 
مراكش   40000  -  3 ب الطابق رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
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حصة   50  : لين  كريت  الشركة 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

 50  : بولين  كلين  الموت  السيدة 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 
بقي ة   50  : لين  كريت  الشركة 

5.000 سرهم.
 50  : بولين  كلين  الموت  السيدة 

بقي ة 5.000 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
 1 عنوانه)ا)  لين  كريت  الشركة 
سلي ان  بن  سيدي  موح  �ضي  سرب 

مدينة 40000 مراكش املغرب.
بولين  كلين  الموت  السيدة 
عنوانه)ا) تجزئة عث ان رقم82 تاركة 

40000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
بولين  كلين  الموت  السيدة 
عنوانه)ا) تجزئة عث ان رقم82 تاركة 

40000 مراكش املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141779.
1049I

Société marocaine de révision des comptes

SOUHAIB PLANTES
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

SOUHAIB PLANTES »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: 58 زنقة 

ابن بطوطة شقة رقم 7 الطابق 
التاني - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.259125
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 

الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 

القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 839535.

1050I

Société marocaine de révision des comptes

CAFE DESENZANO ICE
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

CAFE DESENZANO ICE »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 11 شارع 

سيدي مح د بن عبد هللا بوركون 

- - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.157585

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 

الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 
القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 839534.

1051I

Société marocaine de révision des comptes

PRESSING RIVIERA
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

PRESSING RIVIERA »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: 34 زنقة 

احد عكراس الوازيس 25 ملتقى شارع 

الرشيدي ج زنقة الفارابي الطابق 

السفلي - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.386019

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 

الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 
القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840727.

1052I

Société marocaine de révision des comptes

DIGITAL GALLERY

إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de

révision des comptes

 Boulevard de la Corniche  63

 , résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

DIGITAL GALLERY »شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدجسة  املسؤجلية 

الوحيد»

 367 االأت اعي:  مقرها  جعنوان 

شارع الزرقطوني الطابق االجل الرقم 

2 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.211943

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 

الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 
القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840726.

1053I

Société marocaine de révision des comptes

NATURAL HARMONY
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

résidence le Yacht, immeuble
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 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
NATURAL HARMONY »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة ذات 
الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 29 
زنقة تولوت برايشا اقامة سار السالم 

شقة رقم 16 الطابق الخامس 
بوركون - 20070 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.274063

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 
الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 
القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 839540.
1054I

Société marocaine de révision des comptes

NTM TRADING
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

NTM TRADING »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 95 زنقة 
رحال ابن اح د الطابق الثاني شقة 

رقم 22 - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.304303

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 

الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 
القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840724.

1055I

Société marocaine de révision des comptes

VPO CONSEIL
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

VPO CONSEIL »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

بوركون زنقة أعفر ابن حبيب اقامة 

املشرق 2 الطابق االجل الرقم 3. - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.327885

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 

الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 
القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 839537.
1056I

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

LEX PERSONA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أديد للشركة

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE
 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 46

 APT 6 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

LEX PERSONA شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ماسيرا 

III-B - 40000 مراكش املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12869

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 19 أكتوبر 2022 تم تعيين 
السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

سيفوري فرانسوا ك سير جحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   30 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 142011.
1057I

شركة فيدجسو

 SOCIETE BOUTAZAKHTI
 & EL OUAARI IMPORT

EXPORT SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

شركة فيدجسو
102 شارع املوحدين الحسي ة ، 

32000، الحسي ة املغرب

 SOCIETE BOUTAZAKHTI &
 EL OUAARI IMPORT EXPORT

SARL شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 19 شارع 
عبدالكريم الخطابي - 32000 

الحسي ة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.279

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 يوليوز   28 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
 SOCIETE BOUTAZAKHTI &
 EL OUAARI IMPORT EXPORT
 100.000 رأس الها  مبلغ   SARL
 19 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 32000  - شارع عبدالكريم الخطابي 
الحسي ة املغرب نتيجة ل : املنافسة 

الحاسة ج تراأع أسعار املناقصات..
مقر  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
شارع   19 ب  الكائن  الشركة 
 32000  - الخطابي  عبدالكريم 

الحسي ة املغرب. 
ج عين:

ج  بوتزاختي  حسن  السيد)ة) 
 32000  45 رقم  الخليج  عنوانه)ا) 
)ة)  ك صفي  املغرب  الحسي ة 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسي ة بتاريخ 16 نون4ر 

2022 تحت رقم 290.
1058I

gestoria siham

بريكومالديف 
BRICOMALDEV

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

gestoria siham
 EL JADIDAlot hakima N°131 ،

24000، الجديدة املغرب
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 BRICOMALDEV بريكومالديف
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 332 نهج 
ابراهيم الرجساني الطابق 5 الشقة 
21 اقامة ريحان املعاريف - 20300 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BRICOMALDEV بريكومالديف
بيع مواس   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.
جالخدمة  جاإلصالح  التج يع   

جالصيانة جبناء غرف الت4ريد ؛
الدراسات أج املراقبة أج  إأراء   
املراأعة أج التحليالت أج الخدمات في 

أ يع املجاالت ،
 التجارة.

 ثالأة ، تدفئة ، تهوية ؛
 الت4ريد جالتكييف

البذجر  الزراعية  املنتجات  بيع 
جامس دة.

 صيانة جإنتاج جبيع الطاقة.
 عداسات جمقاعد م4رسة ؛

جالدعم  جاملساعدة  املشورة   
من  امفراس  من  ع ل  عن  للباحثين 

حيث التوظيف جالتكامل املنهي
املنزلية  امأهزة  جبيع  شراء   

جاإللكترجنيات.
 تقديم الخدمة.

 أع ال البناء.
 التطوير العقاري.

شراء جبيع أي عقار.
 نقل البضائع.

الخاصة  النقل  جسائل 
جالشخصية.

 تأأير املعدات.
 تأأير معدات املسح.

 ، جالبناء  املعدنية  اإلنشاءات 
امشغال العامة ، أ يع املهن ؛

 بيع مواس السباكة.
 بيع املواس الكهربائية.

الكهربائية  التركيب  أع ال   
جالسباكة جأع ال التركيب امخرى ؛

 أع ال التبليط.
 أع ال الدهانات.

 ع ل الجبس.
 أع ال امرضيات جالجدران.

 بيع املواس الصحية.
 بيع جشراء مقاطع امملنيوم ؛

 تعدين امملنيوم
 إمداسات مياه الشرب ؛

 قطع غيار.
 االستيراس جالتصدير.

 أع ال الصرف الصحي.
أع ال النجارة..

332 نهج   : عنوان املقر االأت اعي 
الشقة   5 الطابق  الرجساني  ابراهيم 
 20300  - اقامة ريحان املعاريف   21

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
اللطيف  عبد  عي�ضى  ابن  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000  :

للحصة.
 : السيد ابن عي�ضى عبد اللطيف 

1000 بقي ة 100 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :
اللطيف  عبد  عي�ضى  ابن  السيد 
سال  زنقة   02 الركايع  حي  عنوانه)ا) 

رقم 05 90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
اللطيف  عبد  عي�ضى  ابن  السيد 
سال  زنقة   02 الركايع  حي  عنوانه)ا) 

رقم 05 90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 38746.
1059I

COFIJUCE

OPUS ENGINEERING
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 106

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

OPUS ENGINEERING شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني رقم 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   04
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 OPUS : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.ENGINEERING
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سراسات االشغال.
46 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 -  6 رقم  الثاني  الطابق  الزرقطوني 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 100  : السيد معتصم باهلل ح زة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

ح زة  باهلل  معتصم  السيد 
 2 طابق   36 رقم   36 زنقة  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   20230 االلفة   GRY

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

مح د  باهلل  معتصم  السيد 
 2 طابق   36 رقم   36 زنقة  عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   20230 االلفة   GRY

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848071.

1060I

COFIJUCE

 SOCIETE CASABLANCAISE«
 DE PRODUITS AGRICOLES

«SOCAPRAG
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

COFIJUCE

 RUE ALLAL BENABDELLAH 106

 CASABLANCA ، 25000،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE CASABLANCAISE«

 DE PRODUITS AGRICOLES

SOCAPRAG» شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 153 شارع 

عبد هللا بن ياسين - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.49115

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2022 نون4ر   08 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   3.600.000«

»1.400.000 سرهم» إ 9 »5.000.000 

سرهم» عن طريق : إسماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848062.
1061I

hicham zoufi

 AABBOUB GUEMIH
SERVICE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تس ية الشركة

hicham zoufi
 lot chateau n 71 temara ،
12000، TEMARA MAROC

 AABBOUB GUEMIH SERVICE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي 43 شارع 
اكل ان سيدي علي الطابق 3 رقم 

22 اكدال الرباط - 10090 الرباط 
املغرب.

تغيير تس ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

146255
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2022 تم تغيير  12 أكتوبر  املؤرخ في 
 AABBOUB« من  الشركة  تس ية 
 OXYGEN« 9 إ «GUEMIH SERVICE

.»MULTI SERVICES
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130424.
1062I

hicham zoufi

OXYGEN MULTI SERVICES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

hicham zoufi
 lot chateau n 71 temara ،
12000، TEMARA MAROC

 OXYGEN MULTI SERVICES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 43 شارع 
اكل ان سيدي علي الطابق 3 رقم 

22 اكدال الرباط - 10900 الرباط 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.146255

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 أكتوبر   12 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

)ة) عبد هللا ك يح  تفويت السيد 

500 حصة اأت اعية من أصل 500 

حصة لفائدة السيد )ة) عبد الرحيم 

أعبوب بتاريخ 12 أكتوبر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130424.

1063I

Société marocaine de révision des comptes

YOUMANI TRANS
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

YOUMANI TRANS »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: سجار 

البقاالت سار بوعزة - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.196365

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 

الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 
القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 839536.
1064I

louardi compta

 EL JAMGHILI DE GENIE
CIVIL EGC

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس املسعدي مكتب 

رقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 
30000، فاس املغرب

 EL JAMGHILI DE GENIE CIVIL
EGC شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 72 
بلوك C حي الوفاق زجاغة العليا 

فاس - 30020 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
68439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2021 ماي   27
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 EL  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.JAMGHILI DE GENIE CIVIL EGC
هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مدنية
في  جامع ال  الهياكل  سراسات 

الهياكل املعدنية الخرسانية 
مكتب سراسة املسح جالبحث.

 72 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
بلوك C حي الوفاق زجاغة العليا فاس 

- 30020 فاس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد زهير الج غيلي : 100 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الج غيلي  زهير  السيد 
بلوك س حي الوفاق زجاغة   72 رقم 

العليا فاس 30020 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الج غيلي  زهير  السيد 
بلوك س حي الوفاق زجاغة   72 رقم 

العليا فاس 30020 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2966.

1065I

fiduciare ait assou

بروسترز فريد شيكن
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciare ait assou

 198lot mesguina drarga agadir ،

80000، agadir maroc

برجسترز فريد شيكن شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 601 

تجزئة مسكينة الدراركة - 80000 

اكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   12

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

برجسترز فريد شيكن.
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

عنوان املقر االأت اعي : رقم 601 
 80000  - الدراركة  مسكينة  تجزئة 

اكاسير املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   1.000  : زيد  عالم  السيد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
رقم  عنوانه)ا)  زيد  عالم  السيد 
الدراركة  مسكينة  تجزئة   601

80000 اكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
رقم  عنوانه)ا)  زيد  عالم  السيد 
الدراركة  مسكينة  تجزئة   601

80000 اكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   14 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2022 تحت رقم 119291.
1066I

Société marocaine de révision des comptes

URBA CITY
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

URBA CITY »شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 
الشرف 2 الطابق السفلي مج وعة 

8 الشقة رقم 2 - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.290963

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 

الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 

القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840728.

1067I

Société marocaine de révision des comptes

RADIO SCHOOL
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

RADIO SCHOOL »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: بوركون 

تقاطع زنقة السلطان عبد الح يد 

جزنقة شعيب ابن الطيبي شعبان 

اقامة 7 الطابق الرابع الرقم 10 - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.486295

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 
الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 
القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 839539.
1068I

CAB ASSISTANCE

GOLDING ALUM PROFIL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 GOLDING ALUM PROFIL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحاج مح د بنونة اقامة سارة - 
93000 تطوان املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88885
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 07 ف4راير 2018 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
اقامة  بنونة  مح د  الحاج  »شارع 
إ 9  املغرب»  تطوان   93000  - سارة 
الرباط  طريق  مكاسة  بني  »أ اعة 
بالطابق  محل  اهال  السكني  املركب 
طنجة   C1 - 90000 بلوك  االر�ضي 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   09 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2018 تحت رقم 201646.
1069I

STE ALYASSAMINE DE COMPTABILITE

شركة ارتيفور
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 STE ALYASSAMINE DE
COMPTABILITE

 BD MED V IMM YASMINE
 3EME ETAGE N°10 BENI
 MELLAL ، 20300، BENI MELLAL

MAROC
ذات  شركة  ارتيفور  شركة 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مساكنة 
االساري  الحي  عث ان  تجزئة  عند 
مالل  بني   23000  - الثالث  الطابق 

املغرب
املسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13453
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   26
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
شركة   : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

ارتيفور.
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االفران , االشغال املختلفة ج ع ليات 

التصدير ج االستيراس.
مساكنة   : عنوان املقر االأت اعي 
االساري  الحي  عث ان  تجزئة  عند 
مالل  بني   23000  - الثالث  الطابق 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 500  : هشام  اسريوش  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
السيد كرجمي رشيد : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  هشام  اسريوش  السيد 
 12 رقم   1 الزنقة  الكعيشية  حي 

23000 بني مالل املغرب.
عنوانه)ا)  رشيد  كرجمي  السيد 
تجزئة املنبت رقم 7 23000 بني مالل 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  رشيد  كرجمي  السيد 
تجزئة املنبت رقم 7 23000 بني مالل 

املغرب
عنوانه)ا)  هشام  اسريوش  السيد 
 12 رقم   1 الزنقة  الكعيشية  حي 

23000 بني مالل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
28 نون4ر  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2022 تحت رقم 1198.
1070I

Société marocaine de révision des comptes

IMAGE IMMOBILIER
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
IMAGE IMMOBILIER »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 3 زنقة 

طانطان الطابق السفلي حي بوركون 
- - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.278709

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 
الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 

القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840721.

1071I

Société marocaine de révision des comptes

SAAD CONSEIL
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

SAAD CONSEIL »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

بوركون زنقة أعفر ابن حبيب اقامة 

املشرق 2 الطابق االجل الرقم 3. - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.333967

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 

الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 

القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 839538.

1072I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

 INDUSTRIAL QUALITY

CONTROL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

 lot wafa residence el 199

 mouahidine appartement a2 ،

28820، mohammedia maroc

 INDUSTRIAL QUALITY

CONTROL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 10 

الحي املح دي عين تكي بني يخلف - 

28815 املح دية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.15425

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2021 يوليوز   14 في  املؤرخ 

 INDUSTRIAL QUALITY حل 

املسؤجلية  ذات  شركة   CONTROL

 100.000 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

الحي املح دي عين تكي بني   10 رقم 

املغرب  املح دية   28815  - يخلف 

نتيجة الزمة.

ج عين:

السيد)ة) منير الخيدر ج عنوانه)ا) 

 28815 يخلف  بني  تجزئة   40 رقم 

)ة)  ك صفي  املغرب  املح دية 

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 10 2021 جفي رقم  يوليوز   14 بتاريخ 

 - الحي املح دي عين تكي بني يخلف 

28815 املح دية املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملح دية بتاريخ 28 نون4ر 

2022 تحت رقم 2326.

1073I

Société marocaine de révision des comptes

YAN TOQ FOOD INVEST
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

 YAN TOQ FOOD INVEST
»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: الطابق 
السفلي 135 شارع ابو بكر القاسري 

تجزئة الفرج - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.418729
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن4ر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 
الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 
القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840731.
1074I

ساسي جاصل

BUILTRA RENOV
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

ساسي جاصل
شارع السلطان موالي يوسف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 
الحسي ة املغرب

BUILTRA RENOV شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 04 زنقة 
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ميدلت - 32000 الحسي ة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1971

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم   2022 نون4ر   08 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»900.000 سرهم» أي من »100.000 
سرهم»   1.000.000« إ 9  سرهم» 
مقاصة مع سيون  إأراء   : عن طريق 
الشركة املحدسة املقدار ج املستحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسي ة بتاريخ 29 نون4ر 

2022 تحت رقم 315.
1075I

Société marocaine de révision des comptes

 SAFAA ET KAWTAR
IMMOBILIER

إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

 SAFAA ET KAWTAR
IMMOBILIER »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: سجار 

حارث الح ري سار بوعزة النواصر - - 
الدار البييضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.255615
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 أكتوبر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 
الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 
القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 841001.

1076I

Société marocaine de révision des comptes

 LEADERS ACADEMY PUZZL

ATTELIER PRIVE
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

 LEADERS ACADEMY PUZZL

ATTELIER PRIVE »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: ازهاري 

1 الزنقة 57 الرقم 19 21 23 ج 25 

الولفة - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.329707

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 

الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 

القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840722.

1077I

Société marocaine de révision des comptes

CASA GLOVES
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

CASA GLOVES »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: شقة 6 
الطابق 2 ع ارة A91 مج وعة 11 

الض ان عين الشق - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.386701
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن4ر 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 
الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 
القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840730.
1078I

Société marocaine de révision des comptes

 ENTREPRISE EL
 KARROUBI ET NAJAH DE

CONSTRUCTION NKC
إعالن متعدس القرارات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

 ENTREPRISE EL KARROUBI ET

 NAJAH DE CONSTRUCTION

NKC »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: سجار 

حارث الح ري سار بوعزة النواصر - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.255633

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 شتن4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

الشركة  نشاط  في  االست رار  مايلي: 

الراس ال   3/4 رغم خسارة اكثر من 

االأت اعي.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: 

القانون  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�ضي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 840723.

1079I

FIDUNEL

SANI DOL
إعالن متعدس القرارات

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6 الدار البيضاء ، 

20000، الدار البيضاء املغرب

SANI DOL »شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: زاجية 

محج اللة الياقوت ج زنقة العرعار 

اقامة غاليس الع ارة 9 الطابق 4 

الشقة 17 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
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رقم التقييد في السجل التجاري: 

.428185

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2022 نون4ر   03 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

 490 نبيل  ياسين  السيد  تفويت 

حصة إ 9 السيد عث ان عباسا

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

يصبح السيد ياسين نبيل ي تلك 510 

حصة أي 51.000 سرهم من رأس ال 

الشركة جيصبح السيد عث ان عباسا 

ي تلك 490 حصة أي 49.000 سرهم 

مج وع  من  الشركة  رأس ال  من 
رأس ال الشركة الذي يبلغ 100.000 

سرهم.

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة لتصبح 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

نبيل  ياسين  السيد  استقالة  قبول 

ك سير جحيد جتعيين السيدان ياسين 

نبيل ج السيد عث ان عباسا ك سيران 

للشركة ملدة غير محدسة.

قرار رقم 5: الذي ينص عل9 مايلي: 

تعديل القانون امسا�ضي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة لتصبح 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

عل9  ينص  الذي  ج7:   6 رقم  بند 

نبيل  ياسين  السيد  يصبح  مايلي: 

ي تلك 510 حصة أي 51.000 سرهم 

من رأس ال الشركة جيصبح السيد 

حصة أي   490 عث ان عباسا ي تلك 

الشركة  سرهم من رأس ال   49.000

الذي  الشركة  رأس ال  مج وع  من 

يبلغ 100.000 سرهم.

بند رقم 15: الذي ينص عل9 مايلي: 

تعيين السيدان ياسين نبيل ج السيد 

عث ان عباسا ك سيران للشركة ملدة 

غير محدسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00848113.

1080I

CABINET HOURMANEK

SRCT INVEST
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET HOURMANEK
 IMM HICHAM AVENUE  315
 HASSAN II AGADIR ، 80000،

agadir maroc
ذات  شركة   SRCT INVEST
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد
رقم  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
شارع لال الياقوت متقطع شارع   61
 62 رقم   2 الطابق  املعاني  مصطفى 
الدار البيضاء املغرب - 20013 الدار 

البيضاء املغرب
مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562817
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   27
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 SRCT  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.INVEST
ع لية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لج يع املنسوأات في  البيع جالشراء 

املتاأر املتخصصة.
لج يع  جالتصدير  اإلستراس 
املنتوأات املنسوأة ،جأ يع امثواب 

املصنوعة من الق اش جالنسيج.
بيع إكسسوارات املالبس الجاهزة 

في متاأر متخصصة.

رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع لال الياقوت متقطع شارع   61
 62 رقم   2 الطابق  املعاني  مصطفى 
الدار البيضاء املغرب - 20013 الدار 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد صالح الدين الرباح قطاع 
رقم  حي فونتي اكاسير املغرب : 1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الرباح   الدين  صالح  السيد 
صالح الدين الرباح قطاع  عنوانه)ا) 
فونتي  حي   249 رقم   R الراء  حرف 

80000 اكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
الرباح  الدين  صالح  السيد 
صالح الدين الرباح قطاع  عنوانه)ا) 
فونتي  حي   249 رقم   R الراء  حرف 

80010 اكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   17 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2022 تحت رقم 38683.
1081I

ABYAT

ABYAT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ABYAT
96 شارع انفا الطابق 7 رقم 71 الدار 

البيضاء ، 20200، الدار البيضاء 
املغرب

ABYAT شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 96 شارع 
انفا الطابق 7 رقم 71 - 20200 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

561661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   20

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

.ABYAT : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقار.

96 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

انفا الطابق 7 رقم 71 - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 200.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

1.000 حصة   : السيد أسامة نور 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 : مصطفى  الشرقاجي  السيد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 11 عنوانه)ا)  نور  أسامة  السيد 

 13 شقة   6 طابق  فونطين  ال  زنقة 

راسين 20100 الدار البيضاء املغرب.

مصطفى  الشرقاجي  السيد 

 13215  9035 ب  ص  عنوانه)ا) 

الرياض امل لكة العربية السعوسية.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

 11 عنوانه)ا)  نور  أسامة  السيد 

 13 شقة   6 طابق  فونطين  ال  زنقة 

راسين 20100 الدار البيضاء املغرب

مصطفى  الشرقاجي  السيد 

 13215  9035 ب  ص  عنوانه)ا) 

الرياض امل لكة العربية السعوسية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 844458.

1082I
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LOGIFIN

A.C.J MAROC
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
A.C.J MAROC شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
املنظر الج يل رقم 189 موالي 
بوسلهام سوق االربعاء املغرب. 
14302 سوق االربعاء املغرب..

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25921
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2022 أكتوبر   11 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   2.900.000«
 3.000.000« إ 9  سرهم»   100.000«
مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم» 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املستحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2022 نون4ر   10 بتاريخ 

.575
1083I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 Warchat Tanja
ورشة طنجة

إعالن متعدس القرارات

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 
85 ، 90000، طنجة املغرب

Warchat Tanja جرشة طنجة 
»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 
املوأاهدين، اقامة اقبيب، الطابق 

االر�ضي - 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.92049

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 نون4ر   09 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
اقرار بوفاة الشريك ج املسير السيد 

سعيد شوعا
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
توزيع امسهم امل لوكة لل توف9 عل9 
من   7 ج   6 املاستين  جتعديل  جرثته 

النظام امسا�ضي.
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
املسيرة الوحيدة للشركة هي السيدة 
جفاء العشيري الخليفي جتعديل املاسة 

13 من النظام امسا�ضي.
عل9  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
من  الشركة  امضاء  صالحية  مايلي: 
طرف املسيرة الوحيدة السيدة جفاء 
 16 العشيري الخليفي جتعديل املاسة 

من النظام امسا�ضي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

جفاة املسير السيد سعيد شوعا
بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 
كالتا ي  مقس ة  الشركاء  مساه ات 
الخليفي  العشيري  جفاء  السيدة   *  :
25.000 سرهم * السيد مح د أقبيب 
25.000 سرهم * جرثة املرحوم سعيد 

شوعا 50.000 سرهم
عل9  ينص  الذي   :13 رقم  بند 
طرف  من  مسيرة  الشركة  مايلي: 
العشيري الخليفي ملدة  السيدة جفاء 

غير محدجسة
عل9  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم  مايلي: 
بج يع امع ال املتعلقة بها من خالل 
السيدة  لل سيرة  الوحيد  التوقيع 

جفاء العشيري الخليفي
بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
 * كالتا ي:  مقس ة  الشركاء  حصص 
 250 السيدة جفاء العشيري الخليفي 
 250 أقبيب  مح د  السيد   * حصة 
جرثة املرحوم سعيد شوعا   * حصة 

500 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 260079.
1084I

CABINET BAHMAD

TERRE DES ETOILES
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

إنشاء فرع تابع للشركة

TERRE DES ETOILES
رأس الها: 1.480.000 سرهم

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
 ,40 محل رقم  مقرها االأت اعي: 

احواز مراكش تسلطانت مراكش
سجل التجاري رقم : 35463 

»إضافة فرع للشركة »
مسير  قرارات  محضر  ب قت�ضى 
 TERRE DES ETOILES الشركة 
إضافة  تقرر   05/10/2022 بتاريخ 

فرع للشركة:
 TERRE DES الفرع:  تس ية   -

ETOILES
أكفاي  أ اعة   : الفرع  عنوان   -
 40000 ال4ريد  صندجق  مراكش 

املغرب.
راي ون  ايف  بيير  الفرع:  مسير   -

ماري.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
تحت  نون4ر2022  ب راكش بتاريخ30 
رقم  تجاري  سجل   142008 رقم: 

.35463
1085I

WORLD CONSULTING SARL.AU

Maatouf services
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

23 شارع كارنوط الطابق الخامس 
مكتب رقم 02 ، 90000، طنجة 

املغرب
Maatouf services شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد )في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
كارنوط الطابق الخامس رقم 2 
طنجة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.113147
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   07 املؤرخ في 
محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 
 Maatouf الوحيد  الشريك  ذات 
 100.000 رأس الها  مبلغ   services
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
شارع كارنوط الطابق الخامس رقم 2 
طنجة - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

ل : خصص في املوارس املالية.
ج حدس مقر التصفية ب 23 شارع 
 -  2 رقم  الخامس  الطابق  كارنوط 

90000 طنجة املغرب. 
ج عين:

بن  الزهراء  فاط ة  السيد)ة) 
حي السالم رقم  ش يش ج عنوانه)ا) 
60 بلوك 10 45000 جرزازات املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
كارنوط  شارع   : بالتصفية  املتعلقة 

الطابق الخامس رقم 2 طنجة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13930.
1086I

ائت انية أكيدي

TWINMEK
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 
الشقة 12، الطابق الثالث )م.ج) 
ح رية مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب
TWINMEK شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 11 
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مستوسع 2 تجزءة فضيلة مكناس - 

50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   28

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TWINMEK

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التفاجض   - متنوعة  جأشغال  البناء 

امحداث  تنظيم   - التجاري 

جاملناسبات.

عنوان املقر االأت اعي : ع ارة 11 

 - تجزءة فضيلة مكناس   2 مستوسع 

50050 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيدة فاط ة الزهراء أبو القاس 

سرهم   1.000 بقي ة  حصة   45  :

للحصة.

السيد عبد الص د اليوسفي : 55 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيدة فاط ة الزهراء أبو القاس 

 1013 رقم  جليلي  حي  عنوانه)ا) 

51100 عين تاجأطات املغرب.

اليوسفي  الص د  عبد  السيد 

اإلس اعلية  رياض  عنوانه)ا) 

الشطرك رقم 209 أيت جالل 50026 

أيت جالل مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

اليوسفي  الص د  عبد  السيد 
اإلس اعلية  رياض  عنوانه)ا) 
الشطرك رقم 209 أيت جالل 50026 

أيت جالل مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  ب كناس  التجارية 
رقم  تحت   2022 سأن4ر   01

.40411122013487
1087I

WORLD CONSULTING SARL.AU

Bingocom
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

WORLD CONSULTING SARL.
AU

23 شارع كارنوط الطابق الخامس 
مكتب رقم 02 ، 90000، طنجة 

املغرب
Bingocom شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 شارع 
كارنوط الطابق الخامس رقم 2 - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.121497

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   10 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
Bingocom مبلغ رأس الها 100.000 
 23 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
رقم  الخامس  الطابق  كارنوط  شارع 
90000 طنجة املغرب نتيجة ل :   - 2

عجز ما ي.
ج حدس مقر التصفية ب 23 شارع 
 -  2 رقم  الخامس  الطابق  كارنوط 

90000 طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  لع يري  املهدي  السيد)ة) 
بدر  تجزئة  الرباط  طريق  عنوانه)ا) 
القصر   92150  28 رقم   01 ع ارة 

الكبير املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 23 شارع كارنوط 
الطابق الخامس رقم 2 طنجة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 13932.
1088I

CABINET SERVICES EXPRESS SARL

 STE AGRI TRAVAUX DE
SEFROU

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET SERVICES EXPRESS
SARL

 IMM GRAGUI N8 BUREAU N5
 RUE SANAOUBAR SEFROU ،

31000، Sefrou Maroc
 STE AGRI TRAVAUX DE

SEFROU شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 66 
بلوك 4 زنقة فرنسا الرشاس بنصفار 

صفرج - 31000 صفرج املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   25
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AGRI TRAVAUX DE SEFROU
غرض الشركة بإيجاز : -مقاجل في 

اشغال مختلفة 
-مقاجل في اشغال الفالحة

-االستيراس ج التصدير.
 66 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
زنقة فرنسا الرشاس بنصفار   4 بلوك 

صفرج - 31000 صفرج املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : برجري  سناء  السيدة 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  برجري  سناء  السيدة 
الخاينة  البساتين  حي   188 رقم 
صفرج   31000 صفرج  السفل9 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  برجري  سناء  السيدة 
الخاينة  البساتين  حي   188 رقم 
السفل9 صفرج 31000 صفرج املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   28 االبتدائية بصفرج بتاريخ 

2022 تحت رقم 384.
1089I

CABINET HOURMANEK

AUTO MAX PIECES
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET HOURMANEK
 IMM HICHAM AVENUE 315
 HASSAN II AGADIR ، 80000،

agadir maroc
AUTO MAX PIECES شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك 15 
رقم 3 حي الفرحة اكاسير املغرب. - 

80030 اكاسير املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   28
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 AUTO : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.MAX PIECES
بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

غيار السيارات
بيع هياكل السيارات

بيع أ يع ملحقات السيارات.
 15 عنوان املقر االأت اعي : بلوك 
 - املغرب.  اكاسير  الفرحة  حي   3 رقم 

80030 اكاسير املغرب..
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : السيد بن شاعو س ير 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد بن شاعو س ير عنوانه)ا) 
حي الفرحة اكاسير   3 رقم   15 بلوك 

املغرب. 80030 اكاسير املغرب..
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد بن شاعو س ير عنوانه)ا) 
حي الفرحة اكاسير   3 رقم   15 بلوك 

املغرب. 80030 اكاسير املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   26 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2022 تحت رقم 119477.
1090I

اجرج افريك إكسبير

 ASTIER SERVICES
COMMERCIAUX

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اجرج افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلسري�ضي، تجزئة 
صوفيا الورسة، تاركة مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
 ASTIER SERVICES

COMMERCIAUX شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة أواس 109 

الطابق 3 شقة 43 كيليز - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   09

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 ASTIER : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.SERVICES COMMERCIAUX

غرض الشركة بإيجاز : التطويرات 

في  الدجلية  التجارية  جالخدمات 

اإلسارية  جالحركة  امنواع  مختلف 

جاملالية لل ؤسسات.

 توضيح ثالثي امبعاس جرسومات.

عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 

 109 أواس  اقامة  الخطابي  الكريم 

 40000  - كيليز   43 شقة   3 الطابق 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

سو ي  مكسيم  أستيي  السيد 

 100 حصة بقي ة   1.000  : ألفريدج 

سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

سو ي  مكسيم  أستيي  السيد 
بيتي  زنقة   15 عنوانه)ا)  ألفريدج 

بيغيني   89000 بيغيني   74550 ليو 

فرنسا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مسيري الشركة:

سو ي  مكسيم  أستيي  السيد 
زنقة بيتي ليو   15 ألفريدج عنوانه)ا) 
74550 بيغيني 89000 بيغيني فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   30 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141987.

1091I

PRESTACOMPTA

CREATIVE GRAPHIQUE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق امجل ,تجزئة املسيرة رقم 
 CHICHAOUA، 370, شيشاجة

41000، شيشاجة املغرب
CREATIVE GRAPHIQUE شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 60 خي 
النصر 1 شيشاجة - 41000 شيشاجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CREATIVE GRAPHIQUE
غرض الشركة بإيجاز : -1 مطبعة

-2بيع اسجات مكتبية.
 60 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
 41000  - شيشاجة   1 النصر  خي 

شيشاجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 : مجاهد  انور  اسامة  السيد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة.

السيد اسامة انور مجاهد : 1000 

بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

مجاهد  انور  اسامة  السيد 

 60 رقم   1 النصر  حي  عنوانه)ا) 

شيشاجة 41000 شيشاجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

مجاهد  انور  اسامة  السيد 

 60 رقم   1 النصر  حي  عنوانه)ا) 

شيشاجة 41000 شيشاجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 21 نون4ر 

2022 تحت رقم 667/2022.

1092I

LAMAIZI

CLUB SAKANE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LAMAIZI

 HAY MOULAY ABDELLAH RUE

 20 B06 MARCHE MOSQUEE

 LAMSALLA AIN CHOK ، 20150،

CASABLANCA MAROC

CLUB SAKANE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 12زنقة 

ص4ري بوأ عة الطابق اآلجل رقم 

6 سرب ع ر الدرالبيضاء. - 20080 

الدار البضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

563843
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   21

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 CLUB : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.SAKANE

م ارسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فيه  جاالتجار  البناء  أشغال  أ يع 

جكدالك منعش عقاري..

12زنقة   : املقر االأت اعي  عنوان 

رقم  اآلجل  الطابق  بوأ عة  ص4ري 

 20080  - سرب ع ر الدرالبيضاء.   6

الدار البضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد املومني مح د : 950 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 50  : مصطفى  املومني  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  املومني  السيد 

عين   26 رقم   9 زنقة   1 االنارة  حي 

الشق 20480 الدرالبيضاء املغرب.

السيد املومني مصطفى عنوانه)ا) 

عين   26 رقم   9 زنقة   1 االنارة  حي 

الشق 20480 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  املومني  السيد 

عين   26 رقم   9 زنقة   1 االنارة  حي 

الشق 20480 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00848093.

1093I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

GREEN LAND ANGADS

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

لتقنيات  الشرقية  املستامنة 

املحاسبة

ح زة  اقامة  عبده  مح د  شارع 

 ، 7 18 مكرر الطابق الثاني رقم  رقم 

60000، جأدة املغرب

GREEN LAND ANGADS شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

زنقة   : اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

غشت زاجية زنقة زهور تبارة حي   16

حسني احفير - 63050 احفير املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6673

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

2022 تقرر حل  23 شتن4ر  املؤرخ في 

شركة   GREEN LAND ANGADS

مبلغ  املحدجسة  املسؤجلية  ذات 

جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

غشت   16 زنقة  اإلأت اعي  مقرها 

حسني  حي  تبارة  زهور  زنقة  زاجية 

احفير - 63050 احفير املغرب نتيجة 

لعدم توفر االمكانيات.

ج عين:

ج  مح د  الصالحي  السيد)ة) 

خالد  بني  لعراعرة  سجاج  عنوانه)ا) 

)ة)  ك صفي  املغرب  جأدة   60000

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

زنقة  جفي   2022 شتن4ر   23 بتاريخ 

غشت زاجية زنقة زهور تبارة حي   16

حسني احفير - 63050 احفير املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  ب4ركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 630.

1094I

GMGF

STE GAL SOCRATE SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

GMGF
زنقة البشير ابراهيمي اقامة الشرف 

ج3 الطابق الرابع شقة رقم 12 ، 
MAROC 20500، الدار البيضاء

STE GAL SOCRATE SARL شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 93,زنقة 
سقراط املعاريف الدار البيضاء - 

20380 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.56733

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 شتن4ر   20 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) زينب بنشقرجن 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.000
3.000 حصة لفائدة السيد )ة) عبد 
شتن4ر   20 اللطيف بنشقرجن بتاريخ 

.2022
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 838982.

1095I

GMGF

STE AQUA POMPE SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

GMGF
زنقة البشير ابراهيمي اقامة الشرف 

ج3 الطابق الرابع شقة رقم 12 ، 
MAROC 20500، الدار البيضاء

STE AQUA POMPE SARL شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية شارع 
جأدة جابن تاشفين الدار البيضاء - 

20310 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
135911

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 شتن4ر   20 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

تفويت السيد )ة) زينب بنشقرجن 

أصل  من  اأت اعية  حصة   1.200

3.600 حصة لفائدة السيد )ة) عبد 

شتن4ر   20 اللطيف بنشقرجن بتاريخ 

.2022

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 838980.

1096I

BUSINESS AUDITAX

BATIKAB
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،

TANGER MAROC

BATIKAB شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي عزيب 

الحاج قدجر ع ارة بلوك بس شقة 

رقم 37 - 90000 طنجة امل لكة 

املغربية.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44367

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تم   2022 نون4ر   21 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم»   2.000.000«

»3.000.000 سرهم» إ 9 »5.000.000 

مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم» 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املستحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 260067.

1097I
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BUSINESS AUDITAX

HTM PROMOTION
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC

HTM PROMOTION شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 ، شارع 
يوسف ابن تاشفين ، الطابق الثاني 

، الشقة رقم 3 - 90000 طنجة 
امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   22
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 HTM  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.PROMOTION
غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 

العقاري
املهنية  الفضاءات  تأأير   -

جالصناعية
- توطين املكاتب املسجلة

نقل  حول  جإرشاسات  سراسات   -
امع ال

جاملستث رين  لل هنيين  نصائح   -
امأانب

جاللقاءات  الفعاليات  تنظيم   -
االقتصاسية جاالأت اعية

- لوأستيات متعدسة الوسائط
- خدمات امع ال

- تجارة سجلية - استيراس جتصدير.
عنوان املقر االأت اعي : 5 ، شارع 
يوسف ابن تاشفين ، الطابق الثاني ، 
الشقة رقم 3 - 90000 طنجة امل لكة 

املغربية.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 250  : السيد عبد الجليل مح د 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 250  : طارق  لغ و�ضي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   250  : السيد حجيرة هانئ 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد املوسني طارق : 250 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

مح د  الجليل  عبد  السيد 

العزيز  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا) 

 90000  7 الطابق  ع ران  اقامة 

طنجة امل لكة املغربية.

عنوانه)ا)  طارق  لغ و�ضي  السيد 

 90000 رميالت   54 القاسرية  تجزئة 

طنجة امل لكة املغربية.

عنوانه)ا)  هانئ  حجيرة  السيد 

فاريزي   N22 NA بيرجلدي  ساحة 

ايطاليا.

عنوانه)ا)  طارق  املوسني  السيد 

 P01 B3 B ستيبونا  بي وسا  اجربان 

ملقا إسبانيا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

مح د  الجليل  عبد  السيد 

العزيز  عبد  موالي  شارع  عنوانه)ا) 

 90000  7 الطابق  ع ران  اقامة 

طنجة امل لكة املغربية

عنوانه)ا)  هانئ  حجيرة  السيد 

فاريزي   N22 NA بيرجلدي  ساحة 

ايطاليا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن4ر   01 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 260179.

1098I

CONSEIL ASSISTANCE PME

ي س ديفلوبمنت
)YS DEVELOPPEMENT( 
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

CONSEIL ASSISTANCE PME
 3Rue sidi bennour résidance
 zahra Ain borja Casablanca

 Appt N° 15 3eme étage، 20550،
Casablanca Maroc

 YS( ي س سيفلوب نت
DEVELOPPEMENT) شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
العرعار الطابق 2 املكتب 6 الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.508859

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 نون4ر   02 في  املؤرخ 
املسؤجلية  ذات  شركة  حل 
 YS( سيفلوب نت  س  ي  املحدجسة 
DEVELOPPEMENT) مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم   100.000
 2 الطابق  العرعار  زنقة  اإلأت اعي 
 20000  - البيضاء  الدار   6 املكتب 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

مزاجلة النشاط..
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
الدار   6 املكتب   2 الطابق  العرعار 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب. 
ج عين:

ج  سيبوعي  يوسف  السيد)ة) 
اج  سرج  زيان  اجالس  طريق  عنوانه)ا) 
زاجية زنقة ايفني   32 شقة   7 الطابق 
الدار   20300 البيضاء  بيلفدير 
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848446.

1099I

YARBO NEGOCE SARL 

YARBO NEGOCE ياربو نكوس
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

YARBO NEGOCE SARL

 Adresse postale RUE A N° 6

 1 ETG HAY LALLA CHAFIA -

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 YARBO NEGOCE ياربو نكوس

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

موالي اس اعيل 14 إقامة موالي 

اس اعيل الطابق 3 رقم 9 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   08

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

ياربو   : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YARBO NEGOCE نكوس

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهربائية  البناءجاملعدات  مواس  في 

جاملعدات الصحية.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

موالي  إقامة   14 اس اعيل  موالي 
 - طنجة   9 رقم   3 اس اعيل الطابق 

90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
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 330  : الشنتوف  ع ر  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 340  : السيد عبد الحق املساعد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 330  : الشنتوف  عث ان  السيد 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الشنتوف  ع ر  السيد 
 90000 طنجة   232 تجزئة لينا رقم 

طنجة املغرب.
املساعد  الحق  عبد  السيد 
تجزئة  البالية  طنجة  عنوانه)ا) 
 90000  70 الزنقة   302 اري اس 

طنجة املغرب.
السيد عث ان الشنتوف عنوانه)ا) 
الحوات  سلي ان  زنقة  االندلس  حي 

رقم 23 90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الشنتوف  ع ر  السيد 
 90000 طنجة   232 تجزئة لينا رقم 

طنجة املغرب
املساعد  الحق  عبد  السيد 
تجزئة  البالية  طنجة  عنوانه)ا) 
 90000  70 الزنقة   302 اري اس 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259870.
1100I

comptacontrole

DECOUJAL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

comptacontrole
مركز االع ال كاسطيا, شارع عبد 
الرح ان اليوسفي الطابق الثاني 
رقم 11 ج 12 ، 90000، طنجة 

املغرب
DECOUJAL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 زاجية 

شارع فاس ج شارع جاس الدهب اقامة 
الصفاء رقم 1 - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64005

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
DECOUJAL مبلغ رأس الها 100.000 
 2 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
زاجية شارع فاس ج شارع جاس الدهب 
اقامة الصفاء رقم 1 - 90000 طنجة 
لم تحقق الشركة   : املغرب نتيجة ل 

لالهداف التي تاسست من األها.
زاجية   2 ج حدس مقر التصفية ب 
شارع فاس ج شارع جاس الدهب اقامة 
طنجة   90000  -  1 رقم  الصفاء 

املغرب. 
ج عين:

السيد)ة) ح و جعجال ج عنوانه)ا) 
مكاسة  بني  ب  بلوك  الشرفة  مج ع 
طنجة   90000  78 رقم   2 الطابق 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 14018.
1101I

comptacontrole

BIDAYA AUTO SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptacontrole
مركز االع ال كاسطيا, شارع عبد 
الرح ان اليوسفي الطابق الثاني 
رقم 11 ج 12 ، 90000، طنجة 

املغرب
BIDAYA AUTO SARL AU شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
سلي ة شارع عالل بن بزكري رقم 80 

- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   26

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BIDAYA AUTO SARL AU

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غيار  قطع  أنواع  أ يع  جتسويق 

السيارات.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

سلي ة شارع عالل بن بزكري رقم 80 

- 90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد العزيز ازميزم : 1.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

ازميزم  العزيز  عبد  السيد 

الخضراء  املسيرة  شارع  عنوانه)ا) 

 56 شقة   4 اقامة املسيرة طابق   20

90000 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

ازميزم  العزيز  عبد  السيد 

الخضراء  املسيرة  شارع  عنوانه)ا) 

 56 شقة   4 اقامة املسيرة طابق   20

90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 14011.

1102I

JURIS LEGAL

 FRESENIUS MEDICAL CARE
NC MOROCCO
إعالن متعدس القرارات

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 FRESENIUS MEDICAL CARE NC

MOROCCO »شركة املساه ة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 33 شارع 

موالي يوسف - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.372801
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
2022 تم اتخاذ  29 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
عل9  جاملوافقة  الشركة  حل  عدم 
است رارية النشاط جفًقا لل اسة 357 

من القانون رقم 95-17.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص عل9 مايلي: -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 846953.
1103I

BELGA CONSULTING

GREEN FOR FUTURE G4F
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

BELGA CONSULTING
 IMM 65 RUE LONDRES APT
 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc
GREEN FOR FUTURE G4F شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 37 زنقة 
اسريس االك4ر الشقة رقم 6 الطابق 

3 حسان الرباط 10020 الرباط 
املغرب
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تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.153713
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون4ر   08 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
زنقة اسريس االك4ر الشقة رقم   37«
 10020 حسان الرباط   3 الطابق   6
تجزئة   18« إ 9  املغرب»  الرباط 
 12010 ت ارة  الخير  فتح  السعاسة 

ت ارة املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130456.

1104I

Conseco Africa

 MAGHREB EXPRESS
MAROC

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

Conseco Africa
 Rue El Yarmouke RDC N°1 ، 4
20050، CASABLANCA MAROC
 MAGHREB EXPRESS MAROC

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رجيال أجف 
شور زنقة ماالباطا الطابق 10 الرقم 

107 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131775
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   27
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAGHREB EXPRESS MAROC
توفير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ذلك  في  ب ا  اللوأستية  الخدمات 

النقل.

امرض جالبحرية من أ يع امنواع 

في أجرجبا جأفريقيا.

رجيال   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 10 أجف شور زنقة ماالباطا الطابق 

الرقم 107 - 90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

500.000,00 سرهم، مقسم كالتا ي:

 Finsterwralder الشركة 

 Beteiligungen GmbH : 40.000

حصة بقي ة 10 سرهم للحصة.

 Meyer Solutions الشركة 

 10 حصة بقي ة   GmbH : 10.000

سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 Finsterwralder الشركة 

عنوانه)ا)   Beteiligungen GmbH

ماالباطا  زنقة  شور  أجف  رجيال 

 90000  107 الرقم   10 الطابق 

كوفبورن املانيا.

 Meyer Solutions الشركة 

شور  أجف  رجيال  عنوانه)ا)   GmbH

 107 10 الرقم  زنقة ماالباطا الطابق 

90000 كوفبورن املانيا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

ميشيل  فينسطيرجالدر  السيد 

شور  أجف  رجيال  عنوانه)ا)  اجأين 

 107 10 الرقم  زنقة ماالباطا الطابق 

90000 طنجة املغرب

هيل وت  ماتياس  ماير  السيد 

شور  أجف  رجيال  عنوانه)ا)  هيرمان 

 107 10 الرقم  زنقة ماالباطا الطابق 

90000 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 12312.

1105I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

 CONFECTION
MEDITERANEE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 CONFECTION MEDITERANEE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي طنجة 

املنطقة الصناعية املجد قطعة 804 
- 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47081
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 نون4ر   14 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) عز الدين الكاتي 
300 حصة اأت اعية من أصل 300 
جليم أمزيل  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 14 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259750.
1106I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

ARENATEX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
ARENATEX شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي طنجة 
املنطقة الصناعية املجد قطعة 

745. - 90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.102857

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 01 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
املجد  الصناعية  املنطقة  »طنجة 
قطعة 745. - 90000 طنجة املغرب» 
إ 9 »طنجة املنطقة الصناعية املجد 
قطعة 854 - 90000 طنجة املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 258875.

1107I

NOBLACTION

MOROCCO GOLF GURU
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة امميرة 
3 الطابق امجل رقم 15، 40000، 

مراكش املغرب
MOROCCO GOLF GURU شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي امللك 
املسمى م 3 متجر رقم 3 تجزئة 

املحاميد 3 إقامة 407 - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   28
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOROCCO GOLF GURU
غرض الشركة بإيجاز : تاأر مواس 

جمعدات الجولف.
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امللك   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تجزئة   3 رقم  متجر   3 م  املسمى 
 40000  -  407 إقامة   3 املحاميد 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 500  : السيد سيدي مح د فقير 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
بيتر  بنجامين  اجسترافير  السيد 
سرهم   100 بقي ة  حصة   500  :

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
فقير  مح د  سيدي  السيد 
 SW7, W8, عنوانه)ا) امل لكة املتحدة

W14 لندن لندن.
بيتر  بنجامين  اجسترافير  السيد 
لسبون   1100 لسبون  عنوانه)ا) 

لسبون.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
فقير  مح د  سيدي  السيد 
 SW7, W8, عنوانه)ا) امل لكة املتحدة

W14 لندن لندن
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141883.
1108I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

TOUZANI SPORT
إعالن متعدس القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
TOUZANI SPORT »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: طنجة 

، إقامة الح د رقم 3 شارع 
سيجل اسة الطابق امجل. - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.115807

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 07 أكتوبر 2022 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

العالمة  الشركة  اسم  إ 9  أضف 

.»TOUZANI MEDIA« التالية

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

إضافة ا 9 غرض الشركة النشاط

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

العنوان  عل9  التجاري  املقر  تحويل 

سلي ان  موالي  شارع   180 التا ي: 
بني   7 رقم   3 الدجر  املنار  قيساريات 

مكاسة طنجة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

عل9  ينص  الذي   :3 رقم  بند 

تشغيل املطابع االلكترجنية   - مايلي: 

الصحفية  -املعلومات  جاملطبوعة 

 ، جكالة اتصاالت جإعالن   -  ، جالنشر 

جالفعاليات  التسويق  في  -استشارة 

جالديكور   ، البيانية  الرسوم  -إنشاء 

 - جالتطبيق  املوقع  جإسارة  جإنشاء   ،

اإلنتاج  خدمة   - جالتجارة  الطباعة 

مساحات  شراء   - البصري  الس عي 

 - امشياء.  عل9  جإعالنات  إعالنية 

جالوساطة  الباطن  من  التعاقد 

خدمات  -أ يع  جالنشر  اإلنتاج   -

الويب - إسارة فنية -سعاية - الكشافة 

استيراس   - مختلف  منهي  -تدريب 

أ يع  جتسويق  جتوزيع  جتصدير 

املنتجات جاملواس جاملواس الغذائية من 

الشركات  أ يع  ت ثيل  كان  نوع  أي 

-استحواذ  التجارية.  العالمات  أج 
الحقوق  أ يع  جتأأير  جتشغيل 

املنقولة جغير املنقولة.

بند رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

العنوان  عل9  التجاري  املقر  تحويل 

سلي ان  موالي  شارع   180 التا ي: 
بني   7 رقم   3 الدجر  املنار  قيساريات 

مكاسة طنجة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259636.

1109I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

CAC SIGNATURE
إعالن متعدس القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

CAC SIGNATURE »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: طنجة ، 

مج ع سولينج 3 إقامة البستان ، 

شقة رقم 15 طابق امر�ضي ، طريق 

الرباط أزناية - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.75721

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي:. 

تحويل املقر التجاري للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
 200.000 ب بلغ  املال  رأس  زياسة 

سرهم إ 9 600.000 سرهم

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

نقل املقر التجاري للشركة املذكورة 

بطنجة سجار الرهراه قواسم 49 بلوك 

72 الطابق الخامس رقم 1.

عل9  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
ب بلغ  املال  رأس  زياسة   - مايلي: 

سرهم   600.000 سرهم إ 9   200.000

املحتجزة  امرباح  من  خص ها  يتم 

سهم   400 بإصدار  مجاًنا  جتوزيعها 

بقي ة 1000 سهم لكل منها.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 260065.

1110I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

ZERKASS CAR SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 

املحاسبة

شارع مح د عبده اقامة ح زة رقم 

18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

60000، جأدة املغرب

ZERKASS CAR SARL شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

االجل شارع الشهداء رقم 32 - 

63050 احفير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6571

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   10 املؤرخ في 

املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ   ZERKASS CAR SARL

جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي الطابق االجل شارع 

احفير   63050  -  32 رقم  الشهداء 

املغرب نتيجة ل : انعدام االمكانيات.

ج حدس مقر التصفية ب الطابق 

 -  32 رقم  الشهداء  شارع  االجل 

63050 احفير املغرب. 

ج عين:

ج  سكينة  القصوار  السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي املسيرة زنقة ملسيد رقم 

ك صفي  املغرب  احفير   63050  24

)ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  ب4ركان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 629.
1111I

JINI X

JINI X
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

JINI X
رقم 961 شارع الحسن الثاني حي 
املطار الداخلة ، 73000، الداخلة 

املغرب
JINI X شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

ج عنوان مقرها االأت اعي رقم 
961 شارع الحسن الثاني حي املطار 

الداخلة - 73000 الداخلة.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13457

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
2020 تم تحويل  20 يونيو  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤجلية  إ 9  الوحيد» 

املحدجسة».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
يوليوز 2020 تحت رقم 472/2020.
1112I

LUMTECH AQUACULTURE

LUMTECH AQUACULTURE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LUMTECH AQUACULTURE
سجار شوقا ساحل اجال احريز ط.ر 

3609 ن.ك 200+13 اقليم برشيد ، 
26100، برشيد املغرب

 LUMTECH AQUACULTURE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

شوقا ساحل اجالس احريز ط.ر 3609 
ن.ك200+13 اقليم برشيد - 26100 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17343
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LUMTECH AQUACULTURE
-شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جبيع جتوزيع أ يع املنتجات جاآلالت 
جاملخت4رات  جاملعدات  جاملعدات 

جالسفن املتصلة بنشاط الشركة
املائية  امحياء  تربية  -إنتاج 
للطحالب  جالدج ي  املحلي  جالتسويق 
امه ية  ذات  جالالفقاريات 
جتسويق  جتحسين  االقتصاسية، 
جاملنتجات  جالالفقاريات  الطحالب 
جتقديم  املائي،  املنشأ  ذات  الثانوية 
جالبحث  جالتدريب  الخدمات 

جالتطوير في تربية امحياء املائية
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شوقا ساحل اجالس احريز ط.ر 3609 
ن.ك13+200 اقليم برشيد - 26100 

برشيد املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس ال الشركة: 1.500.000 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.500  : مح د  بوعيشة  السيد 
سرهم   150.000 بقي ة  حصة 

للحصة.
 ALF ANAAM : 13.500 الشركة
سرهم   1.350.000 بقي ة  حصة 

للحصة.
 100  : مح د  بوعيشة  السيد 

بقي ة 150.000 سرهم.
 ALF ANAAM : 100 الشركة 

بقي ة 1.350.000 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد بوعيشة مح د عنوانه)ا) 
20420 الدار  24زنقة الكويزان بولو 

البيضاء املغرب.
الشركة ALF ANAAM عنوانه)ا) 
ط.ر  احريز  اجالس  ساحل  شوقا  سجار 
برشيد  اقليم  ن.ك200+13   3609

26100 برشيد املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد بوعيشة مح د عنوانه)ا) 
20420 الدار  24زنقة الكويزان بولو 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   21 بتاريخ  ب4رشيد  االبتدائية 

2022 تحت رقم -.

1113I

JINI X

JINI X
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

JINI X
رقم 961 شارع الحسن الثاني حي 
املطار الداخلة ، 73000، الداخلة 

املغرب
JINI X شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 961 
شارع الحسن الثاني حي املطار 

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.13457

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2020 يونيو   20 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
بوخاري  حمي  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   300
1.000 حصة لفائدة السيد )ة) جلية 

بوخاري بتاريخ 20 يونيو 2020.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 09 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
يوليوز 2020 تحت رقم 472/2020.

1114I

FIDUCHORFA فيديشرفا

MART WORK BUILDING
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCHORFA فيديشرفا

531 شارع شنقيط حي الس اعلة 

سطات ، 26000، سطات املغرب

MART WORK BUILDING شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 13 

تجزئة بشار الخير سطات - 26000 

سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2021 يوليوز   09

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 MART : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.WORK BUILDING

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جهندسة  عامة  أشغال  ج  متنوعة 

مدنية جأع ال عامة جتجارة.
 13 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

 26000  - تجزئة بشار الخير سطات 

سطات املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 450.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 225  : السيد عبد الجليل خلوقي 

حصة بقي ة 1.000 سرهم للحصة.

225 حصة   : السيد خالد خلوقي 

بقي ة 1.000 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

خلوقي  الجليل  عبد  السيد 
 101 الرقم  زنقة الشهداء  عنوانه)ا) 

سطات 26000 سطات املغرب.
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عنوانه)ا)  خلوقي  خالد  السيد 
رقم  الشهداء  زنقة  الصابون  سرب 

101 سطات 26000 سطات املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

خلوقي  الجليل  عبد  السيد 
 101 الرقم  زنقة الشهداء  عنوانه)ا) 

سطات 26000 سطات املغرب

عنوانه)ا)  خلوقي  خالد  السيد 
رقم  الشهداء  زنقة  الصابون  سرب 

101 سطات 26000 سطات املغرب

تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 28 

يوليوز 2021 تحت رقم 939/21.

1115I

NORD FINANCE

COTRADIL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

COTRADIL شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع الدار 

البيضاء رقم 40 32000 الحسي ة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.433

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

املؤرخ في 04 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

مبلغ   COTRADIL الوحيد  الشريك 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي شارع الدار البيضاء 
املغرب  الحسي ة   32000  40 رقم 

نتيجة ل : جقف النشاط.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 32000  -  40 رقم  البيضاء  الدار 

الحسي ة املغرب. 

ج عين:

السيد)ة) طارق اللوه ج عنوانه)ا) 
 32000 40 شارع الدار البيضاء رقم 

)ة)  ك صفي  املغرب  الحسي ة 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسي ة بتاريخ 03 نون4ر 

2022 تحت رقم 277.

1116I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

ERICAL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ERICAL شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 345 املسار 

طريق اسفي - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131033

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ERICAL

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
سجر للضيافة أج رياض.

 345  : االأت اعي  املقر  عنوان 
املسار طريق اسفي - 40000 مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 LACIRE, Pierre, Jean, السيد 
 100 بقي ة  حصة   Emile : 1.000

سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 LACIRE, Pierre, Jean, السيد 
 LA REGONTAIS عنوانه)ا)   Emile
 Thourie 35134 THOURIE

.FRANCE
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
 LACIRE, Pierre, Jean, السيد 
 LA REGONTAIS عنوانه)ا)   Emile
 Thourie 35134 THOURIE

FRANCE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141814.

1117I

سرعة ارشاسات ش.م.م

DRAA GREEN
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

سرعة ارشاسات ش.م.م
شارع مح د الخامس ص.ب رقم 10 

جرزازات ، 45000، جرزازات املغرب
DRAA GREEN شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املكتب 2 

رقم 6 تجزئة ارض العبدي بقعة رقم 
10 املسار - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131109

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   10

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 DRAA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.GREEN

اقتناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتدبير ضيعات فالحية.

عنوان املقر االأت اعي : املكتب 2 

رقم 6 تجزئة ارض العبدي بقعة رقم 

10 املسار - 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد ابراهيم صابري : 50 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

50 حصة   : السيد مح د صابري 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد ابراهيم صابري عنوانه)ا) 

رقم  الح راء  تجزئة  املح دي  الحي 

27 40000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  صابري  مح د  السيد 

تاركة   162 رقم   1 النخيل  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم صابري عنوانه)ا) 

رقم  الح راء  تجزئة  املح دي  الحي 

27 40000 مراكش املغرب

عنوانه)ا)  صابري  مح د  السيد 

تاركة   162 رقم   1 النخيل  تجزئة 

40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141891.

1118I
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BCF CONSEIL

OMARELEC  .اومار إليك
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

BCF CONSEIL
 AVENUE MOHAMED  204
 BOUZIANE SIDI OTHMAN
 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC
اجمار إليك.  OMARELEC شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
إقامة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
جشارع  مناي  ال  زنقة  زاجية  سكينة 
الدار البيضاء   20042  - عبد املومن 

املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.487797

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 14 مارس 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
مناي  ال  زنقة  زاجية  سكينة  »إقامة 
الدار   20042  - املومن  عبد  جشارع 
شارع   357« إ 9  املغرب»  البيضاء 
 - امل ر أ5   6 مح د الخامس الطابق 

20300 الدار البيضاء املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847270.
1119I

LUCA CENTER

ALDO PHONE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ALDO PHONE شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 786 
املكتب رقم 2 املسار طريق اسفي 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131087

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   10

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 ALDO : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.PHONE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت.
عنوان املقر االأت اعي : رقم 786 

اسفي  طريق  املسار   2 رقم  املكتب 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 100  : الغني  عبد  سبكي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد سبكي عبد الغني عنوانه)ا) 

شارع   05 رقم  الشقة  بورجس  اقامة 
الشتوي  الحي  الساسس  مح د 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد سبكي عبد الغني عنوانه)ا) 

شارع   05 رقم  الشقة  بورجس  اقامة 
الشتوي  الحي  الساسس  مح د 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141861.

1120I

PILOTE BUSINESS

BEEGOV
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PILOTE BUSINESS
 TEMARA TEMARA، 12000،

TEMARA MAROC
BEEGOV شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 جاس زيز 
شقة 7 الطابق 3 اكدال - 10090 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
164449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   12
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BEEGOV
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
أ يع  في  جالتدريب  االستشارات 
جنظم  امع ال  إسارة  مجاالت 

املعلومات.
- اإلستشارات اإلستراتيجية.

تنظيم  بشأن  املشورة  تقديم   -
جتحسين الع ليات ؛

نظم  جصيانة  جتنفيذ  تسويق   -
املعلومات.

- تحرير حزم ال4رمجيات.
التجارة  جمنصة  الويب  تطوير   -

اإللكترجنية ؛
- االستعانة ب صاسر خارأية.

جصيانة  جاستضافة  إنشاء   -
بوابات اإلنترنت.

ع4ر  جالسلع  الخدمات  تسويق   -
للبيع  أخرى  جسيلة  أي  أج  اإلنترنت 

املباشر جغير املباشر ؛

نشر املعلومات ع4ر اإلنترنت أج   -
بأي جسيلة أخرى ؛

جالتدريب  الندجات  تنظيم   -
الج اعي جأ يع أنواع امحداث ؛

- التوظيف املؤقت.
جالتجارة  جالتصدير  االستيراس   -

بشكل عام.
- خدمات متنوعة..

عنوان املقر االأت اعي : 4 جاس زيز 
 10090  - اكدال   3 الطابق   7 شقة 

الرباط املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : بوع وس  بشير  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوع وس  بشير  السيد 
خربوش  تجزئة   4 رقم  سلمى  فيال 
سيدي العابد الهرهورة 12000 ت ارة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوع وس  بشير  السيد 
خربوش  تجزئة   4 رقم  سلمى  فيال 
سيدي العابد الهرهورة 12000 ت ارة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   01 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 130876.
1121I

TAGES CONSULTING

ACTIPHONE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

TAGES CONSULTING
 N 309 Lot. Haj Fateh 1er étage

Q. El Oulfa ، 20260، الدار 
البيضاء املغرب

ACTIPHONE شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 
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النزل الج يل زنقة السعدية شقة 3 
كيليز - 40000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.123321
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
أكياس  اع ر  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.000
)ة)   السيد  لفائدة  حصة   1.000
حبيب أأرار بتاريخ 31 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141986.

1122I

ائت انية الفضيلة

TROPICANA NCIR
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية الفضيلة
رقم 529 شقة رقم 4 الطابق 

2 الوحدة 5 شارع عالل الفا�ضي 
مراكش ، 40070، مراكش املغرب
TROPICANA NCIR شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 
بالطابق امر�ضي رقم 17 تجزئة 
النقل الحضري الحي املح دي - 

46000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   02
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TROPICANA NCIR
املتجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالخضرجات  الجافة  الفواكه  في 

بالج لة جالتقسيط.
محل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
بالطابق امر�ضي رقم 17 تجزئة النقل 
 46000  - املح دي  الحي  الحضري 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : عث ان  النصير  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  النصيرعث ان  السيد 
تجزئة النقل الحضري الحي   17 رقم 

املح دي 46000 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  النصيرعث ان  السيد 
تجزئة النقل الحضري الحي   17 رقم 

املح دي 46000 مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 28 

نون4ر 2022 تحت رقم 141897.
1123I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

PONTE CARRERA شركة
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132

 I BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

شركة PONTE CARRERA شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 محج 
مرس السلطان الطابق االجل الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء 20130 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.301555

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   01 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

تفويت السيد )ة) ابراهيم فتح هللا 

100 حصة اأت اعية من أصل 300 

مصطفى  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

فتح هللا بتاريخ 01 نون4ر 2022.

تفويت السيد )ة) ابراهيم فتح هللا 

200 حصة اأت اعية من أصل 300 

مح د فتح  )ة)  حصة لفائدة السيد 

هللا بتاريخ 01 نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 848597.

1124I

عاسل الزميتة - محاسب-

SERVIMIR
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

عاسل الزميتة - محاسب-

 ، تازة   2 حي االسارسة بلوك   250

35000، تازة املغرب

SERVIMIR شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

 31 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

زنقة مارطيل عبد السالم بن مح د 

املكتب 2 اقامة رياض زيتون - 14000 

القنيطرة املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6811

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

بن  السالم  عبد  مارطيل  زنقة   31«

مح د املكتب 2 اقامة رياض زيتون - 

14000 القنيطرة املغرب» إ 9 »ع ارة 

عبد  بن  عالل  شارع  الذهبي  املثلث 

 -  16 هللا الطابق امجل املكتب رقم 

35000 تازة املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن4ر   01 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 557/2022.

1125I

RAIHANA ET AYOUB GESTION 

BABYLONIAN
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION

اقامة الربيع 1 الطابق 2 رقم 8 شارع 

الغولف سيدي يوسف بن علي ، 

40000، مراكش املغرب

BABYLONIAN شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 11 

الطابق السفلي 03 ع ارة جرسة شارع 

يعقوب املنصور أيليز - 40000 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.74589

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

 BABYLONIAN الوحيد  الشريك 

سرهم   100.000 رأس الها  مبلغ 

 11 رقم  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

الطابق السفلي 03 ع ارة جرسة شارع 

 40000  - أيليز  املنصور  يعقوب 

اسباب   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

اقتصاسية.

 11 ج حدس مقر التصفية ب رقم 

الطابق السفلي 03 ع ارة جرسة شارع 

 40000  - أيليز  املنصور  يعقوب 

مراكش املغرب. 

ج عين:

عباس رسول حسن ج  السيد)ة) 

عنوانه)ا) تجزئة جريدة رقم 16 تاركة 

)ة)  40000 مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 12833.

1126I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE HIJOS DE CHEGDALI

DE CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع مح د الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 

خنيفرة املغرب

 STE HIJOS DE CHEGDALI DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 23 

رقم 47 حي الفتح خنيفرة - 54000 

خنيفرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2015

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   01 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

تفويت السيد )ة) عبد الحق عدي 

100 حصة اأت اعية من أصل 200 

حصة لفائدة السيد )ة) مح د عدي 

بتاريخ 01 نون4ر 2022.

تفويت السيد )ة) عبد الحق عدي 

100 حصة اأت اعية من أصل 200 

)ة) عبد القاسر  حصة لفائدة السيد 

عدي بتاريخ 01 نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   24 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 510.

1127I

OUR EXPERT

MTB IN MOROCCO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
MTB IN MOROCCO شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 7 

تجزئة 399 الحي الصناعي املسار - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
131221

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   24
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 MTB  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.IN MOROCCO
تأأير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معدات االقامة مؤقتة جتخييم جكافة 

امنشطة السياحية
الرباعية  الدراأات  تأأير 

جالدراأات النارية
)خدمة  الخدمة  إسارة  مقاجل 

السياحة
أج  )تاأر  جالتصدير  االستيراس 

جسيط).
 7 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - الحي الصناعي املسار   399 تجزئة 

40000 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد الرامي لحسن : 950 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
حصة   50  : الرامي رشيد  السيد 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحسن  الرامي  السيد 
 40000 الحوز  اسني  امليل  سجار 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  رشيد  الرامي  السيد 
 40000 الحوز  اسني  امليل  سجار 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لحسن  الرامي  السيد 
 40000 الحوز  اسني  امليل  سجار 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   01 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 142047.
1128I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE NOURLOUK SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شارع موالي احفيظ ميسور ، 
33250، ميسور املغرب

 STE NOURLOUK SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار أجالس 
بوشريفة أ اعة العرأان أجطاط 

الحاج - 33300 أجطاط الحاج 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   16
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NOURLOUK SARL AU
*البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جامشغال املختلفة
*متفاجض

*صناعة امكياس البديلة.
عنوان املقر االأت اعي : سجار أجالس 
أجطاط  العرأان  أ اعة  بوشريفة 
الحاج  أجطاط   33300  - الحاج 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد خالد لوكيل : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد خالد لوكيل عنوانه)ا) سجار 
أجطاط  العرأان  أ اعة  املير  أجالس 
الحاج 33300 أجطاط الحاج املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   
جمواطن مسيري الشركة:

السيد خالد لوكيل عنوانه)ا) سجار 
أجطاط  العرأان  أ اعة  املير  أجالس 

الحاج 33300 أجطاط الحاج املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   01 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 541/2022.

1129I

SANSOUM SERVICES

NAJI PACK
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

NAJI PACK SARL 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم تأسيس القانون   ،  04/11/2022
امسا�ضي لشركة محدجسة املسؤجلية 

خصائصها كاآلتي : 
NAJI PACK : التس ية -

: االستيراس   .: الغرض االأت اعي   -
ج تصنيع صناسيق الكرتون ج الورق 

باآلالت
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اليسر  تجزئة   : االأت اعي  املقر   
شارع مح د الخامس الطابق التالت 

رقم 13 برشيد.
- املدة : 99 سنة

االأت اعي:  الرأس ال   -
100.000.00 سرهم مقسم إ 9 1000 
100 سرهم لكل جاحدة  حصة بقي ة 
 600 توفيق  نجيب  السيد  لفائدة 
 350 عصام  نجيب  السيد  ج  حصة 
حصة ج السيد نافع مح د 50 حصة.
نجيب  السيد  تعين  التسيير:   -
توفيق، املزساس بتاريخ 31/01/1967، 
الرياض  حي  الوفاء  بتجزئة  املقيم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  برشيد، 
مسيرا   I  183036 رقم  الوطنية 

منفرسا للشركة ملدة غير محدجسة
تبتدئ من فاتح   : السنة املالية   -

يناير إ 9 31 سأن4ر.
- امرباح : بعد اقتطاع %5لتأسيس 
يقسم  الزائد   ، القانوني  االحتياطي 

حسب قرار الشركاء. 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -
الـ حك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 
 1229 رقم  تحت  ب4رشيد  االبتدائية 
التقييد  جكدا   22/11/2022 بتاريخ 
بالسجل التجاري تحت عدس 17347

مقتطف ج بيان
1130I

STE HTS SOURCING

STE HTS SOURCING
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE HTS SOURCING
حي النهضة 01 رقم 629.الطابق 

الثالث رقم 05 ، 73000، الداخلة 
املغرب

STE HTS SOURCING شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النهضة 
01 رقم 629.الطابق الثالث رقم 05 

- 73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   25

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HTS SOURCING

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب جفي الخارج هو : 

املوارس  جتسويق  جأ ع  شراء   •

أج   / ج  حيواني  أصل  من  الطبيعية 

نباتي.

جتج يد  جمعالجة  استعاسة   •

املنتجات  أ يع  جحفظ  جتعبئة 

الحيوانية ج / أج النباتية ؛

املوارس  جتصدير  استيراس   •

املصنعة  جاملنتجات  الطبيعية 

 ، الثانوية  جمنتجاتها  جمشتقاتها 

جكذلك أ يع امنشطة امخرى ذات 

الصلة.

• تخزين أ يع املنتجات من أصل 

حيواني ج / أج نباتي.

• استيراس جتصدير جتسويق أ يع 

املنتجات الحيوانية ج / أج النباتية في 

السوق الوطنية جالدجلية.

أي  جتسويق  جتصدير  استيراس   •

صلة  ذات  مواس  أج  معدات  أج  منتج 

ب جاالت النشاط.

الخام  املواس  أ يع  استيراس   •

جتصديرها  جمعالجتها  جإنتاأها 

جعل9 امخص كل ما يتعلق بصناعة 

الدهون.

• إنتاج غذاء لل اشية.

جالنشاط  الحيوانية  الثرجة   •

الزراعي.

جأ ع جاستيراس جتصدير  شراء   •

جتوزيع منتجات العسل جالنحل.

• تحويل جتث ين املوارس الطبيعية 

من أصل حيواني ج / أج نباتي.

تجهيز جتقوية العسل جمنتجات   •

النحل.

جحدة  أي  جتشغيل  إنشاء   •
جحفظ  جتحويل  جتغليف  معالجة 
لج يع املنتجات من أصل حيواني ج 

/ أج نباتي ؛
التجارة   ، التصدير   / االستيراس   •

العامة.
• تقديم خدمات جأع ال متنوعة.

الوطني  ال4ري  جالنقل  التأأير   •
لج يع  الوأهات  لج يع  جالدج ي 
الثقيلة  جاملعدات  البضائع 

جالشخصية ججكالء الشحن.
أج االشخاص   / • نقل البضائع ج 

لحساب الغير
الج اعي  الخاص  النقل   •

لألشخاص.
• النقل املحلي جالدج ي.

امنشطة  أ يع  م ارسة   •
في كل  جت ثيل  جمساعدين  كوسطاء 

من املغرب جالخارج.
أي  في  حصة  عل9  االستحواذ   •

صناعة م اثلة أج ذات صلة ؛
أي  بيع  أج  استغالل  أج  حيازة   •
ع ليات أج براءات اختراع أج عالمات 

تجارية تتعلق بهذا الغرض ؛
بج يع  جاالستحواذ  اإلنشاء   •
جالتباسل   ، جاملساه ة   ، أشكاله 
جتطوير   ، جالتحويل   ، جالتأأير   ،

امع ال.
• املشاركة املباشرة أج غير املباشرة 
للشركة في أ يع الع ليات التجارية 
التي قد تكون مرتبطة بأحد امشياء 
إنشاء  طريق  عن  أعاله  املذكورة 
مؤسسات  أج  عداسات  أج  شركات 
طريق  عن  أج  نوع  أي  من  أديدة 
املالية  امجراق  شراء  أج  املساه ة 
باالكتتاب أج الحقوق االأت اعية أج 

سمج املشاريع املشتركة أج غير ذلك ؛
املباني  أ يع  جاستئجار  اقتناء   •
أجاالصل التجاري جأ يع املواس التي 
أج  مباشر  بشكل  استخدامها  ي كن 

غير مباشر لألغراض املذكورة أعاله.
الع ليات  أ يع   ، عام  .جبشكل 
غير  أج  مباشر  بشكل  املرتبطة 
الشركة  ن و  لتعزيز  بنشاطها  مباشر 

جتطورها.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
629.الطابق الثالث  رقم   01 النهضة 

رقم 05 - 73000 الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد حسن سجكوك : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 DIS HOLDING B.V الشركة 
سرهم   100 بقي ة  حصة   : 500

للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سجكوك  حسن  السيد 
 80000 ص  ح   53 رقم   3 س  بلوك 

اكاسير املغرب.
 DIS HOLDING الشركة 
 2012 هولندا   .45 عنوانه)ا)   B.V

Tuinwijklaa هولندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سجكوك  حسن  السيد 
 80000 ص  ح   53 رقم   3 س  بلوك 

اكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
نون4ر 2022 تحت رقم 2061/2022.

1131I

NEGOCEMAR

LARINI STYLE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°12

90000 ،، طنجة املغرب
LARINI STYLE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املنطقة 

الصناعية كزناية رقم 390 - 90000 
طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.128347
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ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   17 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) الفرأاني سعيد 
165 حصة اأت اعية من أصل 330 
هللا  عبد  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

لريني بتاريخ 17 أكتوبر 2022.
تفويت السيد )ة) الفرأاني سعيد 
165 حصة اأت اعية من أصل 330 
حصة لفائدة السيد )ة) مح د لريني 

بتاريخ 17 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 14014.
1132I

 centre de developpment profesionnel des

competences

SOUTHPRO SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
SOUTHPRO SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الوحدة بلوك س شقة رقم 19 
الطابق الثاني رقم 6 العيون 70000 

العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42339

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
ال4راي  ياسين  )ة)  السيد  تفويت 
250 حصة اأت اعية من أصل 250 
حصة لفائدة السيد )ة) مح د طارق 

فاضلي بتاريخ 28 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن4ر   01 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2022 تحت رقم 3432.
1133I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE HIJOS DE CHEGDALI
DE CONSTRUCTION SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تعيين مسير أديد للشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع مح د الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

 STE HIJOS DE CHEGDALI DE
CONSTRUCTION SARL شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 23 

رقم 47 حي الفتح خنيفرة - 54000 
خنيفرة خنيفرة.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2015
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون4ر   01 املؤرخ في 
مسير أديد للشركة السيد)ة) عدي 

عبد القاسر ك سير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   24 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 510.

1134I

AITEZZINE DESIGN

أيت الزين دزاين
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AITEZZINE DESIGN
 ZITOUNE HAY YBT 119
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

أيت الزين سزاين شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 119 زيتون 
3 حي يوسف بن تاشفين مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

131115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   10

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

أيت   : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

الزين سزاين.

ج  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أع ال مختلفة 

تركيب املطابخ.

 119  : االأت اعي  املقر  عنوان 

تاشفين  بن  يوسف  حي   3 زيتون 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 : الدين  عز  الزين  أيت  السيد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   1.000

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الدين  عز  الزين  أيت  السيد 

عنوانه)ا) 119 9 زيتون 3 حي يوسف 

مراكش   40000 بن تاشفين مراكش 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

الدين  عز  الزين  أيت  السيد 

حي يوسف   3 زيتون   119 عنوانه)ا) 

مراكش   40000 بن تاشفين مراكش 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141896.

1135I

GHALIME MARIAM

SERVICE KNOUFI
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

SERVICE KNOUFI شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
1 الرقم 46 الحي الحسني حطان - 

25000 خريبكة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6219

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 أكتوبر   19 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
كنوفي  عزيز  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
أكتوبر   19 بتاريخ  أبوسرار  هشام 

.2022
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   30 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 605.
1136I

TARGET PARTNERS

ISGA CASABLANCA
إعالن متعدس القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

ISGA CASABLANCA »شركة 
املساه ة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 277 ، 
شارع بئر أنزاران ،املعاريف - 20250 

الدار البيضاء املغرب..
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.302449
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ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 نون4ر   17 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تصحيح الخطأ املاسي الظاهر 
لل ساه ين  العام  الج ع  في محضر 
 ، جعليه  ؛   2022 غشت   1 بتاريخ 
املال  رأس  زياسة  مبلغ  تصحيح  فإن 
إأ اليها  يبلغ  عينية  ب ساه ات 
مليون جست ائة جسبعة جأربعون ألف 
 
ً
بدال سرهم   (1،647،200( جمائتان 
جمائتين  مليون  جعشرين  جاحد  من 
ج  جأربع ائة  ألف  جثالثون  جاثنان 
ث انية )21.232.408) سرهم. جبالتا ي 
الشركة  مال  رأس  زياسة  يجب   ،
جست ائة  مليوًنا  عشر  أحد  من 
جخ س ائة  ألًفا  جثالثين  جتسعة 
)11.639.500) سرهم إ 9 ثالثة عشر 
ألًفا  جث انين  جستة  جمائتين  مليوًنا 
سرهم   (13.286.700( جسبع ائة 
 من اثنين جثالثين مليوًنا جث انية 

ً
بدال

 جتسع ائة 
ً
مائة ججاحد جسبعون ألفا

جث انية )32.871.908) سرهم ؛
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
النظام  في  املاسي  الخطأ  تصحيح 

امسا�ضي للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
نون4ر   17 ملحضر  جفًقا   1.7  ]...[
2022 ، قرر الج ع العام االستثنائي 
لل ساه ين زياسة رأس املال من خالل 
مليون  ب بلغ  العينية  املساه ات 
جست ائة جسبعة جأربعين ألف جمائتي 

)1.647.200) سرهم.
بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
تم تحديد رأس املال في تاريخ اعت اس 
عشر  ثالثة  ب بلغ  امسا�ضي  النظام 
ألًفا  جث انين  جستة  جمائتين  مليوًنا 
ما  سرهم.   (13.286.700( جسبع ائة 

بقي من البند فهو سجن تغيير.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848447.

1137I

CABINET BAHMAD

LORE MENDIA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا ع ارة س 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني أليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا ع ارة س 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني أليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

LORE MENDIA شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 

2 في الي ين، شقة رقم 6، زاجية زنقة 

طارق ابن زياس ج ابن عائشة، إقامة 

اكسال سيور، ع ارة 18، - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

131153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 LORE : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.MENDIA

غرض الشركة بإيجاز : كراء غرف 

جفيالت مفرجشة.

مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
6، زاجية  2 في الي ين، شقة رقم  رقم 

عائشة،  ابن  ج  زياس  ابن  طارق  زنقة 

 -  ،18 ع ارة  سيور،  اكسال  إقامة 

40000 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الشركة MAITASUNA عنوانه)ا) 

أنجلي   64600 المبيراتريس  آ ي   53

فرنسا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

بيليك  ثيوسجر  أرنوس  السيد 

عنوانه)ا) 53 آ ي سج المبيراتريس تاندا 

توال 64600 أنجلي فرنسا

السيدة أيزيل كريستيان ميندي 

حرم بيليك عنوانه)ا) 1آل بالنش جي 

40130 كابرجتون فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141953.

1138I

Conseco Africa

HELUKABEL MAROC
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Conseco Africa

 Rue El Yarmouke RDC N°1 ، 4

20050، CASABLANCA MAROC

HELUKABEL MAROC شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 410 شارع 

زرقطوني اقامة حامد 01 - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

563929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   11

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HELUKABEL MAROC
غرض الشركة بإيجاز : بيع جتوزيع 
الكهربائية  جالكابالت  املوصالت 
جكابالت املياف الضوئية جملحقاتها 

جامنشطة ذات الصلة.
تصنيع معدات التوزيع جالتحكم 
الجهد  ذات  الكهربائية  للتركيبات 

املنخفض.
التجارة العامة.

استيراس جتصدير.
ت ثيل الشركات املحلية جامأنبية 
جاملشاركة املباشرة أج غير املباشرة في 
أ يع الع ليات أج الشركات التي قد 

تكون مرتبطة بغرض الشركة.
أ يع  في  الشركة  مشاركة 
الشركات أج الشركات التي تم إنشاؤها 
أج التي سيتم إنشاؤها جالتي قد تكون 
مرتبطة بشكل مباشر أج غير مباشر 
 ، جسيلة  بأي  جذلك  الشركة  بهدف 
شركات  إنشاء  طريق  عن  سي ا  جال 
ع ليات  أج  مساه ات  أج  أديدة 
املشاريع  أج   ، تحالفات  أج  اندماج 

املشتركة..
 410  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 -  01 حامد  اقامة  زرقطوني  شارع 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 HELUKABEL الشركة 
حصة   PORTUGAL LDA : 500

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 HELUKABEL الشركة 
عنوانه)ا)   PORTUGAL LDA
 Urbanização da Pedrulha, Rua
do Cardal, Armazém 10 3025-

.248 Coimbra PORTUGAL
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مسيري الشركة:

السيد تيكسيرا سواريس ، إسجارسج 
شارع زرقطوني   410 نونو عنوانه)ا) 
الدار   20000  01 حامد  اقامة 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 39950.
1139I

فيكاميد

STE AHMED SOL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق امجل رقم 1 

، 93000، تطوان املغرب
STE AHMED SOL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي كدية 
بنهنية قرب طريق السيار طريق 
الحوز أ اعة املالليين تطوان - 

93000 تطوان املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27907

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 نون4ر   15 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

اح يدة عبد الغفور ك سير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2347.
1140I

FIGENOUV

CAFE FORTY
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر ع ارة 16 شقة 3 سيور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
CAFE FORTY شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 155 

متجر رقم 2 تجزئة أنان مكناس 2 - 

50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 CAFE  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.FORTY

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى.

عنوان املقر االأت اعي : رقم 155 

متجر رقم 2 تجزئة أنان مكناس 2 - 

50050 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : هللا  عبد  بنصر  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هللا  عبد  بنصر  السيد 

أنان  تجزئة   2 الطابق   155 رقم 

مكناس 2 50050 مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  هللا  عبد  بنصر  السيد 

أنان  تجزئة   2 الطابق   155 رقم 

مكناس 50050 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4405.

1141I

AG.FIDUCIAIRE

ار ديكو ارباوي
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AG.FIDUCIAIRE

 BD ANOUAL RCE EL BARAKA

 5° ETG N°21 ، 60000، OUJDA

MAROC

ار سيكو ارباجي شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة ا 4 
رقم 10 طريق عوينت السراق حي 

السالم - 55001 جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23519

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر   2022 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 
ذات الشريك الوحيد ار سيكو ارباجي 

مبلغ رأس الها 10.000 سرهم جعنوان 
 10 رقم   4 ا  زنقة  اإلأت اعي  مقرها 

 - طريق عوينت السراق حي السالم 

55001 جأدة املغرب نتيجة ل : ازمة 

ظرجف اقتصاسية جصحية..

 4 ج حدس مقر التصفية ب زنقة ا 
حي  السراق  عوينت  طريق   10 رقم 

السالم - 55001 جأدة املغرب. 

ج عين:
عرباجي  الناصر  عبد  السيد)ة) 

السراق  عوينت  طريق  عنوانه)ا)  ج 
 55001 رقم10   4 حي السالم زنقة ا 

جأدة املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن4ر   01 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 3622.

1142I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

OUED ELHEIMER CASH
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE BALANCE D’OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
OUED ELHEIMER CASH شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 
امجرجبي جاس الحي ر - 64550 أراسة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37355

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) مح د بوصلعة 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
أكتوبر   28 بتاريخ  مح د معاشعش 

.2022
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   12 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1837.

1143I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

OUED EL HEIMER CASH
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أديد للشركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D’OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
OUED EL HEIMER CASH شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد
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الحي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

امجرجبي جاس الحي ر - 64550 أراسة 

املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37355

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تم تعيين 

السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

معاشعش مح د ك سير جحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   12 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1837.

1144I

بلوك شاين اي و

بلوك شاين ايمو
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بلوك شاين اي و

46 شارع مح د الزرقطوني، الطابق 

2 الشقة 6 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

بلوك شاين اي و شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 

مح د الزرقطوني، الطابق 2 الشقة 

6 - 20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.564219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   14

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
بلوك   : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

شاين اي و.
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
46 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
2 الشقة  مح د الزرقطوني، الطابق 

6 - 20000 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : السيد عبد العزيز ك ير 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد عبد العزيز ك ير عنوانه)ا) 
الشاطئ  رحال  سيدي  الشرف  حي 

21100 برشيد املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العزيز ك ير عنوانه)ا) 
الشاطئ  رحال  سيدي  الشرف  حي 

21100 برشيد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 848578..

1145I

 Groupe Management de Compétence(      

S.A.R.L (A-U

HERMANOS NA SARL
إعالن متعدس القرارات

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب

HERMANOS NA SARL »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 
الصفاح سيدي بوأ عة شفشاجن - 

91000 شفشاجن املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1567

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
ا 9  الشركة  نشاط  توسيع  مايلي: 
مقاجل االشغال املختلفة ج االشغال 
،نقل  الطرقية ج االشغال الع ومية 

البضائع،تاأر مواس البناء
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
 900000 ب  الشركة  راس ال  رفع 
سرهم   1000000 ليصبح  سرهم 
عوض100000 سرهم ج بالتا ي يرتفع 
حصة   9000 ب  الحصص  مج وع 
 10000 الحصص  مج وع  ليصبح 

حصة ب 100 سرهم للحصة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 0: الذي ينص عل9 مايلي: 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بشفشاجن  االبتدائية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 364/2022.
1146I

fiduciaire abrouki khadija

DAR KENARSA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
DAR KENARSA شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 32 
القنارية سرب عرصة غافيل مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.110309

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
 DAR KENARSA الوحيد  الشريك 
مبلغ رأس الها 10.000 سرهم جعنوان 

القنارية   32 رقم  اإلأت اعي  مقرها 
سرب عرصة غافيل مراكش - 40000 
مراكش املغرب نتيجة ل : عدم الربح.

 32 ج حدس مقر التصفية ب رقم 
القنارية سرب عرصة غافيل مراكش 

- 40000 مراكش املغرب. 
ج عين:

 CATHERINE, السيد)ة) 
 CLAUDETTE, YVONNEE
BARON ج عنوانه)ا) رقم 32 القنارية 
 40000 سرب عرصة غافيل مراكش 
مراكش املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   01 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 142094.

1147I

مكتب الدراسات املحاسباتية جالتسيير

ARVALUX 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 
جالتسيير

شارع مح د الخامس ع ارة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35100، أرسيف املغرب
 ARVALUX شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحزام الكبير الرقم 74 - 35100 
أرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

 EN : رقم التقييد في السجل التجاري
COURS

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   20
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARVALUX
غسيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 35100  -  74 الرقم  الكبير  الحزام 

أرسيف املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 50.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
حصة   500  : السيد ارباح مح د 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مح د  ارباح  السيد 
شارع الحزام الكبير 35100 أرسيف 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  ارباح  السيد 
شارع الحزام الكبير 35100 أرسيف 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
28 نون4ر  االبتدائية بجرسيف بتاريخ 

2022 تحت رقم 1440/2022.

1148I

مستأمنة املتنبي لل حاسبة

COMPTOIR EL YOUSSFIA
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

مستأمنة املتنبي لل حاسبة
130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب
COMPTOIR EL YOUSSFIA شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي اجالس عبو 
اجالس يوسف - 23350 قصبة تاسلة 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1053

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 نون4ر 2022 ت ت إضافة 
إ 9 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
مقاجل نقل البضائع لآلخرين.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 01 بتاريخ  تاسلة  بقصبة  االبتدائية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 184.

1149I

كوم.في.أيست

الخوخي
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

كوم.في.أيست
شارع عالل الفا�ضي ج بوقناسل ع ارة 
أ 1 الطابق امجل ، 60000، جأدة 

املغرب
الخوخي شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 63, 
زنقة 3 فالج فكيك - 60000 جأدة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.16583

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر   2022 نون4ر   09 في  املؤرخ 
مسؤجلية  ذات  شركة  الخوخي  حل 
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
فالج   3 زنقة   ,63 اإلأت اعي  مقرها 
فكيك - 60000 جأدة املغرب نتيجة 

اللشركة لم تلبي هدفها االأت اعي.
ج عين:

السيد)ة) عبد الرح ان الخوخي ج 
عنوانه)ا) حي أندلس زنقة مح د بن 
60000 جأدة املغرب   45 عوسة رقم 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 09 نون4ر 2022 جفي 63, زنقة 3 

فالج فكيك - 60000 جأدة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1883.

1150I

HORIZON LINES SARL

 ALUMINIUM AL BAHR AL
ABYAD

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL

شارع مح د اليزيدي، إقامة 

امندلس، بلوك H، الطابق امر�ضي، 
رقم 3 ، 93040، تطوان املغرب

 ALUMINIUM AL BAHR AL

ABYAD شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

ع ر ابن العاص، رقم 29، الطابق 

الثالث، رقم 26 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

129595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 يونيو   20

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 ALUMINIUM AL BAHR AL

.ABYAD

غرض الشركة بإيجاز : بيع جشراء 

املومنيوم جمنتجاته جملحقاته.

عنوان املقر االأت اعي : شارع ع ر 
ابن العاص، رقم 29، الطابق الثالث، 

رقم 26 - 90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد سعيد الزياني : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 500  : السيد عبد الرحيم فضال 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزياني  سعيد  السيد 

تجزئة فضيلة  طريق عين الشقف، 
3، زنقة الرباط، رقم 258، الشقة 2 

30000 فاس املغرب.

فضال  الرحيم  عبد  السيد 

تجزئة  الصخيرات،  شارع  عنوانه)ا) 
الثاني  املحنش   ،  1 رقم   ، مونيا 

93000 تطوان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الزياني  سعيد  السيد 

تجزئة فضيلة  طريق عين الشقف، 
3، زنقة الرباط، رقم 258، الشقة 2 

30000 فاس املغرب

فضال  الرحيم  عبد  السيد 

تجزئة  الصخيرات،  شارع  عنوانه)ا) 
الثاني  املحنش   ،  1 رقم   ، مونيا 

93000 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   08 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 256380.

1151I

 MOGADOR   مغاسجرمنج نة سستـيم

MANGEMENT SYSTEM SARL

CHOKAWA« S.A.R.L (AU( «
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مغاسجرمنج نة سستـيم   

 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

شقة رقم 10 الطابق امجل التجزئة 

4 منازل سارالطالب 44100 
الصويرة شقة رقم 10 الطابق امجل 

التجزئة 4 منازل سارالطالب 44100 

الصويرة، 44100، الصويرة املغرب

 (CHOKAWA« S.A.R.L (AU «

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 

أ اعة بيزضاض الصويرة - 44000 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   24

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر   اإلقتضاء 

.(CHOKAWA « S.A.R.L (AU «

تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أغذية عامة

مفاجض.

مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 44000  - أ اعة بيزضاض الصويرة 

الصويرة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : مومن  حسن  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مومن  حسن  السيد 

سجار ايت جح ان تاكوشت الصويرة 

44000 الصويرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مومن  حسن  السيد 

سجار ايت جح ان تاكوشت الصويرة 

44000 الصويرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ 01 سأن4ر 

2022 تحت رقم 488.

1152I

ETS COMPTA HOUSE

 ARRAID SAGHIR POUR
 L'EDUCATION ET

L'ENSEIGNEMENT PRIVE
إعالن متعدس القرارات

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

 arraid saghir pour l’education et

l’enseignement prive »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

السالم اكل وس خنيفرة - 54000 

خنيفرة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3733

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2022 23 شتن4ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

عل9  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: تفويت الحصص من البكباش 

اس اعيل ا 9 البكباش عبد الغاني

عل9  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

استقالت البكباش اس اعيل  مايلي: 

املسير ج تعيين توهامي املسيرة 

ينص  الذي   :03 رقم  قرار 
التجاري  االسم  تغيير  مايلي:  عل9 

 ARRAID SAGHIR باسم  للشركة 

 POUR L’EDUCATION ET

 L’ENSEIGNEMENT PRIVE

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

ينص  الذي   :03 رقم  بند 
التجاري  االسم  تغيير  مايلي:  عل9 

 ARRAID SAGHIR باسم  للشركة 

 POUR L’EDUCATION ET

 L’ENSEIGNEMENT PRIVE

عل9  ينص  الذي   :07 رقم  بند 

الغاني يحصل  البكباش عبد  مايلي: 

 100 قية  من  حصة   1000 عل9 

للحصة .

عل9  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
اس اعيل  البكباش  استقالة  مايلي: 
تعيين فاط ة توهمي املسير الجديد ج 

الوحيد للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 511.
1153I

DAO-INFRANET MAROC

DAO-INFRANET MAROC
إعالن متعدس القرارات

DAO-INFRANET MAROC
145 شارع مح د الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
 DAO-INFRANET MAROC

»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: طنجة 

 R4A سيتي سنتر ع ارة رق ا 3 بلوك
ساحة مغرب عرب طنجة - - طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.127337

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 18 أكتوبر 2022 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

تفويت الحصص
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
استقالة مسير الشركة ج تعيين مسير 

أديد للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

تحيين النظام االسا�ضي للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
تفويت مج وع حصص الشركة من 
حصة   300 السيد معكبي ك ال ب 

ا 9 السيد بنزخرجفة مصطفى
بند رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
استقالة السيد معكبي ك ال بصفته 
السيد  تعيين  ج  الشركة  مسيير 
جحيد  ك سير  مصطفى  بنزخرجفة 

أديد للشركة

بند رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

تحيين النظام االسا�ضي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   04 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259174.

1154I

AGIL CONSEIL

 O PLUS SURVEILLANCE

 GARDIENNAGE

INTERVENTION
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

AGIL CONSEIL

 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 O PLUS SURVEILLANCE

 GARDIENNAGE

INTERVENTION شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 N°19, جعنوان مقرها اإلأت اعي

 2eme Etage, Gueliz Route de la

 4eme DMM à camp Militaire,

 Immeuble Stavroula Marrakech

.- 40000 Marrakech maroc
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.110963

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تم   2022 نون4ر   17 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»900.000 سرهم» أي من »100.000 

عن  سرهم»   1.000.000« إ 9  سرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   23 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 141724.

1155I
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FIDUS 17

HM CONCEPT

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUS 17

283‘ شارع يعقوب املنصور الطابق 

االجل رقم 3 ، 20200، الدار 

البيضاء املغرب

HM CONCEPT شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 56‘ شارع 

موالي يوسف الطابق الثالث رقم 

14 - 20200 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.428013

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 أكتوبر 2022 تقرر حل 

 HM شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

CONCEPT مبلغ رأس الها 100.000 

 ‘56 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 

الثالث  شارع موالي يوسف الطابق 

البيضاء  الدار   20200  -  14 رقم 

املغرب نتيجة ل : حل مسبق للشركة.

ج حدس مقر التصفية ب 56‘ شارع 

موالي يوسف الطابق الثالث رقم 14 

- 20200 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

هرقام ريم ج عنوانه)ا)  السيد)ة) 

الدار البيضاء - املغرب 20200 الدار 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848375.

1156I

INVEST MABANI إنفست مباني

INVEST MABANI
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

INVEST MABANI إنفست مباني
 AVENUE MERS SULTAN 1 26
ETAGE APPT 3 ، 20006، الدار 

البيضاء املغرب
INVEST MABANI شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 
 AVENUE MERS SULTAN

 1 ETAGE APPT 3 - 200006
.Casablanca MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.350517
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   06 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) عصام افريدجي 
 50 أصل  من  اأت اعية  حصة   20
عاسل  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

افريدجي بتاريخ 06 أكتوبر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
39777- رقم  تحت   2022 نون4ر 

.847843
1157I

bemultico بي ولتيكو

B.K CHALLENGE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bemultico بي ولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

B.K CHALLENGE شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 106 
الشقة 02 زنقة املعاركة مكناس - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   16

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 B.K  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHALLENGE

امشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة اج البناء

نقل البضائع لحساب الغير.

عنوان املقر االأت اعي : رقم 106 

 - مكناس  املعاركة  زنقة   02 الشقة 

50000 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : باسو  اعبابو  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد اعبابو باسو عنوانه)ا) فيال 

 50000 أنان مرأان مكناس   240

مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد اعبابو باسو عنوانه)ا) فيال 

 50000 أنان مرأان مكناس   240

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن4ر   02 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4575.

1158I

MAFA MAROC CONSULTING SARL

THE FUTURE MARKETING
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

 MAFA MAROC CONSULTING
SARL

 RUE 31 ENNAHDA PARCELLE 7
 S LOTS 04 ETAGE 03 ، 90000،

TANGER MAROC
 THE FUTURE MARKETING

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 34 شارع 
امل لكة السعوسية تجزئة 58 الطابق 

2 رقم 6 - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94765

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   16 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ   THE FUTURE MARKETING
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
امل لكة  شارع   34 اإلأت اعي  مقرها 
رقم   2 الطابق   58 السعوسية تجزئة 
نتيجة  املغرب  طنجة   90000  -  6
الذي  االأت اعي  الغرض  فشل   : ل 

تاسست من األه..
ج حدس مقر التصفية ب 34 شارع 
58 الطابق  امل لكة السعوسية تجزئة 

2 رقم 6 - 90000 طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  العالجي  زكرياء  السيد)ة) 
ابن  هللا  عبد  زنقة   59 عنوانه)ا) 
الحسي ة  مورجبييخو  حي  ياسين 
)ة)  ك صفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.
ج  العجا ي  العزيز  عبد  السيد)ة) 
رقم  ب  بلوك  اساكا  حي  عنوانه)ا) 
طنجة   90000 اكاسير  تيكوين   190

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   19 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 3473.

1159I

MAFA MAROC CONSULTING SARL

CHADIA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MAFA MAROC CONSULTING
SARL

 RUE 31 ENNAHDA PARCELLE 7
 S LOTS 04 ETAGE 03 ، 90000،

TANGER MAROC
 CHADIA IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

16669 حومة العوامة الشطر الثاني 
الطابق السفلي - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93665

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   17 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
 CHADIA IMPORT الشريك الوحيد
 100.000 رأس الها  مبلغ   EXPORT
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
تجزئة 16669 حومة العوامة الشطر 
 90000  - السفلي  الطابق  الثاني 
فشل   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 
الغرض االأت اعي الذي تاسست من 

األه..
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
16669 حومة العوامة الشطر الثاني 
طنجة   90000  - السفلي  الطابق 

املغرب. 
ج عين:

السيد)ة) عبد هللا ابي ج عنوانه)ا) 
حي بني مكاسة القدي ة حومة العوينة 
املغرب  طنجة   90000  40 زنقة 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 12013.
1160I

EURODEFI MANAGEWELL

 EXPERT خبير اتصال الطاقة
ENERGY CALL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

 EXPERT خبير اتصال الطاقة
ENERGY CALL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 15 مكرر 
شارع بدر الك4رى املجينة الجديدة 

الح رة مكتب رقم 15 16 ج 17 
مكناس - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57789
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   23
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
خبير   : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 EXPERT ENERGY الطاقة  اتصال 

.CALL
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تصدير   ،  BPO ، ITO  ، االتصال 
 ، االستشارات جالتدريب   ، الخدمات 

االستيراس ، التصدير.
عنوان املقر االأت اعي : 15 مكرر 
الجديدة  املجينة  الك4رى  بدر  شارع 
 17 ج   16  15 رقم  مكتب  الح رة 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 OHM SERVICES LTD : الشركة
49 حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

السيد يونس ابي سيبة : 51 حصة 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

 OHM SERVICES LTD الشركة 
 Cybercity Eberre  ,19 عنوانه)ا) 
 9 Th Floor Standard Chartered
 Tower Mauritius 20000

.Mauritius Mauritius
السيد يونس ابي سيبة عنوانه)ا) 
رقم 65 شارع املوحدين الشقة 12 م 

ح فاس 30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد يونس ابي سيبة عنوانه)ا) 
رقم 65 شارع املوحدين الشقة 12 م 

ح فاس 30000 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   01 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2022 تحت رقم 4570.
1161I

سول أكسيون سيرفيس

 SOLS سول أكسيون سيرفيس
)ACTION SERVICE (SAS

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

سول أكسيون سيرفيس
زنقة سومية , إقامة شهرزاس 3 , 
طابق 5 رقم 22 الدار البيضاء ، 

20000، الدار البيضاء املغرب
 SOLS سول أكسيون سيرفيس

ACTION SERVICE (SAS) شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

سومية , إقامة شهرزاس 3 , طابق 
5 رقم 22 الدار البيضاء - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564111

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
سول   : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOLS ACTION أكسيون سيرفيس 

.(SERVICE (SAS

•أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أج إنشاءات 

بناء  أع ال  أي  أعم  •جبشكل 

متخصصة أخرى.

.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 5 طابق   ,  3 إقامة شهرزاس   , سومية 
رقم 22 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : بركات  اح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بركات  اح د  السيد 

 4 شقة   1 طابق   77 لوأي و ع ارة 

البيضاء  الدار   20500 الشق  عين 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بركات  اح د  السيد 

 4 شقة   1 طابق   77 لوأي و ع ارة 

البيضاء  الدار   20500 الشق  عين 

املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848499.

1162I

CB FACILITY SERVICES

س ب فسلتي سيرفس
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CB FACILITY SERVICES
 PLACE BRAHIM ROUDANI RUE

 LA SENA RES BEETHOVEN 2,
 3éme ETAGE N°82 ، 900000،

TANGER MAROC
س ب فسلتي سيرفس شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 

إبراهيم الرجذاني شارع السينة إقامة 
بيتهوفن 2 الطبق 3 رقم 82 - 90020 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   04
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
س ب   : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

فسلتي سيرفس.
فسلتي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منج نت.
ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
إبراهيم الرجذاني شارع السينة إقامة 
بيتهوفن 2 الطبق 3 رقم 82 - 90020 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس ال الشركة: 50.000,00 
سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

بنسعيد  عالءالدين  السيد 
 15 رقم  التجزئة الخضراء  عنوانه)ا) 

92000 العرائش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
بنسعيد  عالءالدين  السيد 
 15 رقم  التجزئة الخضراء  عنوانه)ا) 
العرائش   15 رقم  التجزئة الخضراء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 14013.
1163I

ETS COMPTA HOUSE

 OUCHAAOU MULTY
SERVICE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

ouchaaou multy service شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

01 رقم 115حي السيري خنيفرة - 
54000 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   07
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ouchaaou multy service
: -االشغال  غرض الشركة بإيجاز 
 - البضائع  نقل   - جالبناء  الع ومية 

مفاجض.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - خنيفرة  السيري  115حي  رقم   01

54000 خنيفرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : اجشعو  فاتحة  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
اجشعو عنوانه)ا)  فاتحة  السيدة 
زنقة 01 رقم 115حي السيري خنيفرة 

54000 خنيفرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
باح و  ايت  سعيد  السيد 
زنقة جاس الحليب   07 رقم  عنوانه)ا) 
خنيفرة   54000 خنيفرة  ح رية 

املغرب
اجشعو عنوانه)ا)  فاتحة  السيدة 
زنقة 01 رقم 115حي السيري خنيفرة 

54000 خنيفرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 507.
1164I

ETS COMPTA HOUSE

PARA BIO MS
إعالن متعدس القرارات

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

para bio ms »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: 03 بلوك 
1 زنقة 2 تامومنت خنيفرة - 54000 

خنيفرة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1821

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
2021 تم اتخاذ  01 سأن4ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: توسيع نشاط الشركة 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
عل9  ينص  الذي   :02 رقم  بند 
توسيع نشاط الشركة بزياسة  مايلي: 
النشاط بيع جتوزيع مواس التج يل ج 

شبه طبية 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   22 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 504.

1165I

cabinet aux services des affaires

MOROCCO TOP TRIPS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

MOROCCO TOP TRIPS شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي قصر 
الدجيرة أ اعة الرتب اجفوس 

الرشيدية - 52053 اجفوس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15001

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 نون4ر 2022 ت ت إضافة 
إ 9 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
تنظيم الرحالت السياحية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 01 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 945/2022.

1166I
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fiduazizi

ENTREPRISE SANNOUD

إعالن متعدس القرارات

fiduazizi

شارع ع ر املختار حي القدس شارع 

ع ر املختار حي القدس، 7000، 

العيون املغرب

entreprise sannoud »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

مكة صندجق ال4ريد 61 شارع مكة 

صندجق ال4ريد 61 70000 العيون 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.245

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2022 نون4ر   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

ينص  الذي   :1-2-3 رقم  قرار 

تغيير املقر االأت اعي   1- عل9 مايلي: 

رقم   03 االمل  تجزئة  ا 9  للشركة 

الحفاظ عل9 اإلسارة   2- العيون   69

ملين  مح د  املدير  يد  في  القانونية 

بالتوقيع  الشركة  التزام   3- سنوس 

الوحيد للسيد مح د ملين سنوس

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

ينص  الذي   :1-2-3 رقم  بند 

تغيير املقر االأت اعي   1- عل9 مايلي: 

رقم   03 االمل  تجزئة  ا 9  للشركة 

الحفاظ عل9 اإلسارة   2- العيون   69

ملين  مح د  املدير  يد  في  القانونية 

بالتوقيع  الشركة  التزام   3- سنوس 

الوحيد للسيد مح د ملين سنوس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   30 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3423/2022.

1167I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

ITAL TURBO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

ITAL TURBO شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

ايت الحاج املختار الفرائطة قلعة 

السراغنة - 43100 قلعة السراغنة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3787

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2022 نون4ر   10 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد ITAL TURBO مبلغ 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

الحاج  ايت  سجار  اإلأت اعي  مقرها 

السراغنة  قلعة  الفرائطة  املختار 

املغرب  السراغنة  قلعة   43100  -

عجز الشركة عن تغطية   : نتيجة ل 

مصاريفها.

سجار  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

قلعة  الفرائطة  املختار  الحاج  ايت 

قلعة السراغنة   43100  - السراغنة 

املغرب. 

ج عين:

بوعنان  الرزاق  عبد  السيد)ة) 

سجار ايت الحاج املختار  ج عنوانه)ا) 

 43100 السراغنة  قلعة  الفرائطة 

)ة)  قلعة السراغنة املغرب ك صفي 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 17 

نون4ر 2022 تحت رقم 471/2022.
1168I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

AUTO MARIGA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

AUTO MARIGA شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 675 
الهناء 1 قلعة السراغنة - 43000 

قلعة السراغنة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3797

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 نون4ر   17 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
السالم  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
هالل بك 1.000 حصة اأت اعية من 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 

صفاء زرجس بتاريخ 17 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 21 

نون4ر 2022 تحت رقم 475/2022.
1169I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

RACHAD CASH
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

RACHAD CASH شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 604 

حي الهناء 1 قلعة السراغنة - 43000 
قلعة السراغنة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3165
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تقرر حل   2022 نون4ر   25 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
 RACHAD CASH الوحيد  الشريك 
مبلغ رأس الها 10.000 سرهم جعنوان 
مقرها اإلأت اعي رقم 604 حي الهناء 
قلعة   43000  - السراغنة  قلعة   1
عجز   : ل  نتيجة  املغرب  السراغنة 

الشركة عن تغطية مصاريفها.
ج حدس مقر التصفية ب رقم 604 
حي الهناء 1 قلعة السراغنة - 43000 

قلعة السراغنة املغرب. 
ج عين:

ج  الرشاس  حب  انس  السيد)ة) 
عنوانه)ا) رقم 604 حي الهناء 1 قلعة 
السراغنة  قلعة   43000 السراغنة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 30 

نون4ر 2022 تحت رقم 498/2022.

1170I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

TURBO SERVICE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC
 TURBO SERVICE
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شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
402/1 حي املسار مراكش - 40100 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83167

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   20 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ   TURBO SERVICE
مقرها  جعنوان  سرهم   10.000
املسار  حي   1/402 رقم  اإلأت اعي 
املغرب  مراكش   40100  - مراكش 
عجز الشركة عن تغطية   : نتيجة ل 

مصاريفها.
رقم  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 40100  - حي املسار مراكش   1/402

مراكش املغرب. 
ج عين:

بوعنان  الرزاق  عبد  السيد)ة) 
سجار ايت الحاج املختار  ج عنوانه)ا) 
 43100 السراغنة  قلعة  الفرائطة 
)ة)  قلعة السراغنة املغرب ك صفي 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   30 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 142006.
1171I

اجرسيكونت

اكلو مات بريفا
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

اجرسيكونت
زاجية شارع فاس ج زنقة مليلية اقامة 

اسوان ب الطابق االجل رقم 18 ، 
90000، طنجة املغرب

اكلو مات بريفا شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

ع ر ابن خطاب ع ارة 9 الطابق 
الخامس مكتب رقم 9 - 90000 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.50519

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 نون4ر   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
زرجال  عاسل  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   6.750
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   6.750
نون4ر   08 بتاريخ  البحيري  هشام 

.2022
)ة) شركة هولدين  تفويت السيد 
بارتسباسيون  سج  ميديطيرانيان 
أصل  من  اأت اعية  حصة   6.750
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   6.750
نون4ر   08 بتاريخ  البحيري  هشام 

.2022
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 260105.
1172I

com-gestion

M&M GIN
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

com-gestion
شارع مح د أمزيان رقم 2/40 ، 

93000، تطوان املغرب
M&M GIN شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي املحفر كلم 
9 طريق أزال تطوان - 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   04
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 M&M : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.GIN
جساطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل امموال.
املحفر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 93000  - تطوان  أزال  طريق   9 كلم 

تطوان املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 200  : مح د  إبراهيمي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
السيد إبراهيمي مح د عنوانه)ا) 
تطوان   93000 أزال  املعاصم  سجار 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
السيد إبراهيمي مح د عنوانه)ا) 
تطوان   93000 أزال  املعاصم  سجار 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   23 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2322.

1173I

ANAMAR FIDUCIAIRE

EXTRA FIX ET RENTAL SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ANAMAR FIDUCIAIRE
 AVENUE MED V IMMEUBLE
 HDDA 1 ERE ETAGE ، 45800،

TINGHIR maroc
 EXTRA FIX ET RENTAL SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

جاكليم تنغير - 45800 تنغير املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1157

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 شتن4ر   19 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
اس اعيل  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اأت اعية من   500 الحدجاي 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 
شتن4ر   19 مصطفى العرباجى بتاريخ 

.2022
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   29 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت رقم 934.

1174I

رمزي لالستشارات

 SOCIETE IMMO BUILDING
EQUIPMENT

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نون4ر ع ارة ح دي جلد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون ، 70000، العيون املغرب
 SOCIETE IMMO BUILDING

EQUIPMENT شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

اسكيكي ة زنقة الوحدة 01 رقم 
387 العيون. - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
43851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   21
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE IMMO BUILDING

.EQUIPMENT

مهنة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، امرا�ضي  مطور   ، العقاري  املطور 

العامة  جالتوريدات  البضائع  تاأر 

لل باني جامشغال العامة....

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اسكيكي ة زنقة الوحدة 01 رقم 387 

العيون. - 70000 العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مطيع  يوسف  السيد 
حي القدس بلوك ب زنقة 05 رقم 06 

بنسلي ان 13000 بنسلي ان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مطيع  يوسف  السيد 
حي القدس بلوك ب زنقة 05 رقم 06 

بنسلي ان 13000 بنسلي ان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   25 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2022 تحت رقم 3399/2022.

1175I

fiduciaire belfisc

NIHAL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

fiduciaire belfisc

136 شارع عين الشيخ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب

NIHAL شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 06 الزنقة 

1 تجزئة الفتح - 25060 ابي الجعد 

امل لكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 335

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   28 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
 100.000 رأس الها  مبلغ   NIHAL
 06 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
ابي   25060  - تجزئة الفتح   1 الزنقة 
 : ل  نتيجة  املغربية  امل لكة  الجعد 
توقف عن االشتغال جمشاكل ماسية.

ج حدس مقر التصفية ب 06 الزنقة 
ابي الجعد   25060  - تجزئة الفتح   1

امل لكة املغربية. 
ج عين:

عنوانه)ا)  ج  أط  ليل9  السيد)ة) 
الجعد  ابي   25060 بتاج  بني  مركز 
امل لكة املغربية ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  الجعد  بابي  االبتدائية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 59.

1176I

FUDIMAITRISE HAMID

 SECURITE TECHNIQUES ET
 FORMATION

SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FUDIMAITRISE HAMID
 RUE IBN BATOUTA 88
 KHEMISSET ، 15000،
KHEMISSET MAROC

 SECURITE TECHNIQUES ET
FORMATION SARL AU شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 48 
اقامة الحكيم شارع ابن الخطاب 

فاس - 30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
48265

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   28 املؤرخ في 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 

 SECURITE الوحيد  الشريك  ذات 

 TECHNIQUES ET FORMATION

 10.000 رأس الها  مبلغ   SARL AU

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

48 اقامة الحكيم شارع ابن الخطاب 

فاس - 30000 فاس املغرب نتيجة ل 

: الحل النهائي للشركة.

 48 ج حدس مقر التصفية ب رقم 

الخطاب  ابن  شارع  الحكيم  اقامة 

فاس - 30000 فاس املغرب. 

ج عين:

ج  اح د  هشوم  السيد)ة) 

عنوانه)ا) رقم 53 أون بابتيست بئر 

القنيطرة   14000 القنيطرة  الرامي 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن4ر   01 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4989/022.

1177I

ACCOUNTING EXPERIENCE CENTER

2APM DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ACCOUNTING EXPERIENCE

CENTER

 RESIDENCE CENTRAL PARC GH

 M-131 ETG 3 N 24 ، 28800،

MOHAMMEDIA MAROC

2APM DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 42 

بلوك 15 سرب مراكش العاليا - 

28810 املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   13

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 2APM : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.DISTRIBUTION

-متجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواس الغدائية العامة

-متعهد.

رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - سرب مراكش العاليا   15 بلوك   42

28810 املح دية املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : الزالو  مليكة  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزالو  مليكة  السيدة 

 - اشتوكة  اسلوكنيظيف  اسراتو  سجار 

ايت باها املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الزالو  مليكة  السيدة 

 - اشتوكة  اسلوكنيظيف  اسراتو  سجار 

ايت باها املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملح دية بتاريخ 29 نون4ر 

2022 تحت رقم 2334.

1178I
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AJBAR CONSULTING

STE ATINA BEST
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ، 30000، FES
املغرب

STE ATINA BEST شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 2/800 
شارع الخوارزمي الحي الصناعي 
سيدي ابراهيم - 30000 فاس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.71145

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 نون4ر   08 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
تفويت السيد )ة) سعيد العلواني 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.000
بكر  )ة)  1.000 حصة لفائدة السيد 

العلواني بتاريخ 08 نون4ر 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون4ر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4947/22.
1179I

AJBAR CONSULTING

STE ATINA BEST
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أديد للشركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ، 30000، FES
املغرب

STE ATINA BEST شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 2/800 
شارع الخوارزمي الحي الصناعي 

سيدي ابراهيم 2/800 شارع 

الخوارزمي الحي الصناعي سيدي 
ابراهيم 30000 فاس املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.71145
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم تعيين   2022 نون4ر   08 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

العلواني بكر ك سير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4947/22.

1180I

FITREC SARL.AU

EXTRA SERVICE DALIA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITREC SARL.AU
 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،
93000، TETOUAN MAROC

EXTRA SERVICE DALIA شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
صيدا رقم 68 - 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   15
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 EXTRA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.SERVICE DALIA

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

محطة الخدمات.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

تطوان   93000  -  68 رقم  صيدا 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد علي الداكي : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

حي  السيد علي الداكي عنوانه)ا) 
الكرجرة شارع الياقوتة زنقة 7 رقم 6 

كابونيكرج 93150 مرتيل املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

حي  السيد علي الداكي عنوانه)ا) 
الكرجرة شارع الياقوتة زنقة 7 رقم 6 

كابونيكرج 93150 مرتيل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2365.

1181I

فيكاميد

DULCEFOOD
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

فيكاميد

3، شارع الوحدة الطابق امجل رقم 1 

، 93000، تطوان املغرب

DULCEFOOD شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

تيزي جاسلي رقم 168 تجزئة منية - 

93000 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32079

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   17 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

تفويت السيد )ة) مرجان الوهابي 

أصل  من  اأت اعية  حصة   500

1.000 حصة لفائدة السيد )ة) عبد 

االله الخرباش بتاريخ 29 نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   29 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2363.

1182I

هند لشقر

STE AZI JAWDA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

هند لشقر

رقم 26 مكرر 2 نجزئة الحبابي 

الدكارات فاس ، 30000، فاس فاس

STE AZI JAWDA شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 137 

زنقة 1 بالس الشامي سهب الورس 

فاس - 3000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

74257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   07

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AZI JAWDA

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العجالت بالتقسيط.

عنوان املقر االأت اعي : رقم 137 

زنقة 1 بالس الشامي سهب الورس فاس 

- 3000 فاس املغرب.
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أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عبد اللطيف عزي : 1.000 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عزي  اللطيف  عبد  السيد 
بنعي�ضى  بالس   3 زنقة   4 عنوانه)ا) 
مقران حي املصل9 فاس 30000 فاس 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عزي  اللطيف  عبد  السيد 
بنعي�ضى  بالس   3 زنقة   4 عنوانه)ا) 
مقران حي املصل9 فاس 30000 فاس 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4341/2022.
1183I

MAG GESTION

KASR PIERRE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MAG GESTION
 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA
 92150 Ksar El Kébir Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب
KASR PIERRE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي ح رية 
رقم 4 القصر الكبير - 92150 القصر 

الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3557
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   17
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 KASR : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.PIERRE

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء/ منعش عقاري.

عنوان املقر االأت اعي : حي ح رية 
رقم 4 القصر الكبير - 92150 القصر 

الكبير املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد عث ان الزباخ : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

 500  : القسطيط  ع ر  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزباخ  عث ان  السيد 

السكني  املركب  العرائش  طريق 

الزهراء 1 بلوك 15 الطابق 1 شقة 3 

القصر الكبير   92150 القصر الكبير 

املغرب.

السيد ع ر القسطيط عنوانه)ا) 
 1 40 رقم  حي اجالس اح ايد م س زنقة 

القصر الكبير   92150 القصر الكبير 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الزباخ  عث ان  السيدة 

السكني  املركب  العرائش  طريق 

الزهراء 1 بلوك 15 الطابق 1 شقة 3 

القصر الكبير   92150 القصر الكبير 

املغرب

السيد ع ر القسطيط عنوانه)ا) 
 1 40 رقم  حي اجالس اح ايد م س زنقة 

القصر الكبير   92150 القصر الكبير 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 324.

1184I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

PLATFORM5
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc
PLATFORM5 شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 444 شارع 

مصطفى املعاني - 20140 الدار 
البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.330029
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 25 غشت 2021 تم تحويل 
للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - املعاني  مصطفى  شارع   444« من 
إ 9  املغرب»  البيضاء  الدار   20140
 20000  - غاندي  شارع   355,357«

الدار البيضاء املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ف4راير 2022 تحت رقم 812187.
1185I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

UM
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc
UM شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 444 شارع 

مصطفى املعاني - 20140 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.144607

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

املؤرخ في 25 غشت 2021 تم تحويل 

للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 - املعاني  مصطفى  شارع   444« من 

إ 9  املغرب»  البيضاء  الدار   20140

 20000  - شارع غاندي   357  ,355«

الدار البيضاء املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2022 تحت رقم 818892.

1186I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

LOWE MENA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc

LOWE MENA شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 444 شارع 

مصطفى املعاني - 20140 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.154319

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

املؤرخ في 25 غشت 2021 تم تحويل 

للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 - املعاني  مصطفى  شارع   444« من 

إ 9  املغرب»  البيضاء  الدار   20140

 20000  - غاندي  شارع   355,357«

الدار البيضاء املغرب».
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2022 تحت رقم 818890.

1187I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

WEBER SHANDWICK

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc

WEBER SHANDWICK شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 444 شارع 

مصطفى املعاني - 20140 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.154323

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

املؤرخ في 25 غشت 2021 تم تحويل 

للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 - املعاني  مصطفى  شارع   444« من 

إ 9  املغرب»  البيضاء  الدار   20140

 20000  - غاندي  شارع   355,357«

الدار البيضاء املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2022 تحت رقم 818891.

1188I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

INITIATIVE ADVERTISING
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc
 INITIATIVE ADVERTISING

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 444 شارع 
مصطفى املعاني - 20140 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.177563

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 25 غشت 2021 تم تحويل 
للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - املعاني  مصطفى  شارع   444« من 
إ 9  املغرب»  البيضاء  الدار   20140
 20000  - غاندي  شارع   355,357«

الدار البيضاء املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2022 تحت رقم 820511.
1189I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 FORTUNE PROMOSEVEN
MOROCCO

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc
 FORTUNE PROMOSEVEN

MOROCCO شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 444 شارع 
مصطفى املعاني - 20140 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.154325

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2022 تم تحويل  14 أبريل  املؤرخ في 
للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - املعاني  مصطفى  شارع   444« من 
إ 9  املغرب»  البيضاء  الدار   20140
 20000  - غاندي  شارع   355,357«

الدار البيضاء املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2022 تحت رقم 822697.

1190I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

MAGNA GLOBAL
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc
MAGNA GLOBAL شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 444 شارع 

مصطفى املعاني - 20140 الدار 
البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.154317
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 25 غشت 2021 تم تحويل 
للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - املعاني  مصطفى  شارع   444« من 
إ 9  املغرب»  البيضاء  الدار   20140
 20000  - غاندي  شارع   355,357«

الدار البيضاء املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 837454.

1191I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

MISTER CONFORT

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc

MISTER CONFORT شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي 355,357 

شارع غاندي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.171119

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18 يناير 2022 ت ت إضافة 

إ 9 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :

االستيراس جالتصدير بشكل عام   -

جاملعدات  جالسلع  املنتجات  لج يع 

عل9 اختالف أنواعها.

مختلف  إستيراس  ج  املتاأرة   -

املالبس  مستلزمات  ج  املعدات 

لالستخدام املنهي بج يع أنواعها.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 810289.

1192I
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 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

RED SQUARE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc
RED SQUARE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 13 مكرر، 
شارع 1029 سيدي معرجف - 
20000 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.141041
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2021 سأن4ر   27 في  املؤرخ 
نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
بيع  ج  استيراس جتصدير ج شراء   -
املعدات  املنتجات  أ يع  جتوزيع 
امشكال  جبج يع  أنواعها  بج يع 

املقبولة.
أي  في  املشاركة  أج  الوساطة   -
نفس  ت ارس  كانت  سواء  شركة 

النشاط أم ال..
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 810290.
1193I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

MISTER CONFORT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة
 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION
NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,357
20390، Casablanca Maroc

MISTER CONFORT شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 355,357 

شارع غاندي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.171119

العام  الج ع  ب قت�ضى 

شتن4ر   07 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   2022

سرهم»   2.500.000« قدره  ب بلغ 

إ 9  سرهم»   12.000.000« من  أي 

طريق  عن  سرهم»   14.500.000«

الشركة  سيون  مع  مقاصة  إأراء   :

املحدسة املقدار ج املستحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 839249.

1194I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

LEONIS PROPERTIES
إعالن متعدس القرارات

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc

LEONIS PROPERTIES »شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 444 شارع 

مصطفى املعاني - 20140 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.365427

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2022 30 شتن4ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1 - تفويت حصص: الذي 

السيدة  تفويت  مايلي:  عل9  ينص 

حصة   5500 ل  الي ين  فاط ة 

صارة  السيدة  لفائدة  إأت اعية 

بنع ر بقي ة 100 سرهم للحصة.

تعيين  ج  إستقالة   -  2 رقم  قرار 

مسير أديد للشركة: الذي ينص عل9 

سعيد  السيد  إستقالة  قبول  مايلي: 

بناني كريم من مهامه ك سير للشركة 

ج تعيين السيدة صارة بنع ر ك سيرة 

أديدة للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

الذي ينص عل9   :7 ج   6 بند رقم 

الشركة  رأس ال  تقسيم  تم  مايلي: 

 550.000 الشركاء  بين  بالتساجي 

سرهم لكل من السيدة صارة بنع ر ج 

 TRUST شركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 844149.

1195I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

PREMIUM PLACE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc

PREMIUM PLACE شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

العركوب رقم 1/7724 الداخلة 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   08

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PREMIUM PLACE

 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلنعاش العقاري بكافة أشكاله.

السياحية  امنشطة  أ يع   2-

إقامة  سي ا  جال  بالفندقة،  املتعلقة 

أنشطة  ج  الطعام  تقديم  الزبناء، 

الترفيه.

تأأير أج إصالح  إنشاء،  شراء،   3-

لألنشطة  معدة  بنايات  أج  أرا�ضي 

السياحة..

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الداخلة   7724/1 رقم  العركوب 

73000 الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 MPS DAKHLA : 1.000 الشركة

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 MPS DAKHLA الشركة 

رقم  العركوب  شارع  عنوانه)ا) 

7724/1 73000 الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

كريم  بناني  سعيد  السيد 

تجزئة  مكة,  شارع   34 عنوانه)ا) 

27, كاليفورنيا عين  26 ج  كلثوم رقم 

الشق 20150 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

شتن4ر 2022 تحت رقم 1468/2022.

1196I
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 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

DAKHLA BINAE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc

DAKHLA BINAE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

العركوب رقم 1/7724 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 يونيو   16

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DAKHLA BINAE

شراء  غرض الشركة بإيجاز : - 

أج  املبنية  اإلقامات  أج  لل باني  جبيع 

مخطط،  عل9  أج  للبناء،  املخصصة 

قبل أج بعد اكت الها؛

أ يع  جتأأير  جبيع  شراء   -

املباني لالستخدام السكني أج املنهي أج 

التجاري؛

بج يع  العقاري  اإلنعاش   -

أشكاله..

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 73000  -  7724/1 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 KLA INVEST : 500 الشركة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 500  : السيد أح د حسن زيات 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   KLA INVEST الشركة 

شارع العركوب رقم 7724/1 73000 

الداخلة املغرب.

زيات  حسن  أح د  السيد 

ابن  القا�ضي  شارع   20 عنوانه)ا) 

 10170 ح اسي الصنهاجي السوي�ضي 

الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

كريم  بناني  سعيد  السيد 

تجزئة  مكة,  شارع   34 عنوانه)ا) 

27, كاليفورنيا عين  26 ج  كلثوم رقم 

الشق 20150 الدار البيضاء املغرب

زيات  حسن  أح د  السيد 

ابن  القا�ضي  شارع   20 عنوانه)ا) 

 10170 ح اسي الصنهاجي السوي�ضي 

الرباط الرباط

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

يوليوز 2022 تحت رقم 1179/2022.

1197I

FIDUCIAIRE 2006

MEEMAAR TAMLEEK
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc

MEEMAAR TAMLEEK شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MEEMAAR TAMLEEK

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

26 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس ال الشركة: 1.000.000 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 2.500  : الغربي  سعيد  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 2.500  : التباع  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

خاموس  الواحد  عبد  السيد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   2.500  :

للحصة.

 2.500  : السيد أجلحسن حفيظ 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الغربي  سعيد  السيد 

 D شارع الضح9 اقامة تسنيم ع ارة

الطابق الثاني شقة رقم 7 عين الشق 

20152 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  التباع  مح د  السيد 

 C شارع الضح9 اقامة تسنيم ع ارة 

الطابق الثاني شقة رقم 8 عين الشق 

20152 الدار البيضاء املغرب.

خاموس  الواحد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) شارع موالي علي الشريف 
 80040 النجاح  اقامة   139 رقم 

اكاسير املغرب.

السيد أجلحسن حفيظ عنوانه)ا) 
حي فونتيي العليا بنسركاج   832 رقم 

80010 اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مسيري الشركة:

خاموس  الواحد  عبد  السيد 
عنوانه)ا) شارع موالي علي الشريف 
 80040 النجاح  اقامة   139 رقم 

اكاسير املغرب
السيد أجلحسن حفيظ عنوانه)ا) 
حي فونتيي العليا بنسركاج   832 رقم 

80010 اكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848301.
1198I

االستاذ طارق الس ال ي موثق ببني مالل

BOUHADDOU ALUM
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

االستاذ طارق الس ال ي موثق ببني 
مالل

شارع الحسن الثاني ع ارة فضاء 
االطلس الطابق االجل رقم 14 بني 
مالل ، 23000، بني مالل املغرب
BOUHADDOU ALUM شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قطعة رقم 
21 ب املنطقة الصناعية بني مالل 

قطعة رقم 21 ب املنطقة الصناعية 
بني مالل 23000 بني مالل املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3513
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
ت ت   2022 نون4ر   14 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
الجواس  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
9.140 حصة اأت اعية من  اضريوة 
السيد  لفائدة  حصة   9.140 أصل 
نون4ر   14 املصطفى بحدج بتاريخ  )ة) 

.2022
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
25 نون4ر  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2022 تحت رقم 1196.
1199I
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االستاذ طارق الس ال ي موثق ببني مالل

BOUHADDOU ALUM
إعالن متعدس القرارات

االستاذ طارق الس ال ي موثق ببني 
مالل

شارع الحسن الثاني ع ارة فضاء 
االطلس الطابق االجل رقم 14 بني 
مالل ، 23000، بني مالل املغرب

BOUHADDOU ALUM »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: قطعة 
رقم 21 ب املنطقة الصناعية بني 
مالل قطعة رقم 21 ب املنطقة 
الصناعية بني مالل 23000 بني 

مالل املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3513

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 نون4ر   14 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
تفويت  عل9  املصاسقة  ج  االشهاس 
 9140( أ يع الحصص االأت اعية 
السيد  طرف  من  اأت اعية)  حصة 
عبد  السيد  لفائدة  بحدج  املصطفى 

الجواس اضريوة
قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
املصطفى  السيد  استقالة  قبول 

بحدج من مهامه ك سير للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
اضريوة  عبدالجواس  السيد  تعين 

ك سير للشركة ج ملدة غير محدسة
قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 

تحيين القانون امسا�ضي للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
 :26 ج   25 ج   12 ج   7 ج   6 بند رقم 
الذي ينص عل9 مايلي: اصبحت أ يع 
 9140/9140 االأت اعية  الحصص 
املكونة لراس مال الشركة املت ثل في 
مبلغ 914.000,00 سرهم كلها في اسم 
عبدالجواس  السيد  الوحيد  الشريك 
اضريوة ج اصبح هدا االخير هو املسير 

الوحيد للشركة ج ملدة غير محدسة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
25 نون4ر  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2022 تحت رقم 1196.
1200I

centre d’étude de gestion et d’organisation

MAYERES
إعالن متعدس القرارات

 centre d’étude de gestion et
d’organisation

 bd d’ Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

MAYERES »شركة ذات املسؤجلية 
املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 75 
شارع انفا ، زاجية شارع كلوس سي 

برجفنس ، الطابق التاسع ، شقة بي 
108 - 20450 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.37762
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
2022 تم اتخاذ  19 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
حصة إأت اعية   500 تفويت  مايلي: 
السيدة  طرف  من   

ً
سابقا امل لوكة 

ياس ينة نصيري للسيدة منال ص4ري 
 لل اسة 13 من النظام امسا�ضي

ً
جفقا

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
نصيري  ياس ينة  السيدة  إستقالة 

من مهامها ك سيرة للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
للشركة  االسا�ضي  النظام  تحيين 
املسؤجلية  ذات  شركة  لتصبح 

املحدجسة ذات شريك جحيد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل9 مايلي: 
من  الساسس  البند  في  تعديالت 

القانون امسا�ضي للشركة
بند رقم 7: الذي ينص عل9 مايلي: 
تعديالت في البند السابع من القانون 

امسا�ضي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 845816.

1201I

CABINET BENISSA

 INSTITUT LES PORTES D'AL
JINANE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA

 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

 INSTITUT LES PORTES D’AL

JINANE شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة ابن 

كثير أمنية 3 شقة 24 - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82001

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر حل   2022 نون4ر   08 املؤرخ في 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة 

 INSTITUT الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ   LES PORTES D’AL JINANE
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي زنقة ابن كثير أمنية 

طنجة املغرب   90000  -  24 شقة   3

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 90000  -  24 3 شقة  ابن كثير أمنية 

طنجة املغرب. 

ج عين:

السيد)ة) جفاء عاطفي ج عنوانه)ا) 
 24 شقة   3 أمنية  كثير  ابن  زنقة 

)ة)  ك صفي  املغرب  طنجة   90000

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 14015.

1202I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

SOLTA TRANS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME

 D’ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE

 2BOULEVARD RAYAUME

 D’ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC

SOLTA TRANS شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 29 زنقة 

ع ر ابن العاص الطابق التالث رقم 

26 طنجة طنجة 90000 طنجة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

118155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2021 يونيو   21

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 SOLTA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني جالدج ي للبضائع.
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زنقة   29  : عنوان املقر االأت اعي 
ع ر ابن العاص الطابق التالث رقم 
طنجة   90000 طنجة  طنجة   26

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

500.000,00 سرهم، مقسم كالتا ي:
 3.750  : اكدي  شي اء  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
 1.250  : بوزينب  اسامة  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اكدي  شي اء  السيدة 
 54 مج وعة  النور  الحسني  املج ع 
 90000 طنجة   36 رقم   4 الطابق 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  بوزينب  اسامة  السيد 
طنجة   12 رقم   7 زنقة  الجديد  حي 

90000 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوزينب  اسامة  السيد 
طنجة   12 رقم   7 زنقة  الجديد  حي 

90000 طنجة املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   06 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6272.
1203I

STE HTCPRO SARL

WEDOCARE 
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC

 WEDOCARE شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 
4 زنقة غاندي رقم 38 الطابق االجل 

- 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   01
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WEDOCARE
إنتاج   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
التج يل  مستحضرات  جتسويق 

جالنظافة الشخصية جالعطور.
أنواع  أ يع  تسويق   •
املستخدمة  جامأهزة  اإلكسسوارات 

في العناية الشخصية جالنظافة..
مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الطابق   38 زنقة غاندي رقم   4 رقم 

االجل - 14000 القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : خالدي  ندى  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خالدي  ندى  السيدة 
كوسطا  ريكو  مركب  البالية  طنجة 
 90000 161 5 رقم  5 الطابق  ع ارة 

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  خالدي  ندى  السيدة 
كوسطا  ريكو  مركب  البالية  طنجة 
 90000 161 5 رقم  5 الطابق  ع ارة 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 4890.
1204I

SAFIGEC

STE SILYA TRAVAUX
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

SAFIGEC
 RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES MAROC
STE SILYA TRAVAUX شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 2 
الشقة 3 اليوسفية املرأة - 33000 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64521

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   21 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ   STE SILYA TRAVAUX
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
الشقة   2 ع ارة  اإلأت اعي  مقرها 
 33000  - املرأة  اليوسفية   3
في  الشركة   : نتيجة ل  املغرب  فاس 

الخساءر.
 2 ج حدس مقر التصفية ب ع ارة 
 33000  - 3 اليوسفية املرأة  الشقة 

فاس املغرب. 
ج عين:

السيد)ة) هشام فاتحي ج عنوانه)ا) 
اليوسفية املرأة   3 الشقة   2 ع ارة 
)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   33000

للشركة.
ج  بريدة  الحسين  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 129 أنان الشديد سيدي 
بوأدة 35000 فاس املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   01 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4997.

1205I

CABINET RAMI EXPERTISE

SINOFRA GROUP
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

SINOFRA GROUP شركة ذات 
مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار أجالس 

الهواري أ اعة أجالس الطيب - 
30000 فاس املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.70401
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 08 نون4ر 2022 تقرر إنشاء 
ج   - فرع تابع للشركة تحت التس ية 
الطابق   49 مكتب  بالعنوان  الكائن 
فضاء  مكرر   6 الع ارة  الخامس 
مكاتب النافورة ، شارع أح د شوقي 
فاس املغرب ج املسير من   30000  -

طرف السيد)ة) الرتيمي بالل.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2022 تحت رقم 4930.

1206I

fiducon

MONDIAL INTERIM
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوأد 

مقرها االأت اعي باملغرب

fiducon
 3N rue tahan ، 20100،

casablanca maroc
MONDIAL INTERIM »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة»
جعنوان مقرها االأت اعي: 115 
طريق الجديدة الطابق االجل 

املعاريف - - الدار البيضاء املغرب
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»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يوأد مقرها االأت اعي باملغرب»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.216545

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

تقرر   2021 يوليوز   07 في  املؤرخ 

 MONDIAL إغالق فرع تابع لشركة 

INTERIM تس يته - جالكائن عنوانه 

حي املسيرة طريق   3 الطابق   952 في 

اسفي - - مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2021 تحت رقم 788885.

1207I

fiducon

 GROUPE MONDIAL

SERVICE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

fiducon

 3N rue tahan ، 20100،

casablanca maroc

 GROUPE MONDIAL SERVICE

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املركز 

التجاري ناسية طريق الجديدة ع ارة 

2 رقم 9 - 21000 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.101717

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2021 يونيو   07 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

حفيض مهرار  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   1.750

35.000 حصة لفائدة السيد )ة) علي 

مهرار بتاريخ 07 يونيو 2021.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2021 تحت رقم 789185.

1208I

fiducon

BESTWIN
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

fiducon
 3N rue tahan ، 20100،

casablanca maroc
BESTWIN شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
ج عنوان مقرها االأت اعي رقم 120 
تجزئة ع لية ليساسفة - 20410 

الدار البيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.264459

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 13 يوليوز 2021 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة» إ 9 »شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2021 تحت رقم 789183.

1209I

CONFIDENTIA AUDIT & CONSEIL

أزتوت كونساي إ سيغفيس
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CONFIDENTIA AUDIT &
CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri
 Résidence Panorama GH 1
 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca MAROC
أزتوت كونساي إ سيغفيس شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 30,شارع 
رحال املسكيني الطابق 2,الشقة 
5,الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.523949

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
2022 تقرر حل  30 شتن4ر  املؤرخ في 
شركة  سيغفيس  إ  كونساي  أزتوت 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأس الها 10.000 سرهم 
30,شارع  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
2,الشقة  الطابق  املسكيني  رحال 
الدار   20000  - البيضاء  5,الدار 
البيضاء املغرب نتيجة إلنتهاء الغرض 

االأت اعي.
ج عين:

ج  أزتوت  الدين  ناصر  السيد)ة) 
,النواصر  الجوهرة  إقامة  عنوانه)ا) 
02 البناء 03 الشقة 28 20000 الدار 
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 30 شتن4ر 2022 جفي 30,شارع 
2,الشقة  الطابق  املسكيني  رحال 
الدار   20000  - البيضاء  5,الدار 

البيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 37964.
1210I

CONFIDENTIA AUDIT & CONSEIL

سيكار كونسيلتينغ
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 CONFIDENTIA AUDIT &
CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri
 Résidence Panorama GH 1
 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca MAROC
سيكار كونسيلتينغ شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 30,شارع 
رحال املسكيني الطابق 2,الشقة 
5,الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.557265

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تم تحويل   2022 نون4ر   09 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

الطابق  املسكيني  رحال  »30,شارع 

 20000  - البيضاء  5,الدار  2,الشقة 

الدار البيضاء املغرب» إ 9 »شارع أبو 

املج ع  بانوراما  إقامة  القاسري  بكر 

السكني 1,الع ارة 7,الطابق 1,املكتب 

الدار   20280  - معرجف  4,سيدي 

البيضاء املغرب».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 39768.

1211I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

NASSAM

عقد تسيير حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر مصل تجاري

NASSAM

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

 NASSAM أعطى   2022 نون4ر   15

التجاري  بالسجل  املسجل   S.A.R.L

باملحك ة االبتدائية بتطوان   11117

التجاري  لألصل  الحر  التسيير  حق 

الكائن ب شارع الجوالن اقامة نسرين 

 93000  - الطوابل   05 رقم  زنقة 

 PLANETE لفائدة  املغرب  تطوان 

5 سنة  ملدة   YOUNES S.A.R.L A.U

تبتدئ من 01 يناير 2023 ج تنتهي في 

مقابل مبلغ شهري   2027 سأن4ر   31

قي ته 25.000 سرهم.

1212I
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CONFIDENTIA AUDIT & CONSEIL

ليا ماغكوتينغ

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 CONFIDENTIA AUDIT &

CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri

 Résidence Panorama GH 1

 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca MAROC

ليا ماغكوتينغ شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 30,شارع 

رحال املسكيني الطابق 2,الشقة 

5,الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.559535

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   07 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

رفيعي  ع اس  )ة)  السيد  تفويت 

 250 حصة اأت اعية من أصل   83

عاسل  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

املهداجي بتاريخ 07 نون4ر 2022.

رفيعي  ع اس  )ة)  السيد  تفويت 

 250 حصة اأت اعية من أصل   83

حصة لفائدة السيد )ة) عاسل عسور 

بتاريخ 07 نون4ر 2022.

رفيعي  ع اس  )ة)  السيد  تفويت 

 250 حصة اأت اعية من أصل   84

حصة لفائدة السيد )ة) عبد الحليم 

شوعة بتاريخ 07 نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 39722.

1213I

GOLDEN

PERFORMANCE ARMATUR
إعالن متعدس القرارات

GOLDEN
شارع الفرسان العيون، 70000، 

العيون املغرب
 PERFORMANCE ARMATUR
»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: مدينة 

الوفاق رقم 1183D العيون 70000 
العيون املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.39233
ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
2022 تم اتخاذ  01 سأن4ر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
الزرجقي  الكريم  عبد  السيد  تفويت 
1000 حصة لفائدة السيدة ضحيوي 

زهرة.جتعيينها مسيرة لشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 
الزرجقي  الكريم  عبد  السيد  تفويت 
1000 حصة لفائدة السيدة ضحيوي 

زهرة.جتعيينها مسيرة لشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   01 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2022 تحت رقم 3431.
1214I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

SONATLOG SERVICE
إعالن متعدس القرارات

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
SONATLOG SERVICE »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: متجر 
اقامة ت1 رقم 4 حي رياض السالم 

- - املح دية املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.21615

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 نون4ر   04 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
الحصص:  تفويت   1 رقم  قرار 
قامت  مايلي:  عل9  ينص  الذي 
مغربية  اليعكوبي  أيهان  السيدة 
بركان  احفير  ب  مزساسة   ، الجنسية 
حامل لبطاقة   17/04/1981 بتاريخ 
 ،  F376701 الوطنية رقم  التعريف 
مقي ة باقامة فلوريان ع ارة ج هاء 
الحسن  شارع   9 شقة   2 طابق  نيم 
حصة   1000 ببيع  املح دية.  الثاني 
100 سرهم لكل  )1000 حصة بسعر 
للسيد  املذكورة  الشركة  من  منه ا) 
 ، مغربي الجنسية   ، أبو بكر قوشيح 
مزساس بالناظور بتاريخ 05/07/1972 
حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 
فلوريان  باقامة  جاملقيم   ،  FJ1074
 9 شقة   2 طابق  نيم  هاء  ج  ع ارة 
شارع الحسن الثاني املح دية. قي ة 
الحصص املباعة 100000.00 سرهم 
جبيعت الحصص  )مائة ألف سرهم). 
سرهم   100 بسعر  حصة)   1000(
للحصة. بعد ع لية نقل الحصص ، 
يقر املساهم الوحيد جيقبل تخصيص 
الحصص املنقولة إ 9 السيد أبوبكر 

قوشيح
 : تغيير غرض الشركة   2 قرار رقم 
الذي ينص عل9 مايلي: يقرر املساهم 
املؤس�ضي  الغرض  تغيير  الوحيد 
للشركة جاملحافظة عليه عل9 النحو 
املتعلقة  امنشطة  أ يع   - التا ي: 
 ، جالسقوف   ، الهيكل  بتركيب 
- أ يع امنشطة املتعلقة  جالكسوة. 
 - بأساء أع ال العزل املائي لألسقف. 
امسقف   ، النجارة   ، أ يع امسقف 
، الكسوة  العزل ، معالجة النجارة   ،
، أع ال البناء الصغيرة - اإلنشاءات 
جامشغال  البناء  جأع ال  املعدنية 
امشغال   - ؛  املهن  لج يع  العامة 

جالتوريدات الصناعية

جالتوقيع  التسيير   3 رقم  قرار 

مايلي:  عل9  ينص  الذي  االأت اعي: 

يدير الشركة السيد أبو بكر قوشيح 

الوحيد  جالشريك  املدير  بصفته 

للشركة لفترة غير محدسة لذلك فقط 

الشركة  سيلزم  الذي  هو  توقيعه 

امع ال  أ يع  في  صحيح  بشكل 

املتعلقة بها

املسير  استقالة   4 رقم  قرار 

القديم: الذي ينص عل9 مايلي: قامت 

مغربية  اليعكوبي  أيهان  السيدة 

بركان  احفير  ب  مزساسة   ، الجنسية 

حامل لبطاقة   17/04/1981 بتاريخ 

 ،  F376701 الوطنية رقم  التعريف 

مقي ة باقامة فلوريان ع ارة ج هاء 

الحسن  شارع   9 شقة   2 طابق  نيم 

استقالتها  بتقديم  املح دية  الثاني 

ك سيرة للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

غرض الشركة:   3 بند رقم املاسة 

الغرض  مايلي:  عل9  ينص  الذي 

امنشطة  أ يع   - هو:  الشركة  من 

جالسقوف   ، املتعلقة بتركيب الهيكل 

، جالكسوة. - أ يع امنشطة املتعلقة 

 - بأساء أع ال العزل املائي لألسقف. 

امسقف   ، النجارة   ، أ يع امسقف 

، الكسوة  العزل ، معالجة النجارة   ،

، أع ال البناء الصغيرة - اإلنشاءات 

جامشغال  البناء  جأع ال  املعدنية 

امشغال   - ؛  املهن  لج يع  العامة 

أع ال   - الصناعية  جالتوريدات 

 - التجارة.   - ؛  متنوعة  إنشاءات  أج 

القطع بالليزر لج يع املواس. - تعدين 

الكهربائية  التركيبات   - امملنيوم. 
امخرى  التركيب  جأع ال  جالسباكة 

؛ - أع ال الدهان. - النجارة جالنجارة

الذي  6 الحصص:  بند رقم املاسة 

املساهم  يدفع  مايلي:  عل9  ينص 

الوحيد للشركة مبلغ 100000 سرهم 

السيد أبو   - نقًدا عل9 النحو التا ي: 

بكر قوشيح ، ب عدل 1،000 سهم ، 

هذا مبلغ مائة ألف سرهم.
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7 رأس املال: الذي  بند رقم املاسة 
ينص عل9 مايلي: تم تحديد رأس مال 
سرهم   100.000.00 ب بلغ  الشركة 
)مائة ألف) مقس ة إ 9 1000 )ألف) 
سرهم لكل منها   100.00 سهم بقي ة 
جتح ل امرقام   ، مدفوعة بالكامل   ،
للفرس.  جمخصصة   1000 إ 9   1 من 
السيد   - التا ي:  النحو  عل9  املساهم 
أبو بكر قوشيح ب عدل 1،000 سهم 
100.00 سرهم لكل منها مرق ة من   ،

1 إ 9 1،000
مسير الشركة:   15 بند رقم املاسة 
يدير الشركة  الذي ينص عل9 مايلي: 
ال.  أم  شركاء  أج  أكثر  أج  جاحد  مدير 
مغربي   ، قوشيح  بكر  أبو  السيد 
بتاريخ  بالناظور  مزساس   ، الجنسية 
لبطاقة  حامل   05/07/1972
 FJ1074 رقم  الوطنية  التعريف 
ع ارة  فلوريان  باقامة  جاملقيم   ،
شارع   9 شقة   2 طابق  نيم  هاء  ج 
تعيينه  تم  املح دية  الثاني  الحسن 
لم  أنه  املدير  يصرح  للشركة.  مديًرا 
جال   ، يتعرض أبًدا مي إسانة أنائية 
عقوبة مدنية أج إسارية من املحت ل 
أن ت نعه   من إسارة أج إسارة أج توأيه 
م ارسة  من  أج   ، اعتباري  شخص 

نشاط تجاري.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية بتاريخ 29 نون4ر 

2022 تحت رقم 2642.
1215I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

JAD TRANS LINES
إعالن متعدس القرارات

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
JAD TRANS LINES »شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»
جعنوان مقرها االأت اعي: سجار 

جلد سيدي علي الشتيبة الشالالت 
عين حرجسة املح دية - - املح دية 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.15475

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 31 أكتوبر 2022 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
1 رفع رأس ال الشركة :  قرار رقم 
قرر املساهم  الذي ينص عل9 مايلي: 
ب بلغ  املال  رأس  زياسة  الوحيد 
600.000 سرهم )ست ائة ألف سرهم) 
ليرتفع من 100.000 سرهم )مائة ألف 
سرهم) إ 9 700.000 سرهم )سبع ائة 
مع  بالتقايض  جذلك  سرهم)  ألف 

الحساب الجاري لـ املساهم الوحيد
رأس ال  خفض   2 رقم  قرار 
مايلي:  عل9  ينص  الذي  الشركة: 
قرر املساهم الوحيد تخفيض رأس 
ألف  أربع ائة  ب بلغ  الشركة  مال 
من  ليصبح   ، سرهم   (400.000.00(
سرهم   (700.000.00( سبع ائة ألف 
 ، سرهم   (300.000.00( ثالث ائة  إ 9 
 (4.000( ألف  كسراربع  طريق  عن 
مائة  تبلغ  اأت اعية  أسهم  سرهم. 
 ، منها  لكل  سرهم   (100.00( سرهم 
استيعاب  إ 9  الع لية  هذه  جتهدف 
الخسائر املتراك ة املسجلة أزئًيا في 

رصيد الحساب االجاري السالب
قرار رقم 3 توسيع غرض الشركة: 
قرر املساهم  الذي ينص عل9 مايلي: 
املؤس�ضي  الغرض  توسيع  الوحيد 
أ يع   - التا ي:  النحو  عل9  للشركة 
الصفائح  جأع ال   ، الهيكل  أع ال 
 ، املركبات  جسهان   ، املعدنية 
جالنقل   ، امعطال  في  جاملساعدة 
جإصالح  جصيانة   ، جالحراسة 
 -  ، املركبات  جتحويل   ، السيارات 
صناعة الغاليات ، جأع ال الصفائح 
جإصالح   ، جالشاسيه   ، املعدنية 
جاإللكترجنية  امليكانيكية  امأزاء 
جبيع السيارات املستع لة  شراء   - ؛ 
السيارات  غيار  قطع  جبيع  جشراء 

الجديدة جاملستع لة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

غرض الشركة:   3 بند رقم املاسة 

من  لغرض  مايلي:  عل9  ينص  الذي 

الشركة هو: - أ يع أع ال الهيكل ، 

جسهان   ، جأع ال الصفائح املعدنية 

 ، جاملساعدة في امعطال   ، املركبات 

، جصيانة جإصالح  جالنقل جالحراسة 

 -  ، املركبات  جتحويل   ، السيارات 

صناعة الغاليات ، جأع ال الصفائح 

جإصالح   ، جالشاسيه   ، املعدنية 

جاإللكترجنية  امليكانيكية  امأزاء 

جبيع السيارات املستع لة  شراء   - ؛ 

السيارات  غيار  قطع  جبيع  جشراء 

االستشارات   - الجديدة جاملستع لة. 

الرجتينية  الصيانة   - اللوأستية 

 ، الزيت  تغيير   ، الغسيل  للسيارات: 

 ، البطاريات   ، اإلطارات  استبدال 

التجارة   - ؛  التعديل   ، حاأب الريح 

املستع لة  أج  الجديدة  السيارات  في 

؛  جملحقاتها  السيارات  جمعدات 

أخذ أج حيازة   -  ، اإلصالح جالسحب 

أج استخدام أج نقل أ يع الع ليات 

بهذه  املتعلقة  االختراع  جبراءات 

امنشطة

الذي  6 الحصص:  بند رقم املاسة 

املساهم  يدفع  مايلي:  عل9  ينص 

الوحيد للشركة مبلغ 300 ألف سرهم 

السيدة   - التا ي:  النحو  عل9  نقًدا 

سهم   3000 أهان اليعكوبي ب عدل 

،هذا مبلغ ثالث ائة ألف سرهم
7 رأس املال: الذي  بند رقم املاسة 

رأس  تحديد  تم  مايلي:  عل9  ينص 

 300.000.00 ب بلغ  الشركة  مال 

إ 9  مقس ة  ألف)  )ثالث ائة  سرهم 

منها  لكل  سهم  آالف)  )ثالثة   3.000

100.00 سرهم )مائة سرهم) مدفوعة 

إ 9   1 من  امرقام  جتح ل  بالكامل 

3000 جمخصصة لـ املساهم الوحيد 

أهان  السيدة   - التا ي:  النحو  عل9 

مشاركة   3000 ب عدل  اليعكوبي 

سرهم لكل منها   100.00  ، اأت اعية 

مرق ة من 1 إ 9 3000 .

مسير الشركة:   13 بند رقم املاسة 

يدير الشركة  الذي ينص عل9 مايلي: 

ال.  أم  شركاء  أج  أكثر  أج  جاحد  مدير 

مغربي   ، قوشيح  بكر  أبو  السيد 

بتاريخ  بالناظور  مزساس   ، الجنسية 

لبطاقة  حامل   05/07/1972

 FJ1074 رقم  الوطنية  التعريف 

ع ارة  فلوريان  باقامة  جاملقيم   ،

شارع   9 شقة   2 طابق  نيم  هاء  ج 

تعيينه  تم  املح دية  الثاني  الحسن 

لم  أنه  املدير  يصرح  للشركة.  مديًرا 

جال   ، يتعرض أبًدا مي إسانة أنائية 

عقوبة مدنية أج إسارية من املحت ل 

أن ت نعه   من إسارة أج إسارة أج توأيه 

م ارسة  من  أج   ، اعتباري  شخص 

نشاط تجاري.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملح دية بتاريخ 30 نون4ر 

2022 تحت رقم 2658.

1216I

CABINET RAMI EXPERTISE

DAIHOLD
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

DAIHOLD شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 8 شارع 

حلحولة - 92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DAIHOLD

الفناسق   : بإيجاز  غرض الشركة 

ج  الترفيه   ، السياحة   ، الت وين   ،

شركات الخدمات.

شارع   8  : عنوان املقر االأت اعي 

حلحولة - 92000 العرائش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : السيد سيري عبد العزيز 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد سيري عبد العزيز عنوانه)ا) 

إقامة بلفدير الشقة 11 زنقة أعرف 

الرباط   10000 أكدال  الصديق 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد سيري عبد العزيز عنوانه)ا) 

إقامة بلفدير الشقة 11 زنقة أعرف 

الرباط   10000 أكدال  الصديق 

املغرب

عنوانه)ا)  مهدي  سيري  السيد 

إقامة بلفدير الشقة 11 زنقة أعرف 

الرباط   10000 أكدال  الصديق 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   21 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2022 تحت رقم 1606.

1217I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

AGROINDNOR SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل 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
AGROINDNOR SARL شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 47 ح9 
اجالس مسعوس ب تجزئة 47 الطابق 

االر�ضي اصيلة - 90050 اصيلة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.693
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
2022 تقرر حل  17 غشت  املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ   AGROINDNOR SARL
جعنوان  سرهم   10.000 رأس الها 
اجالس  ح9   47 اإلأت اعي  مقرها 
مسعوس ب تجزئة 47 الطابق االر�ضي 
اصيلة - 90050 اصيلة املغرب نتيجة 

ل : بسبب انخفاض املبيعات.
ح9   47 ج حدس مقر التصفية ب 
الطابق   47 تجزئة  ب  مسعوس  اجالس 
اصيلة   90050  - اصيلة  االر�ضي 

املغرب. 
ج عين:

الدكا ي  الهاسي  عبد  السيد)ة) 
اصيلة  بريش  اقواس  عنوانه)ا)  ج 
)ة)  ك صفي  اصيلة  اصيلة   90050

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن4ر   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 159.

1218I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

TK BETON SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

TK BETON SARL شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 174 
تقاطع شارع الزرقطوني جمو�ضى 

ابن نصير الدجر السابع رقم 16. - 
20052 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.311253
العام  الج ع  ب قت�ضى 
نون4ر   09 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأس ال  رفع  تم   2022
سرهم»   7.000.000« قدره  ب بلغ 
إ 9  سرهم»   12.000.000« من  أي 
طريق  عن  سرهم»   19.000.000«
الشركة  سيون  مع  مقاصة  إأراء   :

املحدسة املقدار ج املستحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

24 نون4ر 2022 تحت رقم 847652.

1219I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

TK PREFA SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC
TK PREFA SARL

 شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 174 
تقاطع شارع الزرقطوني جمو�ضى 

ابن نصير الدجر امجل رقم 9ـ الدار 
البيضاء - 28810 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.432265

العام  الج ع  ب قت�ضى 
نون4ر   09 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأس ال  رفع  تم   2022
سرهم»   7.000.000« قدره  ب بلغ 
إ 9  سرهم»   5.000.000« من  أي 
طريق  عن  سرهم»   12.000.000«
الشركة  سيون  مع  مقاصة  إأراء   :

املحدسة املقدار ج املستحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847651.

1220I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

SYPRALE SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

SYPRALE SARL شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
امبطال رقم 16 طريق الفوارات 

ت ارة - 12000 ت ارة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.59075

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون4ر   10 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم»   4.700.000«
 5.000.000« إ 9  سرهم»   300.000«
مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم» 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املستحقة.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.D130723 2022 تحت رقم
1221I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

SYPRAMED SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

SYPRAMED SARL شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
القصر رقم 12 الصخيرات ت ارة - 

12050 ت ارة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.128281

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2022 نون4ر   10 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»700.000 سرهم» أي من »300.000 
سرهم»   1.000.000« إ 9  سرهم» 
مقاصة مع سيون  إأراء   : عن طريق 
الشركة املحدسة املقدار ج املستحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   25 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 

.D9398 2022 تحت رقم
1222I

CONFIDENTIA AUDIT & CONSEIL

كاش 1614
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 CONFIDENTIA AUDIT &
CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri
 Résidence Panorama GH 1
 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca MAROC
كاش 1614 شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي املحل 

3,إقامة املنارة الع ارة 14 حي 

النسيم ليساسفة الدار البيضاء 

20000 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.216901

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

ت ت   2022 نون4ر   15 في  املؤرخ 

نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

أ يع  جتجارة  جتصدير  -استيراس 

أأهزة الك بيوتر جمنتجاتها.

أ يع  جتجارة  جتصدير  -استيراس 

امأهزة املنزلية.

أ يع  جتجارة  جتصدير  -استيراس 

جاللوازم  املكاتب  امأهزة,أثاث 

املكتبية جغيرها من امللحقات.

جالندجات  املؤت رات  -تنظيم 

التكوينية..

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 39704.

1223I

ماتريس جان كونسلتين

AGRI HAJ BRAHIM
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ماتريس جان كونسلتين

شارع عالل الفا�ضي مج ع الحابوس 

2 ع ارة أ شقة 21 مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

AGRI HAJ BRAHIM شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عالل الفا�ضي مج ع الحبوس 2 

ع ارة أ الشقة 21 - 40000 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

121869

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

تقرر   2022 سأن4ر   02 في  املؤرخ 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 

 AGRI HAJ الوحيد  الشريك  ذات 

 10.000 رأس الها  مبلغ   BRAHIM

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

 2 الحبوس  مج ع  الفا�ضي  عالل 

ع ارة أ الشقة 21 - 40000 مراكش 

مبكر  انحالل   : ل  نتيجة  املغرب 

النعدام الع ل.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 2 الحبوس  مج ع  الفا�ضي  عالل 

ع ارة أ الشقة 21 - 40000 مراكش 

املغرب. 

ج عين:

ج  خالد  الغني  عبد  السيد)ة) 

534 شارع كل ي ة ط  عنوانه)ا) رقم 

البيضاء  الدار   20000  18 شقة   6

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن4ر   02 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 12999.

1224I

زجبير بوتغ اس

STE CASH IMAD

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

زجبير بوتغ اس

اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب

STE CASH IMAD شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

تايناست املركز تايناست تازة - 

35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   02

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CASH IMAD

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSFERT D’ ARGENT ET

.D’AUTRE SECS FINANCIERS

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - تازة  تايناست  املركز  تايناست 

35000 تازة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : لشهب  ع اس  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لشهب  ع اس  السيد 

تايناست املركز تايناست تازة 35000 

تازة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لشهب  ع اس  السيد 

تايناست املركز تايناست تازة 35000 

تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن4ر   01 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 22/559.

1225I
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NOUSSAH CONSULTING

غرب نيو تكنولوجي
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3
 N°8 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ذات  شركة  تكنولوجي  نيو  غرب 

املسؤجلية املحدجسة
رقم  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 134 قاسم  سيدي   21 زنقة   40
شارع مح د الخامس سيدي قاسم 

24000 سيدي قاسم املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24747

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»رقم 40 زنقة 21 سيدي قاسم 134 
شارع مح د الخامس سيدي قاسم 
إ 9  املغرب»  قاسم  سيدي   24000
شارع مح د الخامس سيدي   134«
الخامس  مح د  شارع   134 قاسم 
سيدي قاسم   24000 سيدي قاسم 

املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

نون4ر 2022 تحت رقم 309.
1226I

MOORISH

SEP ACTIVITY
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

MOORISH
زنقة عبد الكريم الخطابي إقامة 
أواس الع ارة 109 الشقة 43 الطابق 
مراكش   ،40000  ، مراكش  كليز   3

املغرب
ذات  شركة   sep activity

املسؤجلية املحدجسة
مرآب  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
1 حي أبيدار آيت اجرير مراكش -  رقم 

40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88561
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 يوليوز 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
حي أبيدار آيت اجرير   1 »مرآب رقم 
املغرب»  مراكش   40000  - مراكش 
املنطقة الصناعية سيدي   208« إ 9 
غانم طريق اسفي مراكش مكتب رقم 

A5 - 40000 مراكش املغرب».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن4ر   15 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 9731.

1227I

NOTAIRE

SB باختصار SUITES BEN

إعالن متعدس القرارات

NOTAIRE
 N° 37, AVENUE DU 02 MARS,
 RESIDENCE SAYA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 SB باختصار   SUITES BEN
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  »شركة 

ذات الشريك الوحيد»
 ،202 االأت اعي:  مقرها  جعنوان 
الطابق   ،  5 رقم   ، شارع عبد املومن 
البيضاء  الدار   20042  - امر�ضي 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.447403

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 17 نون4ر 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل9  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
شفيق  مح د  السيد  تفويت  مايلي: 
املسؤجلية  ذات  للشركة  كيران  ابن 
جي  م  س  جحيد  بشريك  املحدجسة 
600 حصة اأت اعية بقي ة 100,00 
من  تؤخذ  الواحدة  للحصة  سرهم 
ي تلكها  اأت اعية  حصة   1000

بالشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 
ابن  شفيق  مح د  السيد  تفويت 
كيران للسيد عبد الحفيظ ابن كيران 
200 حصة اأت اعية بقي ة 100,00 
من  تؤخذ  الواحدة  للحصة  سرهم 
ي تلكها  اأت اعية  حصة   1000

بالشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
ابن  شفيق  مح د  السيد  تفويت 
كيران للسيد توفيق براسة 200 حصة 
سرهم   100,00 بقي ة  اأت اعية 
 1000 من  تؤخذ  الواحدة  للحصة 

حصة اأت اعية ي تلكها بالشركة
قرار رقم 4: الذي ينص عل9 مايلي: 
الحفيظ  السيد عبد  تعيين كل من 
براسة  توفيق  السيد  ج  كيران  ابن 
ك سييرين اضافيين مع السيد مح د 
شفيق ابن كيران املسير الحا ي ج ذلك 

ملدة غير محدجسة
قرار رقم 5: الذي ينص عل9 مايلي: 
تغيير القانون امسا�ضي ليت ا�ضى مع 

كل التغييرات
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 
الذي ينص عل9   : ج7   6 بند رقم 
من  ج7   6 الفصلين  تعديل  مايلي: 
للتفويت  نتيجة  امسا�ضي  القانون 
 100 حصة اأت اعية بقي ة   1000

سرهم للحصة الواحدة
عل9  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
عبد  السيد  من  كل  تعيين  مايلي: 
الحفيظ ابن كيران ج السيد توفيق 
براسة ك سييرين اضافيين مع السيد 
مح د شفيق ابن كيران املسير الحا ي 

ج ذلك ملدة غير محدجسة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 848562.
1228I

FISCOMPTES

L.MARTO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FISCOMPTES

زنقة ابن رشد ع ارة لعلج الطابق 
الثاني رقم 11 ، 60020، جأدة 

املغرب
L.MARTO شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي مح د 
بلخضر زنقة عطارس ف 16 رقم 6 - 

60000 جأدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.25891

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2022 تقرر حل 
مسؤجلية  ذات  شركة   L.MARTO
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   100.000 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي حي مح د بلخضر 
 60000  -  6 رقم   16 زنقة عطارس ف 
جأدة املغرب نتيجة اليقاف النشاط.

ج عين:
ج  بوعجاأة  كرجم  السيد)ة) 
زنقة  بلخضر  مح د  حي  عنوانه)ا) 
جأدة   60000  6 رقم   16 عطارس ف 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
حي  جفي   2022 أكتوبر   28 بتاريخ 
 16 ف  عطارس  زنقة  بلخضر  مح د 

رقم 6 - 60000 جأدة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   01 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 1914.

1229I

مكتب الدراسات ج الخ4رات عبد املجيد الرايس

EL FARID TRADING
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

مكتب الدراسات ج الخ4رات عبد 
املجيد الرايس

261 شارع عبد املومن إقامة اممل 
 ،20000 البيضاء،  الدار   3 الطابق 

الدار البيضاء املغرب
شركة   EL FARID TRADING
طور  املحدجسة)في  املسؤجلية  ذات 

التصفية)
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 56 زنقة 
ابن الونان عين السبع - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.452137

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 أكتوبر 2022 تقرر حل 
 EL شركة ذات املسؤجلية املحدجسة 
رأس الها  مبلغ   FARID TRADING
مقرها  جعنوان  سرهم   100.000
زنقة ابن الونان عين   56 اإلأت اعي 
السبع - 20000 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : التوقف عن النشاط.
زنقة   56 ج حدس مقر التصفية ب 
ابن الونان عين السبع الدار البيضاء 

- 20000 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

الرايس  املجيد  عبد  السيد)ة) 
املومن  عبد  شارع   261 عنوانه)ا)  ج 
الدار   20000  3 إقامة اممل الطابق 
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 37345.
1230I

ALL STEEL MAROC

ALL STEEL MAROC
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ALL STEEL MAROC
26 شارع مرس السلطان الطابق 
 ،20006  ، الدار البيضاء   3 شقة   1

الدار البيضاء املغرب
ALL STEEL MAROC شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
 26 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 1 الطابق  السلطان  مرس  شارع 
شارع   26 البيضاء  الدار   3 شقة 
 3 شقة   1 الطابق  السلطان  مرس 
20006 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.517943
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أبريل   11 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :
يوسف زرجال  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة السيد )ة) ربيع 

زرجال بتاريخ 11 أبريل 2022.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2022 تحت رقم 822520.
1231I

ماتريس جان كونسلتين

EBIZ CO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

حل شركة

ماتريس جان كونسلتين
مج ع  الفا�ضي  عالل  شارع 
الحابوس 2 ع ارة أ شقة 21 مراكش 

، 40000، مراكش املغرب
شركة ذات املسؤجلية   EBIZ CO

املحدجسة)في طور التصفية)
شارع  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 2 الحبوس  مج ع  الفا�ضي  عالل 
ع ارة أ الشقة 21 - 40000 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.124023

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 نون4ر   23 املؤرخ في 
املحدجسة  املسؤجلية  ذات  شركة 
 90.000 رأس الها  مبلغ   EBIZ CO
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
 2 الحبوس  مج ع  الفا�ضي  عالل 
ع ارة أ الشقة 21 - 40000 مراكش 
مبكر  انحالل   : ل  نتيجة  املغرب 

النعدام الع ل.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 
 2 الحبوس  مج ع  الفا�ضي  عالل 
ع ارة أ الشقة 21 - 40000 مراكش 

املغرب. 
ج عين:

السيد)ة) ايوب كبيتو ج عنوانه)ا) 

صوكوما 2 سوسري رقم 742 40000 

مراكش املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج  م4رجك  اح د  السيد)ة) 

 486 رقم  ب   2 املسيرة  عنوانه)ا) 

)ة)  40000 مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن4ر   02 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 13000.

1232I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

BRUMARTEX
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 

سياموند، الطابق امجل ، مكتب رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

BRUMARTEX شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي منطقة 

التصدير الحرة رقم القطعة 116 

الوحدة رقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91091

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 

ت ت   2022 نون4ر   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

زباير  مرجان  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   2.386

2.386 حصة لفائدة السيد )ة) أح د 

املساعد بتاريخ 23 نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون4ر   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 14055.

1233I

CHIFAA CONSEIL

C&C AGENCY
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CHIFAA CONSEIL

 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR

 3EME ETAGE APPARTEMENT

 14 BAB DOUKALA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

C&C AGENCY شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 

امع ال زينيث شارع مسلم بوكار 

شقة بالدجر الثالث رقم 14 باب 

سكالة - 400000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

131289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   30

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 C&C  : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AGENCY

عرض   •  : غرض الشركة بإيجاز 

منظم ، مهرأان فني )أحداث).

• إسارة ع ليات الخدمة )الصب ، 

االتصاالت ، تقديم الطعام)..

مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 

بوكار  مسلم  شارع  زينيث  امع ال 

باب   14 رقم  الثالث  بالدجر  شقة 

سكالة - 400000 مراكش املغرب.
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أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   50  : زغيو  خليل  السيد 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   50  : ساكية  منير  السيد 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زغيو  خليل  السيد 
 25 شقة  س  ع ارة  جابواه  حدائق 
مراكش   40000 الجنوبي  النخيل 

املغرب.
عنوانه)ا)  ساكية  منير  السيد 
إقامة املوسة ع ارة ف شقة 1 سل ان 
الدار   20000 فيليت  ال  الفار�ضى 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زغيو  خليل  السيد 
 25 شقة  س  ع ارة  جابواه  حدائق 
مراكش   40000 الجنوبي  النخيل 

املغرب
عنوانه)ا)  ساكية  منير  السيد 
إقامة املوسة ع ارة ف شقة 1 سل ان 
الدار   20000 فيليت  ال  الفار�ضى 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   02 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 12982.
1234I

NOUSSAH CONSULTING

غرب نيو تكنولوجي
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

غرب نيو تكنولوجي شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 134 شارع 
مح د الخامس سيدي قاسم 134 
شارع مح د الخامس سيدي قاسم 

24000 سيدي قاسم املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.24747

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2022 أكتوبر   21 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»100.000 سرهم» أي من »100.000 

عن  سرهم»   200.000« إ 9  سرهم» 

أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ قاسم  بسيدي   االبتدائية 

 22 نون4ر 2022 تحت رقم 309.

1235I

socomif sarl

FAST FOOD SALIHA
إعالن متعدس القرارات

socomif sarl
زنقة مح د الحصا ي ع ارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14000، القنيطرة املغرب

FAST FOOD SALIHA »شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد»

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

1097 بير رامي أنوب القنيطرة 

14000 القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.66271

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2022 نون4ر   24 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

تغيير تس ية الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 
تغيير نشاط تجاري

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

عل9  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

 PATISSERIE اسم شركة من  مايلي: 

 FAST 9 ا BOULANGERIE SALIHA

.FOOD SALIHA

بند رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

ا 9  مخ4ز  من  تجاري  نشاط  تغيير 

 - خفيفة  جأبات   - سريعة  جأبات 

قهوة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29 نون4ر 

2022 تحت رقم 4838.

1236I

INFOPLUME

AL-FORSA SARL

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

INFOPLUME

149 شارع مح د الخامس اقامة 

مي وزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

املغرب

AL-FORSA SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 149 شارع 

مح د الخامس اقامة مي وزا 1 رقم 

17 - 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.53631

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2021 يناير   04 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

السعيدي  ك ال  ناسية؛  الجوي�ضي 

ك سير  العالم رأاء  ح اسي العالم، 

جحيد.

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 259955-13928.

1237I

LUNE CONSEIL

LES AMBASSADES EVENT

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

LUNE CONSEIL

 BD MOHAMMED BEN 47

 ABDELLAH RESIDENCE BELLE

 VUE B 6EME  ETG N 1 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LES AMBASSADES EVENT

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 61، شارع 

اللة ياقوت مصطفى املعاني رقم 

85 الطابق 2 املركز التجاري رياض - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.381149

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2022 نون4ر   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل9 :

باغبان  الهام  )ة)  السيد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   500 ش راني 

السيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 

 22 فاط ة الزاهراء أوهر بتاريخ  )ة) 

نون4ر 2022.

باغبان  الناز  )ة)  السيد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   500 ش راني 

السيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 

 22 فاط ة الزاهراء أوهر بتاريخ  )ة) 

نون4ر 2022.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 847803.

1238I
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SOCIETE PARA MALEK SARL AU

PARA MALEK SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE PARA MALEK SARL
AU

شارع رأس عصفور رقم 37 جأدة ، 
60000، جأدة املغرب

PARA MALEK SARL AU شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع رأس 

عصفور رقم 37 جأدة - 60000 
جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
40165

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   03
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 PARA : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.MALEK SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : - بيع مواس 

شبه صيدالنية ج شبه طبية
- مركز للتج يل

- استيراس ج تصدير.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رأس عصفور رقم 37 جأدة - 60000 

جأدة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 90.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيدة جئام حسون : 900 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حسون  جئام  السيدة 

جأدة   37 رقم  عصفور  رأس  شارع 

60000 جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حسون  جئام  السيدة 

جأدة   37 رقم  عصفور  رأس  شارع 

60000 جأدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   02 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2022 تحت رقم 3257.

1239I

KA

BEST BOND
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KA

 LOTISSEMENT TISSIR RUE 3

 LOT 16 ZONE INDUSTRIELLE ،

20232، CASABLANCA MAROC

 BEST BOND

شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تقسيم 

تيسير شارع 3 قطعة 16 منطقة 

كازابالنكا الصناعية - 20232 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   26

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 BEST  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.BOND

في  تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تاأر أج جسيط عن  الزأاج أج املرايا, 

طريق االستيراس جالتصدير.

تقسيم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

منطقة   16 قطعة   3 شارع  تيسير 

الدار   20232  - كازابالنكا الصناعية 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس ال الشركة: 1.000.000 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد الفاهيم الحسن : 10.000 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد الفاهيم الحسن عنوانه)ا) 

سكن أننات البيضا رقم 69 20232 

الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد الفاهيم الحسن عنوانه)ا) 

سكن أننات البيضا رقم 69 20232 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2022 تحت رقم -.

1240I

STE ANGLE DE GESTION SARL

QUAD TETOUAN ENDURO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أح د الحريزي تجزئة 

الت س اني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوان ، 93000، تطوان املغرب

 QUAD TETOUAN ENDURO

شركة ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي بكداجي 

العليا 1019 املالليين أ اعة 

املالليين - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   10

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

شكل  التالية:  بامل يزات  املحدجسة 

املسؤجلية  ذات  شركة   : الشركة 

املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 QUAD : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

.TETOUAN ENDURO

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جالدراأات  السكوترات  الكواسات 

النارية..

بكداجي   : عنوان املقر االأت اعي 

أ اعة  املالليين   1019 العليا 

املالليين - 93000 تطوان املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 500  : السلي اني  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   500  : السيد ح زة املال ي 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السلي اني  مح د  السيد 

عنوانه)ا) كندا. كيبيك كندا.

عنوانه)ا)  املال ي  ح زة  السيد 

شارع اح د اليزيدي ع ارة االندلس 

تطوان   93000  21 شقة   Eبلوك

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السلي اني  مح د  السيد 

عنوانه)ا) كندا. كيبيك كندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن4ر   02 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2389.

1241I
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INFOPLUME

AMBITIOUS NEGOCE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أديد للشركة

INFOPLUME
149 شارع مح د الخامس اقامة 

مي وزا 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

AMBITIOUS NEGOCE شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
 149 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
شارع مح د الخامس اقامة مي وزا 

1 رقم 17 - 90000 طنجة املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.75187

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم تعيين   2022 نون4ر   28 املؤرخ في 
بن  السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

بوبكر الحسين ك سير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 14071-260062.
1242I

NOUSSAH CONSULTING

غرب نيو تيكنولوجي
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

غرب نيو تيكنولوجي شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي 134 شارع 
مح د الخامس سيدي قاسم سيدي 
قاسم 24000 سيدي قاسم املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24747
ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2022 أكتوبر   21 في  املؤرخ 

نشاط  إ 9  التالية  امنشطة  إضافة 
الشركة الحا ي :

جتوزيع  جتسويق  جبيع  شراء   -
 AFRIQUIA SMDC من  املنتجات 

جالشركات التابعة لها ؛
لشركة  التجاري  الت ثيل   -
جالشركات   AFRIQUIA SMDC

التابعة لها.
جتصدير  جاستيراس  جبيع  شراء   -
املتعلقة  املنتجات جالخدمات  أ يع 

بالسيارات الكهربائية جالهجينة ؛
- أ يع ع ليات الع ولة جالت ثيل 
جاالمتياز  جالشحن  جالس سرة 
املذكور  الشركة  بغرض  املتعلقة 

أعاله.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

نون4ر 2022 تحت رقم 309.
1243I

SOCIETE SISBRO -SARL 

SISBRO
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SOCIETE SISBRO -SARL
 RUE 09 N °02 HAY WED ;
 EDDAHAB , KHENIFRA ،

54000، KHENIFRA MAROC
SISBRO شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 9 رقم 
2 حي جاسي الذهب خنيفرة - 54000 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4669
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   28
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SISBRO

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لتجارة  إلكترجنية  منصة  جتسيير 

جالتوصيل 
مركز امع ال جالتوطين 

مفاجضة.
 9 زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - خنيفرة  الذهب  جاسي  حي   2 رقم 

54000 خنيفرة املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 1.000  : بالل  سرقاجي  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بالل  سرقاجي  السيد 
تجزئة الزهراء رقم 376 م ح ز خنيفرة 

54000 خنيفرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بالل  سرقاجي  السيد 
تجزئة الزهراء رقم 376 م ح ز خنيفرة 

54000 خنيفرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
01 سأن4ر  االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2022 تحت رقم 517.
1244I

FICOMO

امان دراسة تكوين واالستشارة
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

تأسيس
شركة أمان سراسة جاالستشارة 
شركة ذا ت مسؤجلية محدجسة 

 SOCIETE AMAN ETUDE ET (
(CONSEIL SARL

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
شركة  تأسيس  تم   2022\10\12
ذات  جاالستشارة  سراسة  أمان 

الخصائص التالية 
سراسة  امان  شركة   : االسم 

جاالستشارة
الهدف : سراسة, تكوين جاالستشارة
املقر : فيال 135 الرياحين تامسنة 

ت ارة

الشركة  رأس ال  حدس   : رأس ال 

عل9  موزعة  سرهم  ألف   10000.00

سرهم   100 بقي ة  1000حصة 

للحصة موزعة عل9 الشكل التا ي

 مريم عديدي 775 حصة

عديدي عبدالعزيز 225 حصة

مسيرة  مريم  عديدي   : التسيير 

الشركة ملدة غير محدسة

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 
بالسجل التجاري

 توزيع النتيجة الصافية : تخصم 

يوزع  جالباقي  قانوني  كاحتياط   5%
بالتساجي

بالحك ة  القانوني  اإلبداع  تم   2

 2022\11\28 االبتدائية بت ارة يوم 

رقم اإليداع 9414 تحت رقم السجل 

التجاري 137829

1245I

FIDUCIARE ECF

PARA BIO ZOLA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

PARA BIO ZOLA شركة ذات 

مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 زنقة 

سيكس يد الطابق 1 رقم 2 بنجدية - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

564025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   11

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 PARA : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.BIO ZOLA

غرض الشركة بإيجاز : شراء ج بيع 

مواس طبية.

زنقة   5  : االأت اعي  املقر  عنوان 

سيكس يد الطابق 1 رقم 2 بنجدية - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : لطيفة  مراس  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 1000  : لطيفة  مراس  السيدة 

بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لطيفة  مراس  السيدة 

حي السعاسة زنقة 27 رقم 57 سيدي 

البيضاء  الدار   20000 ال4رنو�ضي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لطيفة  مراس  السيدة 

حي السعاسة زنقة 27 رقم 57 سيدي 

البيضاء  الدار   20000 ال4رنو�ضي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848167.

1246I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE HYOD SARL AU
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui

SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN

 NO 34 ، 32000، AL HOCEIMA

MAROC

شركة   STE HYOD SARL AU

ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

زاجية  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

 32000  - شارع أدة ج زنقة صنعاء 

الحسي ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2407

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 شتن4ر   29 في  املؤرخ 

محدجسة  مسؤجلية  ذات  شركة  حل 

 STE HYOD الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 مبلغ رأس الها   SARL AU

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية 

 32000  - شارع أدة ج زنقة صنعاء 

إفالس   : الحسي ة املغرب نتيجة ل 

الشركة.

زاجية  ب  التصفية  مقر  حدس  ج 

 32000  - شارع أدة ج زنقة صنعاء 

الحسي ة املغرب. 

ج عين:
الدهري  الحكيم  عبد  السيد)ة) 

بوعياش  بني  امجل  حي  عنوانه)ا)  ج 

الحسي ة املغرب   32000 الحسي ة 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل9 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  بالحسي ة  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 256.

1247I

FLASH ECONOMIE

EORIA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces

 armées royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

مسؤجلية  ذات  شركة   EORIA

محدجسة ذات الشريك الوحيد

شارع  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

سيبام  ع ارة  االجل  حسن  موالي 

بلوك س الطابق 4 رقم 10 - 40000 

مراكش املغرب

مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

130785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   24

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

.EORIA : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

العناية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالج ال )منشأة).

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

سيبام  ع ارة  االجل  حسن  موالي 

بلوك س الطابق 4 رقم 10 - 40000 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 30.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيدة فالونتين زجرا أنيك : 300 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

أنيك  زجرا  فالونتين  السيدة 

 82AVENUE ANATOLE عنوانه)ا) 

 FRANCE 92700 COLOMBES

.FRANCE

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

أنيك  زجرا  فالونتين  السيدة 

 82AVENUE ANATOLE عنوانه)ا) 

 FRANCE 92700 COLOMBES

 FRANCE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   17 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 12317.

1248I

FLASH ECONOMIE

FEMME ENTREPRENEUR
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces

 armées royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 FEMME ENTREPRENEUR

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

شارع  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

سيبام  ع ارة  االجل  حسن  موالي 

بلوك س الطابق 4 رقم 10 - 40000 

مراكش املغرب

مسؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

130793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   21

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FEMME ENTREPRENEUR
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقديم الخدمات جالدعم.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
سيبام  ع ارة  االجل  حسن  موالي 
بلوك س الطابق 4 رقم 10 - 40000 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 30.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:
 Elisa MAUREEN السيدة 
COCQUET : 300 حصة بقي ة 100 

سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 Elisa MAUREEN السيدة 
 18RUE عنوانه)ا)   COCQUET
 DU MAIL 38530 BARRAUX

.FRANCE
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
 Elisa MAUREEN السيدة 
 18RUE DU عنوانه)ا)   COCQUET
MAIL 38530 BARRAUX FRANCE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   17 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2022 تحت رقم 12321.

1249I

FLASH ECONOMIE

 DAKHLA EXCURSION
SAHARA

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 DAKHLA EXCURSION SAHARA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املطار 

شارع اسرار سطوف رقم 01 - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 يونيو   10

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DAKHLA EXCURSION SAHARA

أ يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الع ليات الخاصة بالسكن السياحي 

جأ يع العرجض

أج  املباشرة  الع ليات  أ يع 

بالسياحة  املتعلقة  املباشرة  غير 

جالعطالت

جتنظيم  الحجز  ع ليات  أ يع 

الرحالت الخاصة أج املهنية بالج لة 

أج الفرسية.

عنوان املقر االأت اعي : حي املطار 

شارع اسرار سطوف رقم 01 - 73000 

الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : السعيد  بنعالل  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد بنعالل السعيد عنوانه)ا) 

 73000  16 رقم  املقاجمة  شارع 

الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سعيد  بنعالل  السيد 
 73000  16 رقم  املقاجمة  شارع 

الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 1022.

1250I

FLASH ECONOMIE

AFFAIRINO
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AFFAIRINO شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
االجل بلوك س 15 حي الداخلة - 

80000 اكاسير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 أكتوبر   27
مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AFFAIRINO
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات جالتسويق جاإلعالن
للدعاية  انفوأرافيك  أع ال 

جاالتصال جالتنفيذ العام
تحرير الفيديوهات الرسومية.

الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - الداخلة  حي   15 س  بلوك  االجل 

80000 اكاسير املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

حصة   100  : السيد مح د الهرس 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

السيد مح د الهرس عنوانه)ا) سجار 

 87100 شتوكة  بلفاع  اخرضيضن 

ايت باها املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

السيد مح د الهرس عنوانه)ا) سجار 

 87100 شتوكة  بلفاع  اخرضيضن 

ايت باها املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   07 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2022 تحت رقم 119170.

1251I

LEADER PRESSE

LUXERY CHOCOLAT BELGE
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER PRESSE

 RUE ABOU ZAID 156

 ADADOUSSI N°9 MAARIF 156

 RUE ABOU ZAID ADADOUSSI

 N°9 MAARIF، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LUXERY CHOCOLAT BELGE

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 64 عبد 

هللا املديوني الطابق االجل شقة 

الثانية سرب ع ار الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

564357
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   09

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LUXERY CHOCOLAT BELGE

تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستورس.

عبد   64  : عنوان املقر االأت اعي 

شقة  االجل  الطابق  املديوني  هللا 

 - البيضاء  الدار  ع ار  سرب  الثانية 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : االزرق  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 1000  : االزرق  مح د  السيد 

بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  االزرق  مح د  السيد 
شقة  الثاني  طابق  خلقان  ابن  زنقة 

اقامة لوسيال حي النخيل الدار   10

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  االزرق  مح د  السيد 
شقة  الثاني  طابق  خلقان  ابن  زنقة 

اقامة لوسيال حي النخيل الدار   10

البيضاء  الدار   20000 البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 848783.

1252I

امغار عبد الغافور

ATAMAT
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تعيين مسير أديد للشركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االجل تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب

ATAMAT شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 51 شارع 

موالي رشيد مرتيل - 93000 تطوان 

املغرب.

تعيين مسير أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18391

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

2022 تم تعيين  14 يوليوز  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

ماتيوس اتانت ماريا سلورس ك سير 

جحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   18 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 1598.

1253I

فيكاميد

DULCEFOOD
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

فيكاميد

3، شارع الوحدة الطابق امجل رقم 1 

، 93000، تطوان املغرب

DULCEFOOD شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي شارع 

تيزي جاسلي رقم 168 تجزئة منية - 

93000 تطوان.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32079

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 نون4ر   17 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة» إ 9 »شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2363.
1254I

hhamid001@gmail.com

HYATT GESTION
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

hhamid001@gmail.com
شارع القدس اقامة امينة 5 اجالس 
طالب حي الع رية تجزئة السكن 
االنيق عين الشق الطابق االجل 

الشقة 2 ، 23300، البيضاء املغرب
HYATT GESTION شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة
ج عنوان مقرها االأت اعي شارع 

انوال 102-103 - 33200 البيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.486277

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 20 شتن4ر 2022 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤجلية املحدجسة» إ 9 »شركة 

املساه ة».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 00848196.
1255I

CAF MAROC

MK PIECES DE RECHANGE
إعالن متعدس القرارات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 MK PIECES DE RECHANGE

»شركة ذات املسؤجلية املحدجسة»

جعنوان مقرها االأت اعي: 4 حي 

مغوغة طبشيشة اقامة ب - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.97519

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2022 نون4ر   04 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص عل9 مايلي: 

توسيع نشاط الشركة.

قرار رقم 2: الذي ينص عل9 مايلي: 

مكلف  املكي  أسامة  السيد  تعيين 

بإسارة جتسييرنشاط النقل.

قرار رقم 3: الذي ينص عل9 مايلي: 

تحديث القانون امسا�ضي للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�ضي التالية: 

الذي  املعنية:  البنوس  رقم  بند 

ينص عل9 مايلي: التعديالت أعاله.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون4ر   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 14133.

1256I

كفاءات كونسولتينغ

 INSTITUTO SELECTIVIDAD

 ORIENTACIÓN EDUCATIVA

PRIVE« ISOE SARL
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

كفاءات كونسولتينغ

482 شارع مح د الخرازع ارة 

التوزاني تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب

 INSTITUTO SELECTIVIDAD

 ORIENTACIÓN EDUCATIVA

PRIVE« ISOE SARL شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع خالد 

ابن الوليد اقامة االندلس أناح س 

الطابق الخامس رقم 16 - 93000 

تطوان املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   03

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 INSTITUTO SELECTIVIDAD

 ORIENTACIÓN EDUCATIVA

.PRIVE« ISOE SARL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التكوين جالتوأيه الدرا�ضي 

مركز تعليم اللغة االسبانية.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

االندلس  اقامة  الوليد  ابن  خالد 

 - 16 أناح س الطابق الخامس رقم 

93000 تطوان املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

القاللو�ضي  أالل  مح د  السيد 

سرهم   100 بقي ة  حصة   500  :

للحصة.

 500  : هيدجر  سكينة  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

القاللو�ضي  أالل  مح د  السيد 

الوليد  ابن  خالد  شارع  عنوانه)ا) 
اقامة االندلس أناح س ط 5رقم16 

93000 تطوان املغرب.

السيدة سكينة هيدجر عنوانه)ا) 

شارع خالد ابن الوليد اقامة االندلس 
أناح س ط5 رقم 16 93000 تطوان 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

القاللو�ضي  أالل  مح د  السيد 
الوليد  ابن  خالد  شارع  عنوانه)ا) 
5رقم  ط  س  أناح  االندلس  اقامة 

93000 تطوان املغرب
السيدة سكينة هيدجر عنوانه)ا) 
شارع خالد ابن الوليد اقامة االندلس 
أناح س ط 5رقم16 93000 تطوان 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون4ر   29 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 2371.

1257I

AR EXPERTISE

FRENCH DELIZIE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AR EXPERTISE
219، تقاطع شارع الزرقطوني 

جشارع إبراهيم الرجساني ، 20000، 
MAROC الدار البيضاء

FRENCH DELIZIE شركة ذات 
املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 زنقة 
إبراهيم إبن أسهم املعاريف الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564355
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 شتن4ر   21
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FRENCH DELIZIE
غرض الشركة بإيجاز : مخ4ز.

زنقة   7  : االأت اعي  املقر  عنوان 
الدار  املعاريف  أسهم  إبن  إبراهيم 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقسم كالتا ي:

 500  : املقدم  بل  السيد يوسف 
حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

حصة   500  : ملحلي  منير  السيد 
بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

املقدم  بل  يوسف  السيد 
الجامع  غرسة  املرس  حي  عنوانه)ا) 
طنجة   90000 طنجة   17 زنقة 

املغرب.
السيد منير ملحلي عنوانه)ا) زنقة 
9 حي كريم الع راني الدكرات  7 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
املقدم  بل  يوسف  السيد 
الجامع  غرسة  املرس  حي  عنوانه)ا) 
زنقة 17 طنجة 90000 طنجة املغرب 
السيد منير ملحلي عنوانه)ا) زنقة 
9 حي كريم الع راني الدكرات  7 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 848779.

1258I

مكتب املحاسبة الفا�ضي

INVEST NORDTOURIST
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الفا�ضي
1 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

93000، تطوان املغرب
INVEST NORDTOURIST شركة 

ذات املسؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د اليزيدي ع ارة سارة بلوك 
س رقم 01 تطوان - 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   17
املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.INVEST NORDTOURIST
غرض الشركة بإيجاز : فندق، سار 

الضيافة ج مطعم.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
بلوك  سارة  ع ارة  اليزيدي  مح د 
تطوان   93000  - تطوان   01 س رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:
السيد زهير الزرهوني : 500 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.
 500  : الطوب  منصف  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الزرهوني  زهير  السيد 
رقم  افيسيون  اقامة  مرتيل  طريق 
تطوان   93000  4 شقة   1 ط   162

املغرب.
السيد منصف الطوب عنوانه)ا) 
 547 رقم  مالك  ابن  الطريف  شارع 
 93000 طريطة  حي  الطوب  فيال 

تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الزرهوني  زهير  السيد 
رقم  افيسيون  اقامة  مرتيل  طريق 
تطوان   93000  4 شقة   1 ط   162

املغرب
السيد منصف الطوب عنوانه)ا) 
 547 رقم  مالك  ابن  الطريف  شارع 
 93000 طريطة  حي  الطوب  فيال 

تطوان املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   02 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2022 تحت رقم 2392.
1259I

 مانا أ نت اند كونسيلتينغ

إمزو رنت كار
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير أديد للشركة

مانا أ نت اند كونسيلتينغ
19,شارع أبل ه4ري ,امزجرن ، 

32250، الحسي ة املغرب
إمزج رنت كار شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
خليج سيرت إمزجرن - 32250 

الحسي ة املغرب.
تعيين مسير أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3107

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم تعيين   2022 نون4ر   11 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  أديد  مسير 

السريخي سلوى ك سير جحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسي ة بتاريخ 24 نون4ر 

2022 تحت رقم 304.
1260I

wimocab

STE SIMPL BEAUTY
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

wimocab
مج وعة سوفيان رقم 49 الطبقة 

3 الشقة 8 سدي معرجف الدار 
البيضاء مج وعة سوفيان رقم 49 
الطبقة 3 الشقة 8 سدي معرجف 

الدار البيضاء، 20280، املغرب الدار 
البيضاء

 STE SIMPL BEAUTY
شركة ذات مسؤجلية محدجسة

 ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : إقامة ت 

2 ع ارة 8 الطابق الرابع الشقة 168 

بوسكورة الدار البيضاء - 20470 

الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.435763

ب قت�ضى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 نون4ر   18 املؤرخ في 

ذات  شركة   STE SIMPL BEAUTY

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

 100.000 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

الرابع  الطابق   8 ع ارة   2 ت  إقامة 

168 بوسكورة الدار البيضاء  الشقة 

- 20470 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

لعجز التام لل زانية.

ج عين:

ج  النوة  حسناء  السيد)ة) 

 71 شارع  منجرة  ب  س  عنوانه)ا) 

الرقم 52 الدار البيضاء 20470 الدار 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

جفي إقامة ت   2022 نون4ر   21 بتاريخ 

2 ع ارة 8 الطابق الرابع الشقة 168 

 20470  - البيضاء  الدار  بوسكورة 

الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون4ر 2022 تحت رقم 848453.

1261I

SOCIETE FASSYH LQLIAA

STE FASSYH LQLIAA
إعالن متعدس القرارات

إعالن متعدس القرارات 

 FASSYH LQLIAA SARL الشركة

 AU
رقم 280 تالعينت القليعة ايت ملول 

انزكان ، 87200، بيوكرى املغرب

ب قت�ضى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2022 يونيو   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

جفًقا  الوحيد  الشريك  قرر   -

للقانون جامحكام القانونية فتح فرع 

عل9 العنوان التا ي: حي الحاج الطيب 

الطريق الرئيسية القليعة ايت ملول. 

 RIWAK AL« تحت االسم التجاري: 

.»FASSYH

السيد  الوحيد  الشريك  قرر   -

عبد  السيد  تعيين  مح د  بركاش 

للبطاقة  الحامل  بركاش،  العا ي 

الوطنية رقم JM21375، ك سير غير 

شريك للفرع، ملدة غير محدجسة.

قرر الشريك الوحيد أن نشاط   -

الفرع هو نشاط الشركة امم.

تعديل  الوحيد  الشريك  قرر   -

املاسة 4 من النظام امسا�ضي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

االبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

تحت   29/11/2022 بتاريخ  بانزكان 
رقم 2384.

1262I

AR EXPERTISE

FMR COUTURE
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AR EXPERTISE

219، تقاطع شارع الزرقطوني 

جشارع إبراهيم الرجساني ، 20000، 

MAROC الدار البيضاء

FMR COUTURE شركة ذات 

املسؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 332،شارع 

إبراهيم الرجساني ،إقامة الريحان 

،الطابق5 رقم 21 حي معاريف الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   02

املسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 FMR  : ب ختصر تس يتها  اإلقتضاء 

.COUTURE

صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس.

 : االأت اعي  املقر  عنوان 

،إقامة  332،شارع إبراهيم الرجساني 
حي   21 رقم  ،الطابق5  الريحان 

معاريف الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 500  : الشرايبي  فرح  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 300  : زعيم  رضا  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 200  : امخضر  مح د  السيد 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الشرايبي  فرح  السيدة 

با  مح د  شارع   15 رقم  فيال  فاس 

حنيني 30000 فاس املغرب.

السيد مح د رضا زعيم عنوانه)ا) 
إقامة   54 54 شارع بيرجت فيال  رقم 

 30000 فاس  إي وزار  طريق  غيثة 

فاس املغرب.

عنوانه)ا)  امخضر  مح د  السيد 

طريق   5 كلم  هللا  عبد  بن  ضيعة 

صفرج فاس 30000 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الشرايبي  فرح  السيدة 

با  مح د  شارع   15 رقم  فيال  فاس 

حنيني 30000 فاس املغرب

السيد مح د رضا زعيم عنوانه)ا) 
إقامة   54 54 شارع بيرجت فيال  رقم 

 30000 فاس  إي وزار  طريق  غيثة 

فاس املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن4ر 2022 تحت رقم 848251.
1263I

عبد الرح ان اعبيبي

STE LINADIS
شركة ذات املسؤجلية املحدجسة

استدراك خطٍإ

بالجريدة  جقع  خطٍإ  استدراك 
الرس ية

عبد الرح ان اعبيبي
بني   7 الشقة  الطابق3   3 ع ارة 

مكيلد ، 50000، مكناس املغرب
ذات  شركة   STE LINADIS

املسؤجلية املحدجسة
 جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 2 
18 طريق  2 محل رقم  تجزئة مرأان 
مكناس   50000  - مكناس  اكوراي 

املغرب.

بالجريدة  جقع  خطٍإ  إستدراك   
الرس ية عدس 5680 بتاريخ 08 شتن4ر 

.2021
شركة ذات املسؤجلية   : بدال من 

املحدجسة ذات شريك جحيد 
املسؤجلية  ذات  شركة   : يقرأ 

املحدجسة
الباقي بدجن تغيير.

1264I

INVESTMANT COMPANY HILLS

أنفسطمون كمباني هيلس
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 INVESTMANT COMPANY
HILLS

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

أنفسط ون ك باني هيلس شركة 
ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 67 تجزئة 

مالباطا هيلس طابق 2 رقم 6 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132701

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   16

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

أنفسط ون ك باني هيلس.

التأأير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحصري للعقار

أ يع العقارات املبنية أج  اقتناء 

املزمع بناؤها جبيعها.

عنوان املقر االأت اعي : 67 تجزئة 

 -  6 رقم   2 طابق  هيلس  مالباطا 

90000 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

السيد الياس مزيد : 1.000 حصة 

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مزيد  الياس  السيد 

 schurufer STR 116-44269

44269 سجرت ون أملانيا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مزيد  توفيق  السيد 

 90000  1 رقم   22 حي بنديبان زنقة 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن4ر   01 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 260121.

1265I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

SH.ET
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL MASSIRA BP 5523

 LAAYOUNE ، 70000، Laayoune

maroc

SH.ET شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي القدس 

تجزئة 707 زنقة ام سريكة رقم 348 

- 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

43869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

القانون  إعداس  تم   2022 نون4ر   28

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

.SH.ET : اإلقتضاء ب ختصر تس يتها

بيع مواس   : غرض الشركة بإيجاز 

الوأه  نظافة  األ  من  التج يل 

الشعر  جنظافة  جالرألين  جاليدين 

املسجلة  املاركات  ذات  العطور  بيع 

االلبسة  جشراء  بيع  جاملستورسة 

املستورسة.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

سريكة  ام  زنقة   707 تجزئة  القدس 

رقم 348 - 70000 العيون املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 1.000  : بيدة  شي اء  السيدة 

حصة بقي ة 100 سرهم للحصة.

 1000  : بيدة  شي اء  السيدة 

بقي ة 100 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بيدة  شي اء  السيدة 

 06 رقم  الحارثي  اسريس  تجزئة 

70000 العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بيدة  شي اء  السيدة 

 06 رقم  الحارثي  اسريس  تجزئة 

70000 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن4ر   01 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2022 تحت رقم 3404/2022.

1266I

BT CONSEIL

HOUSE OF ZULIYANA
شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BT CONSEIL

 Espace maarif Rue abouishak al

 marouni angle bd roudanie etg

4 N° 12، 20000، CASA MAROC

HOUSE OF ZULIYANA شركة 

ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 10 شارع 

الحرية الطابق 3 شقة 5 - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

550765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
تم إعداس القانون   2022 يوليوز   07

مسؤجلية  ذات  لشركة  امسا�ضي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مسؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HOUSE OF ZULIYANA

تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الساعات  صناعة  جتوزيع  التجزئة 

جاملجوهرات

10 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

 20000  -  5 شقة   3 الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقسم كالتا ي:

 coxwain social الشركة 

حصة   investment limited : 500

بقي ة 100 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 coxwain social الشركة 

عنوانه)ا)   investment limited

 Group limited Room B11

 First Floor Province complex

 Province mahe Seychelles

.20000 Seychelles USA

جالعائلية  الشخصية  امس اء   

جمواطن مسيري الشركة:

 OBIDAIRO THOLAS السيد 

عنوانه)ا)   SIMEON OLUSEGUN

 HOLLY ST NW 2000  ,1306

 WASHIGNTON ETATS UNIS

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2022 تحت رقم 832431.

1267I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

STE SOTRADNAN

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL MASSIRA BP 5523

 LAAYOUNE ، 70000، Laayoune

maroc

 STE SOTRADNAN

شركة ذات مسؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 1230 
تجزئة العوسة - 70000 العيون 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.16189

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�ضى 
تم   2022 سأن4ر   02 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»600.000 سرهم» أي من »200.000 
عن  سرهم»   800.000« إ 9  سرهم» 
أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن4ر   02 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2022 تحت رقم 3446/2022.
1268I
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املحكمة التجارية بفاس

إشعار

عن  الصاسر  الحكم  ب قت�ضى 

بتاريخ بفاس  التجارية   املحك ة 

في امللف التجاري   2022 نوف 4ر   16

 27 الحكم  رقم   20/8308/2022

بفاس  التجارية  املحك ة  قضت 

الشركة  حق  في  املخطط  بفسخ 

الجديدة ملطاحن الحبابي.

رقم  التجاري  السجل  ذات 

.15671

 29 الكائن مقرها االأت اعي رقم 

زنقة بيكيت الحي الصناعي الدكارات 

فاس.

محسن  بولعيون  السيد  جعين 

قاضيا منتدبا.

العزيز  عبد  العبوسي  جالسيد 

سنديكا جالكائن ملعب الخيل ميدان 

الفرجسية سابقا أمام مخ4زة رجزا ي 

إقامة الفرسجس الطابق امجل فاس 

الدفع  عن  التوقف  تاريخ  جباعتبار 

هو التاريخ املحدس في الحكم القا�ضي 

بفتح مسطرة.

الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه 

املعين  لسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أأل 

مع  الرس ية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  امأل  هذا  ت ديد 

إ 9 الدائنين القاطنين خارج امل لكة 

ج687   569 لل واس  طبقا  املغربية 

ج686 من مدجنة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

6

املحك ة  التجارية بفاس
مصلحة السجل التجاري
ملف بيع عدس : 2022/29

حساب عدس : 4869
عقد بيع حقوق مشاعة

 في أصل تجاري
ب قت�ضى عقد توثيقي )ذة. مجيدة 
مستعيد، موثقة بفاس) مؤرخ بفاس 
جمسجل   2022 أكتوبر   7 بتاريخ 

بفاس بتاريخ 12 أكتوبر 2022.
النجاري،  الحق  عبد  السيد  باع 
 ،C788862 الوطنية  بطاقته  رقم 
تجزئة   80 زنقة  بفاس  الساكن 

التضامن 02 صهريج كناجة.
رقم  النجاري،  بوشتى  للسيد 
 ،C903382 الوطنية  بطاقته 
 1 تجزئة نس ة   40 جالساكن بفاس 

الطاهريين.
حصته املت ثلة في نصف االصل 
التجاري لل حل املستغل بفاس رقم 

44 سرب السرغيني باب الخوخة.
املسجل بالسجل التجاري بفاس 

تحت عدس 101862.
بث ن قدره 200.000 سرهم.

حسب الشرجط املنصوص عليها 
بعقد البيع.

جتقبل التعرضات بكتابة الضبط 
باملحك ة التجارية بفاس ساخل أأل 
يوما   (15( عشر  خ سة  يتعدى  ال 

ابتداءا من النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
معالجة صعوبات املقاجلة

ملف صعوبة املقاجلة
رقم : 2022/8309/94

التاأر السيد مح د البصري
حساب : 165

إشعار
ب قت�ضى الحكم رقم 2022/188 
  2022 نوف 4ر   15 بتاريخ  الصاسر 
رقم  املقاجلة  صعوبات  ملف  في 
املحك ة  قضت   2022/8309/94
مسطرة  بقفل  بأكاسير  التجارية 
في  املفتوحة  القضائية  التسوية 

مواأهة التاأر السيد مح د البصري 
جالكائنة   MOHAMED EL BASRI
مؤسسته الرئيسية ببلوك 2 رقم 12 
جاملقيد في  تجزئة الهدى ايت ملول، 
السجل التجاري بهذه املحك ة تحت 
الضبط  كتابة  بقيام   ،66512 رقم 
الحكم  هذا  من  ملخص  بتسجيل 
بالسجل التجاري للشركة فورا جنشر 
إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها 
نشر اإلعالنات القانونية جفي الجريدة 
الرس ية ساخل أأل ث انية أيام من 
عل9  اإلشعار  هذا  جتعليق  صدجره 
اللوحة املعدة لهذا الغرض باملحك ة.
الحكم  هذا  بش ول  التصريح 

بالنفاذ املعجل بقوة القانون.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

22

املحك ة التجارية باكاسير
ملف رقم : 2022/36

حساب خصو�ضي : 3656

هبة أصل تجاري
املحرر  التوثيقي  العقد  ب قت�ضى 
ب كتب االستاذ عبد الرحيم بوهرية 

جاملؤرخ يوم 3 أكتوبر 2022.
جهب جرثة السيد اح د اجملوسن 
الوطينة  التعريف  للبطاقة  الحامل 
التجاري  االصل   ،J85077 رقم 
طرفايا  زنقة   70 برقم  مقره  الكائن 
تال4رأت اكاسير للسيد مح د اجملوسن 
الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 
بالسجل  جاملسجل   J398031 رقم 
من   31796 رقم  تحت  التجاري 

السجل التحليلي.
جبذلك فان رئيس مصلحة كتابة 
أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 
باملحك ة التجارية باكاسير ساخل أأل 
15 يوما املوالية للنشرة الثانية طبقا 

لل اسة 84 من مدجنة التجارة.

النشرة الثانية
تحت أ يع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

8 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاجلة

فتح مسطرة التسوية القضائية

 في مواأهة شركة  ي سيت بيرل

 LES SEPT PERLES في شخص م.ق

رقم 2022/8302/162

إشعار

ب قت�ضى الحكم رقم 2022/186 

 2022 نوف 4ر   15 بتاريخ  الصاسر 

رقم  املقاجلة  صعوبات  ملف  في 

املحك ة  قضت   2022/8302/162

التجارية ب راكش :

 بفتح مسطرة التسوية القضائية 

 LES في مواأهة شركة  ي سيت بيرل 

م.ق  شخص  في   SEPT PERLES

لدى  التجاري  بالسجل  املسجلة 

تحت  ب راكش  التجارية  املحك ة 

التوقف  تاريخ  جتحديد   72029 رقم 

18 شهرا السابقة لهذا  عن الدفع في 

الحكم.

الرحيم  عبد  السيد  جعينت 

عبد  جالسيد  منتدبا  قاضيا  اس يح 

جالسيد  له  نائب  االزهري  العاطي 

 : جالكائن  سنديكا  سهير  الدين  نور 

الحي   2 الطابق   9 الشقة   257 رقم 

الصناعي سيدي غانم مراكش.

الدائنين  من  فاملطلوب  عليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

جذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

نشر  تاريخ  من  شهرين  أأل  ساخل 

هذا اإلشعار بالجريدة الرس ية طبقا 

720 من مدجنة  719 ج   ،584 لل واس 

التجارة.

ي دس هذا امأل بشهرين بالنسبة 

امل لكة  خارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

13
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املحك ة التجارية ب راكش

مكتب صعوبات املقاجلة

إيداع قائ ة سيون امأراء

شركة فونتالفي مارجك 

غيفوليسيون سانتي يوالنيد

إشعار

من   728 تفعيال ملقتضيات املاسة 

أأراء  أ يع  نشعر  التجارة  مدجنة 

شركة فونتالفي مارجك غيفوليسيون 

تصفية  ملف  يوالنيد  سانتي 

 2022/8318/97 رقم  القضائية 

امأراء  بديون  قائ ة  إيداع  تم  أنه 

بتاريخ املحك ة  هذه  بضبط   بكتابة 

لهذه  طبقا  جأنه   ،2022 نوف 4ر   16

تتم  لم  أأير  كل  عل9  يجب  املاسة 

سينه  من  بعض  أج  كل  إ 9  اإلشارة 

إ 9  سعواه  يرفع  أن  القائ ة  هذه  في 

املحك ة املختصة ساخل أأل شهرين 

الرس ية  بالجريدة  النشر  تاريخ  من 

تحت طائلة سقوط حقه في املنازعة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

14

املحك ة التجارية ب راكش

مكتب صعوبات املقاجلة

فتح مسطرة اإلنقاس

في مواأهة شركة اي اك 

 STE EMAK سيستريبيسيون

DISTRIBUTION

ملف رقم 2022/8315/177

إشعار

ب قت�ضى الحكم رقم 2022/184 

 2022 نوف 4ر   8 بتاريخ  الصاسر 

رقم  املقاجلة  صعوبات  ملف  في 

املحك ة  قضت   2022/8315/177

التجارية ب راكش :

التسوية  مسطرة  بفتح   

اي اك  شركة  مواأهة  في  القضائية 

 STE EMAK سيستريبيسيون 

DISTRIBUTION جاملسجلة بالسجل 

التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 

ب راكش تحت رقم 46051 .

الرحيم  عبد  السيد  جعينت 
عبد  جالسيد  منتدبا  قاضيا  اس يح 
جالسيد  له  نائب  االزهري  العاطي 
يوسف زغلول سنديكا جالكائن : 180 
إقامة  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 
طابق امجل   5 رقية ع ارة ب الشقة 

مراكش.
الدائنين  من  فاملطلوب  عليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
جذلك  بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 
نشر  تاريخ  من  شهرين  أأل  ساخل 
هذا اإلشعار بالجريدة الرس ية طبقا 
720 من مدجنة  719 ج   ،584 لل واس 

التجارة.
ي دس هذا امأل بشهرين بالنسبة 
امل لكة  خارج  القاطنين  للدائنين 

املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

15

املحك ة التجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2022/120
حساب رقم 5340

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�ضى 
ب راكش  جمسجل   2022 يناير   7
السيد  باع   2022 نوف 4ر   3 بتاريخ 
املعطي ايت امعيط الحامل لبطاقة 
 E306596 رقم  الوطنية  التعريف 
 4 سعاسة  املحاميد  بتجزئة  الساكن 
لفائدة  املنارة،  مراكش   ،413 رقم 
معيط  آيت  الجليل  عبد  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بتجزئة  الساكن   EE101789 رقم 
املحاميد سعاسة 4 رقم 413، مراكش 
التجاري  بالسجل  جاملسجل  املنارة، 
عناصره  بج يع   99806 رقم  تحت 
 10.000 ب بلغ  جاملعنوية،  املاسية 

سره ا.
أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل9 
قسم  إ 9  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 
ب راكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني. 

اإلعالن امجل
عن رئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحك ة التجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2022/121

حساب رقم 5357

بتاريخ موثق  عقد   ب قت�ضى 

جمسجل ب راكش   2022 أكتوبر   15

باعت   2022 أكتوبر   19 بتاريخ 

الحاملة  سعاس  رفوش  السيدة 

رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

ب راكش،  الساكنة   ،E329712

املسيرة 2 حرف س رقم 35، أصالة عن 

رفوش  السيد  عن  جبالنيابة  نفسها 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  شوقي 

السيد   ،E501731 رقم  للتعريف 

للبطاقة  الحامل  مح د  رفوش 

 ،E387566 رقم  للتعريف  الوطنية 

الحاملة  شرجق  رفوش  السيدة 

رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

مخلص  رفوش  السيد   ،E554993

للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

السيدة خيا مليكة   ،E501730 رقم 

للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

السيد  لفائدة   ،E162237 رقم 

الساكن ب راكش  بنحطوم السعيد، 

اغلي،  باب  أكرندا  ع لية   140

للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.E128217 رقم

املرتبط  الكراء  في  الحق  أ يع 

ب راكش،  الكائن  التجاري  بامصل 

عل9  املشت ل  املواسين،  عزجز  سرب 

متجر رقم 2 بالطابق السفلي مساحته 

تقريبا 60 م مربع الذي كان مسجل في 

التجاري رقم  اسم مورثهم بالسجل 

41694، ب بلغ 600.000 سرهم.

أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل9 

قسم  إ 9  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 

ب راكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني. 
اإلعالن امجل

عن رئيس كتابة الضبط

9 مكرر

املحك ة التجارية ب راكش
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 2022/122
حساب رقم 5349

ب قت�ضى عقد مؤرخ في 30 سبت 4ر 
بتاريخ ب راكش  جمسجل   2022 
2022 قدم السيد ابراهيم  4 نوف 4ر 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  بومليك 
رقم B18323 جالساكن بزنقة مح د 
 6 شقة   4 زجهرة  ع ارة  موأاهير 
مراكش أ يع امصل التجاري الكائن 
إقامة ياقوت زنقة طارق   2 بالطابق 
ابن زياس مراكش لفائدة شركة ميترج 
جالغير املسجل بالسجل  ارشتيكتور، 
املاسية  عناصره  بج يع  التجاري 

جاملعنوية ب بلغ 20.000 سرهم.
أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل9 
قسم  إ 9  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 
ب راكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني. 

اإلعالن امجل
عن رئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحك ة التجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2022/123
حساب رقم 5377

مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�ضى 
مسجل   ،2022 نوف 4ر  الفاتح  في 
 ،2022 نوف 4ر   2 بتاريخ  ب راكش 
11071-0086534-  : سجل اإليداع 
 : باالستخالص  أمر   ،2022

.73113/2022
طاعي  مح د  السيدان  باع 
الساكن ب راكش،   ،Mohamed TAI
رقم  هللا،  معطى  تجزءة  اسكجور، 
التعريف  لبطاقة  الحامل   ،610
الوطنية رقم E123534، الصالحة إ 9 
غاية 11 ف4راير 2029، جرشيد طاعي 
ب راكش،  الساكن   ،Rachid TAI
سيدي يوسف بن علي، سرب بوعالم، 
الحامل لبطاقة التعريف   ،452 رقم 
الصالحة   ،E189400 رقم  الوطنية 

إ 9 غاية 8 سيس 4ر 2031.
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الكريمي  رشيدة  السيدة  لفائدة 
الساكنة   ،Rachida EL KARIMI
 ،243 تجزئة النهضة، رقم  ب راكش، 
الحاملة لبطاقة التعريف  املحاميد، 
الصالحة   ،E596712 رقم  الوطنية 

إ 9 غاية 20 سبت 4ر 2023.
املستغل  التجاري  امصل  أ يع 
السيارات،  لكهرباء  جاملخصص 
زنقة  ب راكش،  جاملستغل  املتواأد 
ملعاش،  عرصة  البلدي،  الفندق 
استغالله  مأل  جالذي   ،145 رقم 
جالسيد  طاعي  مح د  السيد  فإن 
املشاركة  في  مقيدان  طاعي  رشيد 
الفعلية عل9 التوا ي بالسجل التجاري 
لل حك ة التجارية ب راكش بالسجل 
التحليلي تحت رقم 93160 ج93162 
 1201 رقم  الترتيبي  جبالسجل 
ج1202، جالذي يحتوي عل9 العناصر 

املاسية جاملعنوية التالية :
جالعرضيين  الدائ ين  الزبائن 
املرتبطين بامصل التجاري، جالس عة 

التجارية.
الحق في الكراء الذي يستغل فيه 

امصل التجاري موضوع هذا العقد.
جامسجات  جاملنقوالت،  املعذات 
املخصصة الستغالل امصل التجاري 

موضوع هذا العقد.
بج يع ما يلحق بامصل التجاري 
جما  جمرافق  منافع  من  املذكور 
يخوالنه من حقوق جما يترتب عليه ا 
من جاأبات بال استثناء جسجن حاأة 
من  بإقرار  تفصيال  أكثر  بيان  إ 9 
الطرف املشتري الذي صرح أنه اطلع 
هذا  موضوع  التجاري  امصل  عل9 
العقد جارتضاه عل9 الحالة التي هو 

عليها من سجن تحفظ أج قيد.
بث ن قدره 540.000 سرهم.

أن  أعاله  املذكور  البائع  فعل9 
قسم  إ 9  بتعرضاتهم  يتقدموا 
ساخل  ب راكش  التجارية  املحك ة 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أأل 
امجل جينتهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني. 
اإلعالن امجل

عن رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحك ة التجارية ب راكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2022/124
حساب رقم 5386

 ب قت�ضى العقد العرفي املؤرخ في
املسجل ب راكش   2022 أكتوبر   25
بتاريخ 7 نوف 4ر 2022 كناش 87673 
74121 توصيل  أمر باستخالص رقم 

رقم 12536.
باع 

ال4راكي،  بن  علمي  مح د  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.E637838 رقم
تيديلي  عرفة  بدجار   : سكناه 

فطواكة سائرة فطواكة.
بن  اركونت  ايت  للسيد فتح هللا 
الحامل لبطاقة التعريف  املصطفى، 

.EE333581 الوطنية رقم
باسكجور تجزئة معطى   : سكناه 

هللا رقم 1068 مراكش.
للدكان  التجاري  امصل  أ يع 
املحاميد  هللا  معطى  بتجزئة  الكائن 
مراكش بج يع عناصره   2136 رقم 
لبيع  املخصص  جاملعنوية،  املاسية 
 GARGOTIER الشعبية  املأكوالت 
باملحك ة  التجاري  بالسجل  املقيد 
التجارية ب راكش تحت رقم 134426 

بث ن قدره 210.000 سرهم.
أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل9 
قسم  إ 9  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 
ب راكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني. 

اإلعالن امجل
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

12 مكرر

املحك ة التجارية ب راكش
ملف رقم : 2022/118

حساب رقم : 5317

تفويت حق الكراء
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�ضى 
 28 أكتوبر 2022، جمسجل ب راكش 

بتاريخ 2 نون4ر 2022.

خلف  عث ان  السيد  فوت 
لجواز  الحامل  البشير،  اح د  هللا 
سوساني   ،P07666697 رقم  السفر 
 : الساكن  أع ال  رأل  الجنسية، 
ابن  أامع  االسكان  العزيزية  ب كة 

نصير فيال 651.
تن ل  االسفار  جكالة   : لفائدة 
املحدجسة،  املسؤجلية  ذات  شركة 
االر�ضي  بالطابق  االأت اعي  مقرها 
زاجية شارع   8 أ   8 اقامة جسيم رقم 
ذات  مراكش  كليز  جسبو  عطية  ابن 

السجل التجاري رقم 71187.
أ يع حق الكراء الكائن برقم 22 
مراكش   114 ع ارة  ايكيدير  تجزئة 
جاملعنوية،  املاسية  عناصره  بج يع 
جغير مسجل بالسجل التجاري ب بلغ 

25.000 سره ا.
أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل9 
قسم  ا 9  بعارضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 
ب راكش ساخل أأل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  جتنتهي  االجل  االعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية جالتسوية القضائية

إشعار
شركة أنان بوسكورة ش.م.م

 في شخص م ثلها القانوني
ملف إأراءات رقم : 2021/17/17

بتاريخ  الصاسر  الحكم  ب قت�ضى 
رقم  امللف  في   2021 نوف 4ر   25
املحك ة  قضت   2021/8301/35
مسطرة  بفتح  بطنجة  التجارية 
أنان  لشركة  القضائية  التسوية 
بوسكورة ش.م.م في شخص م ثلها 

القانوني.
إن القا�ضي املنتدب يشعركم بأنه 
بكتابة  الديون  قائ ة  إيداع  تم  قد 
الضبط من طرف السنديك السيد 
إشارة  رهن  لتكون  مسكين  الحسن 
الدائنين لالطالع عليها جذلك تطبيقا 

لل واس 732 ج733 من م.ت.
عن رئيس كتابة الضبط

21

املحك ة التجارية بطنجة
ملف تقديم أصل تجاري كحصة في 

شركة في طور التأسيس
ملف رقم : 2022/51

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحك ة التجارية بطنجة، 
مصحح  عرفي  عقد  ب قت�ضى  أنه 
 ،2022 نوف 4ر  فاتح  في  اإلمضاء 
شكيب،  أهرجش  السيد  قدم 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل  جاملسجل   K475889 رقم 
التجاري بطنجة تحت رقم 163394، 
امصل التجاري الكائن بطنجة 37 شارع 
طور  في  شركة  في  كحصة  املقاجمة، 
 AUTO WHEELS مس اة  التأسيس 

.DK SARL AU
جبناء عل9 تقرير مراقب الحصص 
املؤرخ في فاتح نوف 4ر 2022، فقد تم 
تقييم امصل التجاري املذكور أعاله 

بقي ة 3.000.000 سرهم.
جعليه فإن أ يع التعرضات تقدم 
بكتابة الضبط بهذه املحك ة ساخل 
يوما ابتداء   (15( أأل خ سة عشر 
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

84 جما يليه من مدجنة التجارة.
اإلعالن امجل

عن رئيس كتابة الضبط

ك ال معطاكة

19 مكرر

املحك ة التجارية بطنجة
ملف تفويت حصة في أصل تجاري 

عن طريق البيع
ملف رقم : 2022/52

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحك ة التجارية بطنجة، 
مصاسق  عرفي  عقد  ب قت�ضى  أنه 
 ،2019 نوف 4ر   14 في  اإلمضاء 
السباعي،  مح د  السيد  تنازل 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل  جاملسجل   LC75469 رقم 
التجاري بطنجة تحت رقم 108064، 
عن أ يع حصته في امصل التجاري 
 ،15 الكائن بطنجة اظهر أشرقي رقم 
لفائدة السيد رشيد الهال ي، الحامل
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رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
حصة  قي ة  جحدست   ،LC65334
في  التنازل  موضوع  التجاري  امصل 

مبلغ إأ ا ي قدره 6000 سرهم.
جعليه فإن أ يع التعرضات تقدم 
بكتابة الضبط بهذه املحك ة ساخل 
يوما ابتداء   (15( أأل خ سة عشر 
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

84 جما يليه من مدجنة التجارة.
اإلعالن امجل

عن رئيس كتابة الضبط
ك ال معطاكة

20 مكرر

املحك ة التجارية بطنجة
ملف عدس : 2022/48

ملف تفويت أصل تجاري
 عن طريق البيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ موثق  عقد  ب قت�ضى   أنه 
من  كل  باعت   ،2022 أكتوبر   25  
السيدة السعدية الدح ان الحاملة  
عدس  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
بالسجل  جاملسجلة   K214742
 ،104782 عدس  بطنجة  التجاري 
الحاملة  املزجري  هدى  جالسيدة 
عدس  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
بالسجل  جاملسجلة   K481724
مج وع   104786 عدس  التجاري 
امصل التجاري الكائن بطنجة زنقة 
رقم  املصل9  كاب  قيسارية  املصل9 
سعيد  السيد  من  كل  لفائدة   204
التعريف  لبطاقة  الحامل  امل وحي 
عبد  جالسيد   R335653 الوطنية 
لبطاقة  الحامل  أقنين  الرح ان 
.K532062 الوطنية  التعريف 
التجاري  امصل  قي ة  جحدست 
في مبلغ إأ ا ي قدره  البيع  موضوع 

100.000.00 سرهم.
التعرضات  أ يع  فإن  جعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة 
15 يوما ابتداء من تاريخ  ساخل أأل 
جما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدجنة التجارة.
النشرة الثانية

اإلمضاء :ك ال معطاكة

عن رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحك ة التجارية بطنجة
ملف عدس : 2022/49

ملف تفويت أصل تجاري 
عن طريق البيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

مصحح  عرفي  عقد  ب قت�ضى  أنه 

 ،2022 سبت 4ر   30 بتاريخ  اإلمضاء 

زكرياء  عزيزي  السيد  من  كل  باع 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

بالسجل  جاملسجل   K440374 عدس 

عدس  تحت  بطنجة  التجاري 

يونس  عزيزي  جالسيد   ،119946

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

بالسجل  جاملسجل   K394943 عدس 

مج وع   119948 عدس  التجاري 

 65 بطنجة  الكائن  التجاري  امصل 

لفائدة السيد مح د  الركايع،  شارع 

التعريف  لبطاقة  الحامل  أسوسان 

.K349196 الوطنية
التجاري  امصل  قي ة  جحدست 

في مبلغ إأ ا ي قدره  البيع  موضوع 

100.000.00 سرهم.

التعرضات  أ يع  فإن  جعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة 

15 يوما ابتداء من تاريخ  ساخل أأل 

جما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدجنة التجارة.
النشرة الثانية

اإلمضاء :ك ال معطاكة

عن رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحك ة التجارية بطنجة
ملف عدس : 2022/50

ملف تفويت نصف أصل تجاري
 عن طريق التنازل

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

أنه  بطنجة  التجارية  باملحك ة 

ب قت�ضى عقد عرفي مصحح اإلمضاء 

بتاريخ 13 أكتوبر 2022، تنازل السيد 

لبطاقة  جالحامل  الح راني  بالل 

 KB115442 التعريف الوطنية عدس 

بطنجة التجاري  بالسجل  جاملسجل 

نصفه  عن   ،135258 عدس  تحت   

لبيع  املخصص  التجاري   امصل  في 

 22 الكائن بطنجة  املالبس الجاهزة 

لفائدة  سيبان،  بن  التجاري  املركز 

ربيعة  الشعيري  الحكيم  السيدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

عدس K114915، مقابل مبلغ إأ ا ي 

قدره 10.000.00 سرهم.

التعرضات  أ يع  فإن  جعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة 

من  ابتداء  يوما   15 أأل  ساخل 

 84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

جما يليه من مدجنة التجارة.
النشرة الثانية

اإلمضاء :ك ال معطاكة

عن رئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التسوية جالتصفية القضائية

إشعار

فتح مسطرة التصفية القضائية

 في حق شركة ميلنيوم فيتنس

عدس : 59

198 الصاسر  ب قت�ضى حكم عدس 

بامللف عدس   2022 نوف 4ر   7 بتاريخ 

املحك ة  لدى   2022/8306/201

الذي ق�ضى  التجارية بالدار البيضاء 

القضائية  التصفية  مسطرة  بفتح 

في حق شركة ميلنيوم فيتنس ذات 

رقم 286311  التجاري  السجل 

زنقة   12 االأت اعي  مقرها  جالكائن 

ص4ري بوأ عة شقة 6 الطابق امجل، 

الدار البيضاء.

جعين السيد عبد الرفيع بوح رية 

قاضيا منتدبا نائبه املهدي سالم.

جالسيد املصطفى مسلك سنديكا 

عين   16 رقم  مرحبا  تجزئة  الكائن 

السبع، الدار البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل

من تاريخ نشر  أأل شهرين ابتداء   

مع  الرس ية  بالجريدة  االشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  امأل  هذا  ت ديد 

إ 9 الدائنين القاطنين خارج امل لكة 

 719 ج   584 لل واس  طبقا  املغربية 

ج 720 من مدجنة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

1

املحك ة التجارية بالدارالبيضاء
مكتب التسوية جالتصفية القضائية

إشعار

فتح مسطرة التصفية القضائية
 في حق شركة لوبرانا

عدس 60
ب قت�ضى حكم عدس 197 الصاسر 

بامللف عدس   2022 نوف 4ر   7 بتاريخ 

املحك ة  لدى   2022/8306/200

ق�ضى  الذي  بالدارالبيضاء  التجارية 

القضائية  التصفية  مسطرة  بفتح 

السجل  ذات  لوبرانا  شركة  حق  في 

جالكائن   205637 عدس  التجاري 

العرش  زنقة   130 مقرها اإلأت اعي 

سيار الح د حي السالم الدارالبيضاء .

جعين السيد عبد الرفيع بوح رية 

املهدي  السيد  نائبه  منتدبا  قاضيا 

سالم.

جالسيد املصطفى مسلك سنديكا 

عين   16 رقم  مرحبا  تجزئة  لكائن 

السبع الدارالبيضاء.

الدائنيين  من  فاملطلوب  جعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أأل 

مع  الرس ية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  امأل  هذا  ت ديد 

إ 9 الدائنيين القاطنين خارج امل لكة 

ج719   584 لل واس  طبقا  املغربية 

ج720 من مدجنة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

2
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املحك ة التجارية بالدار البيضاء

مكتب التسوية جالتصفية القضائية

إشعار

فتح مسطرة التصفية القضائية

 في حق شركة كريستون فيتنس

عدس : 58

199 الصاسر  ب قت�ضى حكم عدس 

بامللف عدس   2022 نوف 4ر   7 بتاريخ 

املحك ة  لدى   2022/8306/202

الذي ق�ضى  التجارية بالدار البيضاء 

القضائية  التصفية  مسطرة  بفتح 

فيتنس  كريستون  شركة  حق  في 

ذات السجل التجاري رقم 218911 
زنقة   65 االأت اعي  مقرها  جالكائن 

الدار  السبع،  عين  بريتشارسياس، 

البيضاء.

جعين السيد املهدي سالم قاضيا 

منتدبا نائبه عبد الرفيع بوح رية.

جالسيد املصطفى مسلك سنديكا 

عين   16 رقم  مرحبا  تجزئة  الكائن 

السبع، الدار البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أأل 

مع  الرس ية  بالجريدة  االشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  امأل  هذا  ت ديد 

إ 9 الدائنين القاطنين خارج امل لكة 

 719 ج   584 لل واس  طبقا  املغربية 

ج 720 من مدجنة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

3

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

مكتب التسوية جالتصفية القضائية

إشعار

فتح مسطرة التصفية القضائية

 في حق شركة النقل بوشار

عدس : 56

187 الصاسر  ب قت�ضى حكم عدس 

2022 بامللف عدس  31 أكتوبر  بتاريخ 

املحك ة  لدى   2022/8303/54

الذي ق�ضى التجارية بالدار البيضاء 

 بفتح مسطرة التصفية القضائية في 
حق شركة النقل بوشار ذات السجل 
جالكائن مقرها  التجاري رقم 27541 
عين  زناتة،  طريق   175 االأت اعي 

السبع، الدار البيضاء.
خصيب  أبو  انس  السيد  جعين 
أمين  مح د  جنائبه  منتدبا  قاضيا 

أالبي.
سنديكا  بوعزة  خالد  جالسيد 
التجارية  املحك ة  مكتبه  الكائن 

بالدار البيضاء.
الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل 
نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أأل 
مع  الرس ية  بالجريدة  االشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  امأل  هذا  ت ديد 
إ 9 الدائنين القاطنين خارج امل لكة 
 719 ج   584 لل واس  طبقا  املغربية 

ج 720 من مدجنة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

4

املحك ة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التسوية جالتصفية القضائية

إشعار
فتح مسطرة التصفية القضائية

 في حق شركة ايليت فيتنس
عدس : 57

196 الصاسر  ب قت�ضى حكم عدس 
بامللف عدس   2022 نوف 4ر   3 بتاريخ 
املحك ة  لدى   2022/8306/203
الذي ق�ضى  التجارية بالدار البيضاء 
القضائية  التصفية  مسطرة  بفتح 
ذات  فيتنس  ايليت  شركة  حق  في 
 292477 رقم  التجاري  السجل 
زنقة   12 االأت اعي  مقرها  جالكائن 
الدار  امجل  الطابق  بوأ عة  ص4ري 
أمين  مح د  السيد  جعين  البيضاء 
املهدي  نائبه  منتدبا،  قاضيا  أالبي 

سالم.
جالسيد مصطفى املسلك سنديكا 
عين   16 رقم  مرحبا  تجزئة  الكائن 

السبع، الدار البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل 
نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أأل 
مع  الرس ية  بالجريدة  االشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  امأل  هذا  ت ديد 
إ 9 الدائنين القاطنين خارج امل لكة 
 719 ج   584 لل واس  طبقا  املغربية 

ج 720 من مدجنة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

5

املحكمة التجارية بمكناس
عقد بيع أصل تجاري

ملف بيع رقم 36/2022
حساب رقم 2870

في  مؤرخ  عقد   ب قت�ضى 
جمسجل بتاريخ   2021 أغسطس   18
سبت 4ر باع السيد ع رج حقون   19
سال  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
بقاسير  مح د  السيد  لفائدة   9819
سال  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
التجاري  امصل  مج وع   515253
 135 رقم  فاس  شارع  ب  الكائن 
الحاأب مكناس جاملسجل بالسجل 
التجاري تحت رقم 19500 جاملشطب 

عليه بتاريخ 16 سبت 4ر 2021.
ث ن بيع امصل التجاري 320.000 

سرهم.
التعرضات  أ يع  فإن  فذلك 
الضبط  بكتابة  توضع  أن  يجب 
ساخل  ب كناس  التجارية  باملحك ة 
من  يوما   (15( عشر  خ سة  أأل 

تاريخ إشهار العقد.
اإلعالن امجل

عن رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف رقم : 2022/8318/116

إشعار بتحويل مسطرة التسوية 
القضائية إ 9 تصفية قضائية

بتاريخ  الصاسر  الحكم   ب قت�ضى 
9 نوف 4ر 2022 تحت رقم 2022/247 
التسوية مسطرة  تحويل  ملف  في 

قضائية  تصفية  إ 9  القضائية   
قضت   ،2022/8318/116 رقم 
بفسخ  بوأدة  التجارية  املحك ة 
قريبع  لشركة  االست رارية  مخطط 
 ENTREPRISE KRIBAA DE للبناء 
رقم   CONSTRUCTION SARL
سجلها التجاري باملحك ة االبتدائية 
جتحويل  تحليلي،   781 رقم  ب4ركان 
مسطرة التسوية القضائية املفتوحة 
في حقها إ 9 تصفية قضائية، جبتعيين 
منتدبا  قاضيا  أرسجز  أواس  امستاذ 
له  نائبا  اليوسفي  ابراهيم  جامستاذ 
جالسيد عبد الرحيم أعراب سنديكا 
في املسطرة، جحدس تاريخ التوقف عن 
الحكم  في  املحدس  التاريخ  هو  الدفع 
التسوية  مسطرة  بفتح  القا�ضي 

القضائية.
الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه، 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل 
نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أأل 
هذا اإلشعار بالجريدة الرس ية طبقا 
من مدجنة  ج720   719  ،584 لل واس 

التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

17

املحك ة التجارية بوأدة
ملف رقم : 2022/8318/220

ضم إليه ملف رقم : 2022/8308/222
إشعار بتحويل مسطرة التسوية 

القضائية إ 9 تصفية قضائية
بتاريخ  الصاسر  الحكم   ب قت�ضى 
9 نوف 4ر 2022 تحت رقم 2022/248 
التسوية  مسطرة  تحويل  ملف  في 
قضائية  تصفية  إ 9  القضائية 
إليه  ضم   2022/8318/220 رقم 
 ،2022/8308/222 رقم  ملف 
بوأدة  التجارية  املحك ة  قضت 
لشركة  االست رارية  مخطط  بفسخ 
 STE MOUMTAZ لألشغال  م تاز 
سجلها  رقم   TRAVAUX SARL
بوأدة  التجاية  باملحك ة  التجاري 
جتحويل  تحليلي،   17029 رقم 
مسطرة التسوية القضائية املفتوحة 

في حقها إ 9 تصفية قضائية.
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أرسجز  أواس  امستاذ  جبتعيين 
ابراهيم  جامستاذ  منتدبا  قاضيا 
حسن  جالسيد  له  نائبا  اليوسفي 
جحدس  املسطرة،  في  سنديكا  خلوفي 
تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ 
بفتح  القا�ضي  الحكم  في  املحدس 

مسطرة التسوية القضائية.
الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه، 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل 
نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أأل 
هذا اإلشعار بالجريدة الرس ية طبقا 
من مدجنة  ج720   719  ،584 لل واس 

التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

18

املحك ة التجارية بوأدة
إشهار مستخرج عقد بيع أصل 

تجاري
ملف بيع رقم : 2022/35

حساب رقم : 3137
ذ/  حرره  رسمي  عقد  ب قت�ضى 
بتاريخ  املوثق بوأدة،  فوزي أحسو، 
بوأدة  مسجل   2022 سبت 4ر   14

بتاريخ 4 أكتوبر 2022 فوت السيد :
 : بـ  الساكن  الرزاق  عبد  برحيلي 
شارع عبد الرح ان املختاري رقم 98 

جأدة.
للسيدين :

حي   : بـ  الساكن  برحيلي  مح د 
القدس زنقة غزة رقم 31 جأدة.

عبد القاسر زايري الساكن بـ : سجار 
زجالة سيدي مو�ضى جأدة.

مج وع امصل التجاري املخصص 
الكائنة  السيارات  غيار  قطع  لبيع 
املقيد  جأدة،   37 رقم  امزهر  بزنقة 
 53656 بالسجل التجاري تحت رقم 
تحليلي، بث ن إأ ا ي قدره 300.000 

سرهم.
املحك ة  أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بوأدة ساخل أأل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خ سة 
الثانية - تطبيقا لل اسة 84 من مدجنة 

التجارة.
اإلعالن امجل

رئيس مصلحة كتابة الضبط

16 مكرر

 املحكمة التجارية بالرباط
إشعار

عن  الصاسر  الحكم  ب قت�ضى 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحك ة 
في امللف التجاري   2022 أكتوبر   27

رقم 15/8302/2021 الحكم 73.

قضت املحك ة التجارية بالرباط 

شركة  حق  في  القضائية  بالتسوية 

ذات  جالنقل  للسياحة  ميديترانيان 

 ،108289 رقم  التجاري  السجل 

شارع   429 الكائن مقرها االأت اعي 

الحسن الثاني، الرقم 58، الرباط.

جعين السيد سعيد زرجال قاضيا 

منتدبا بالنيابة.

سنديكا  أطر�ضي  مح د  جالسيد 

شارع   ،21 ع ارة   10 رقم  جالكائن 

مح د الخامس، ت ارة جبتحديد تاريخ 

التوقف عن الدفع في الث انية عشر 

شهرا السابقة لهذا الحكم.

الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه، 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أأل 

مع  الرس ية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  امأل  هذا  ت ديد 

إ 9 الدائنين القاطنين خارج امل لكة 

املغربية طبقا لل واس 584 ج 720 من 

مدجنة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

26

املحك ة التجارية بالرباط

ملف رقم : 0049/2022

حساب رقم : 5350

الطرف امجل :
البطاقة  رقم  أمغار،  هللا  عبد 

الوطنية A698179 مغربي الجنسية.

الطرف الثاني :
نعي ة زيم، رقم البطاقة الوطنية 

.BK601843
رقم السجل التجاري : 112048.

24 سيدي اح د املحل  العنوان : 
رقم 9، العكاري، الرباط.

ب صلحة  التعرضات  جستقبل 

التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 

 (15( بالرباط إ 9 غاية خ سة عشر 

يوما من صدجر اإلعالن الثاني.
اإلعالن امجل

23 مكرر

املحك ة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2022/64

حساب رقم : 5538

الطرف امجل :

 A79798 الوطنية  البطاقة  رقم 

مغربي الجنسية.

الطرف الثاني :

 RAFAD NASR SARL AU شركة

الفاضلي  السيد  القانوني  مسيرها 

الوطنية  البطاقة  رقم  لحسن، 

A79798 مغربي الجنسية.

امصل التجاري : عقاقير.

الحسن  شارع   315  : العنوان 

الثاني، الرباط.

رقم السجل التجاري : 21339.

ب صلحة  التعرضات  جستقبل 

التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 

 (15( بالرباط إ 9 غاية خ سة عشر 

يوما من صدجر اإلعالن الثاني.
اإلعالن امجل

24 مكرر

املحك ة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2022/72

حساب رقم : 5352

الطرف امجل :

البطاقة  رقم  ميس،  توفيق 

الوطنية A189709 مغربي الجنسية.

الطرف الثاني :
البطاقة  رقم  لحسن،  بن  رشيد 

الوطنية A424576 مغربي الجنسية.

امصل التجاري : بيع امحذية.

املنال،  التجاري  املركز   : العنوان 

رقم املتجر SE2 حي يعقوب املنصور، 

الرباط.

رقم السجل التجاري : 78708.

ب صلحة  التعرضات  جستقبل 

التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 

 (15( بالرباط إ 9 غاية خ سة عشر 

يوما من صدجر اإلعالن الثاني.
اإلعالن امجل

رئيس مصلحة السجل التجاري

25 مكرر

املحك ة  التجارية بالرباط
ملف : رقم 73/2022

حساب عدس : 5851

بيع أصل تجاري
الطرف امجل : الع تى أامع.

رقم البطاقة الوطنية : 178832.

الجنسية : مغربي.

الطرف الثاني : امشقر مح د.
رقم البطاقة الوطنية : 154564.

الجنسية : مغربي.

امصل التجاري : بيع االنسجة.

العنوان : حي الرشاس بشارع الفرح 
رقم الحانوت 28 التقدم الرباط.

رقم السجل التجاري : 113360.

ب صلحة  التعرضات  جستقبل 

التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 
15 يوما من صدجر  بالرباط إ 9 غاية 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن امجل

48 مكرر

املحك ة  التجارية بالرباط
مكتب السجل التجاري

ملف رقم : 2022/74

حساب  رقم : 5868

تفويت حق الكراء
املؤرخ  العرفي  العقد  ب قت�ضى 

فوت السيد   ،2008 سيس 4ر   22 في 

لبطاقة  الحامل  ح يد  الزهري 

 ،A482948 رقم  الوطنية  التعريف 

حق الكراء في االصل التجاري الكائن 

بالرباط املركز التجاري املنال الطابق 

تحت االر�ضي رقم 79، لفائدة السيدة 

لبطاقة  الحاملة  لكبيرة  الزهري 

 ،A489795 رقم  الوطنية  التعريف 

 70.000 قدره  اأ ا ي  بث ن  جذلك 

سرهم.
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جبذلك فان رئيس مصلحة كتابة 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 

املحك ة التجارية بالرباط ساخل أأل 

15 يوما املوالية للنشرة الثانية طبقا 

لل اسة 84 من مدجنة التجارة.
النشرة االج 9

تحت أ يع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

52 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر 

الكبير

إشهار تنازل عن أصل تجاري

ملف عدس : 2022/04

حساب رقم : 3581

ب قت�ضى الرسم العد ي املؤرخ في 

2022 جاملسجل بإسارة  19 أغسطس 

التسجيل جاملض ن بكناش املختلفة 

 83 صحيفة   96 عدس  -أ   68 رقم 

تنازل جرثة   ،2022 سبت 4ر   3 بتاريخ 

جهم  الحداس  السالم  عبد  املرحوم 

جعبد   LB40313 الزهرة البوحسيني 

جهشام   LB20452 الحداس  الغني 

الحداس  جمح د   LB60846 الحداس 

التجاري  امصل  عن   ،LB12826

 5662 املسجل تحت الرقم التحليلي 

 84 رقم  تطفت  بطريق  جالكائن 

ألف  خ سون  قي ته  الكبير  القصر 

الحداس  اللطيف  عبد  لفائدة  سرهم 

حضورا  مقابل  بدجن   LB27286

جإشهاسا جتنازال.

تقديم  سائن  كل  فعل9  جعليه 

أأل  ساخل  املحك ة  لهذه  تعرضه 

أقصاه 15 يوما من النشرة الثانية.

اإلعالن امجل
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

إمضاء : أنس املصباحي

27 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
بيع عقار باملزاس العلني

لفائدة ناسية الزعري، ينوب عنها 
امستاذ السعيد الع راجي املحامي 

بهيئة بني مالل.
ضد : عبد املجيد الزعري جنجاة 

الزعري جفاض ة الزعري.
ملف التنفيذ عدس : 21/6101/147

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
لدى املحك ة االبتدائية ببني مالل أنه 
عل9 الساعة   2023 يناير   17 بتاريخ 
الواحدة زجاال بقاعة البيوعات بهذه 
العلني  باملزاس  بيع  سيقع  املحك ة 
الدار  للعقار الذي عبارة عن أ يع 
السفلية الكائنة بالزنقة رقم 12 رقم 
7 عسفت السرحاني بني مالل  الدار 
جمراح  بيتين  به  سفلي  عل9  تشت ل 
براكة  به  جسطح  جمرحاض  جمطبخ 
القصدير مساحتها تقدر بحوا ي  من 
75 م2 تقريبا جمزجسة باملاء جالكهرباء.

لبيع  االفتتاحي  الث ن  حدس  جقد 
مبلغ  في  الخبير  طرف  من  العقار 

320.000 سرهم.
املزايدة  عليه  رست  من  جعل9 
 %  3 أن يؤسي الث ن فورا مع زياسة 

جاأب الخزينة العامة.
ي كن  املعلومات  من  جلل زيد 
االتصال بقسم التنفيذات القضائية 
سفتر  عل9  لالطالع  املحك ة  بهذه 

الشرجط جالتح الت.
اإلمضاء : رئيس مصلحة كتابة الضبط

30

املحك ة االبتدائية ببني مالل
بيع عقار باملزاس العلني

لفائدة ناسية بوخني، ينوب عنها 
امستاذ عث ان العرباجي محامي 

بهيئة بني مالل.
ضد : فاط ة الطيبي جمن معها

ملف التنفيذ عدس : 
22/6101/1644

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2023 24 يناير  ببني مالل أنه بتاريخ 
بقاعة زجاال  الواحدة  الساعة  عل9 

سيقع  املحك ة  بهذه  البيوعات   

الرسم  للعقار ذي  العلني  باملزاس  بيع 

امللك   ،10/57192 رقم  العقاري 

املسمى »حريف 2» مساحته 1 آر 18 

للسكن  سار  عن  عبارة  الذي  سنتيار 

محل  به  سفلي  طابق  من  تتكون 

طوابق تحتوي عل9 نفس   3 تجاري، 

بهو   - صالون   - بيوت   2( املشت الت 

جسطح  ح ام جمرحاض)    - مطبخ   -

ظبي  أبو  شارع  الجوس  بحي  جالكائنة 

الرقم 10 بني مالل.

لبيع  االفتتاحي  الث ن  حدس  جقد 

مبلغ  في  الخبير  طرف  من  العقار 

1.500.000 سرهم.

املزايدة  عليه  رست  من  جعل9 

 %  3 أن يؤسي الث ن فورا مع زياسة 

جاأب الخزينة العامة.

ي كن  املعلومات  من  جلل زيد 

االتصال بقسم التنفيذات القضائية 

سفتر  عل9  لالطالع  املحك ة  بهذه 

الشرجط جالتح الت.
اإلمضاء : رئيس مصلحة كتابة الضبط

31

املحك ة االبتدائية ببني مالل

بيع عقار باملزاس العلني
لفائدة جرثة حسن بن و�ضى بن 

العربي، تنوب عنهم امستاذة عسو ي 

فاط ة الزهراء املحامية بهيئة بني 

مالل.

ضد : جرثة بن و�ضى الحاج مو�ضى.

ملف التنفيذ عدس : 22/6101/727

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2023 24 يناير  ببني مالل أنه بتاريخ 

بقاعة  زجاال  الواحدة  الساعة  عل9 

بيع  سيقع  املحك ة  بهذه  البيوعات 

باملزاس العلني للعقارات التالية :

قطعة  عن  عبارة  امجل  العقار 

الزيتون  بأشجار  مغرجسة  أرضية 

جالكائنة بفوغال ببني مالل مساحتها 

تقدر ب 5525 م م حدجسها كالتا ي :

رقم  العقاري  الرسم   : قبلة 
التحفيظ  جمطلب  485/ب، 
مطلب   : غرجبا   ،10/48212
جالرسم   10/26491 رقم  التحفيظ 
جمطلب   10/18995 رقم  العقاري 
جمطلب   10/41173 رقم  التحفيظ 
ي ينا   ،10/30695 رقم  التحفيظ 
الرسم  موضوع  الغابوي  امللك 
جش اال  31632/س  رقم  العقاري 

شارع الحسن الثاني.
لبيع  االفتتاحي  الث ن  حدس  جقد 
مبلغ  في  الخبير  طرف  من  العقار 

4.420.000 سرهم.
قطعة  عن  عبارة  الثاني  العقار 
أرضية كائنة بشارع مح د الخامس 
املجاطي  )مرآب   37 رقم  مالل  بني 
م م   1072 مساحتها تقد ب  قدي ا) 
: زنقة ع ومية، غرجبا  حدجسها قبلة 
 ،10/16196 رقم  العقاري  الرسم 
ي ينا : شارع مح د الخامس جش اال 

زنقة ع ومية.
لبيع  االفتتاحي  الث ن  حدس  جقد 
مبلغ  في  الخبير  طرف  من  العقار 

8.040.000 سرهم.
املزايدة  عليه  رست  من  جعل9 
 %  3 أن يؤسي الث ن فورا مع زياسة 

جاأب الخزينة العامة.
ي كن  املعلومات  من  جلل زيد 
االتصال بقسم التنفيذات القضائية 
سفتر  عل9  لالطالع  املحك ة  بهذه 

الشرجط جالتح الت.
اإلمضاء : رئيس مصلحة كتابة الضبط

32

املحك ة االبتدائية ببني مالل
قسم التنفيذ املدني بني مالل

ملف : التنفيذ

عدس : 22/6101/1894

بيع عقار باملزاس العلني
لفائدة : صالح مرج�ضي جمن معه.

ينوب عنه : امستاذ اح د بنحسو 
املحامي بهيئة بني مالل.

ضد : حاسة الح دانية جمن معها.
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية املحك ة  لدى  الضبط 
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 ببني مالل أنه بتاريخ 31 يناير 2023، 
بقاعة  زجاال  الواحدة  الساعة  عل9 
بيع  سيقع  املحك ة  بهذه  البيوعات 
الرسم  ذي  للعقار  العلني  باملزاس 
العقاري عدس T/2787، امللك املسمى 
»بني مالل ايطا فران�ضي» مساحته 08 
سنتيار الذي عبارة عن فيال  آر ج65 
ذات سفلي جالجزء الفارغ من الرسم 
من  ب ج وعة  مغرجس  العقاري 
امشجار جاالغراس املتنوعة جالكائنة 
بطريق مراكش بجوار البنك الشعبي 
الطبية  التحليالت  جمخت4ر  املركزي 

تاسلة بني مالل.
لبيع  االفتتاحي  الث ن  حدس  جقد 
مبلغ  في  الخبير  طرف  من  العقار 

13.407.500 سرهم.
جعل9 من رست عليه املزايدة أن 
 03% زياسة  مع  فورا  الث ن  يؤسي 

جاأب الخزينة العامة.
ي كن  املعلومات  من  جلل زيد 
االتصال بقسم التنفيذات القضائية 
سفتر  عل9  لالطالع  املحك ة  بهذه 

الشرجط جالتح الت.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

33

املحك ة االبتدائية ببني مالل
قسم التنفيذ املدني بني مالل

ملف رقم : التنفيذ 22/6101/1996

اعالن عن بيع عقار
باملزاس العلني

ملف التنفيذ : 22/6101/1996
لفائدة : جرثة عاتق مح د.

اح د  االستاذ   : عنهم  ينوب 
القاصد املحامي بهيئة بني مالل.

ضد : السعدية بو�ضي جمن معها.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
لدى املحك ة االبتدائية بني مالل أنه 
2023، عل9 الساعة  يناير   31 بتاريخ 
الواحدة بعد الزجال بقاعة البيوعات 
باملزاس  بيع  سيقع  املحك ة  بهذه 
العلني للعقار الذي عبارة عن طابق 
العلوي  الطابق  جسطح،  أجل  علوي 
يتكون من أربع بيوت جمخزن جفناء 
مدخل  خارج  جمرحاض  جمرحاض 
جسجش  بيوت   2 به  جالسطح  الدار، 
مساحته  جمرحاض،  مسقف  جفناء 
121 متر مربع تقريبا، جالكائن بحي �ضي 

سالم بني مالل.

جقد حدس الث ن االفتتاحي للبيع 

 400.000 في مبلغ  من طرف الخبير  

سرهم.

املزايدة  عليه  رست  من  جعل9 

 % 3 الث ن فورا مع زياسة  ان يؤسي  

جاأب الخزينة العامة.

ي كن  املعلومات  من  جلل زيد 

االتصال بقسم التنفيذات القضائية 

سفتر  عل9  لالطالع  املحك ة  بهذه 

الشرجط جالتح الت.
االمضاء : رئيس مصلحة كتابة الضبط

34

املحكمة االبتدائية ببني مالل
تسيير حر مصل تجاري
ملف عدس : 2022/24

حساب رقم : 13763

مصل  حر  تسيير  عقد  ب قت�ضى 

ببني   2022 يوليو   8 تجاري مؤرخ في 

زكرياء  ذ/  طرف  من  منجز  مالل 

أغسطس   4 بتاريخ  مسجل  كاعبور 

2022 تم االتفاق عل9 ما يلي :

املسجلة   «STE HI-CAFE« شركة 

تحت  مالل  ببني  التجاري  بالسجل 

الحر  التسيير  منحت   9611 رقم 

 20 بشارع  الكائن  التجاري  لألصل 

الرقم   1 غشت تجزئة املحرك بلوك 

جهو عبارة عن مقهى  بني مالل،   75

لفائدة لحسن بعزيزي الساكن تجزئة 

الفجر بلوك 7 الرقم 4 بني مالل رقم 

.D202953 ب ت ج

مدة العقد 5 سنوات.

تم االتفاق عل9 مبلغ التسيير الحر 

جهو 10.000 سرهم شهريا.

تقديم  امخيرة  هذه  سائني  فعل9 

تعرضاتهم إ 9 مكتب السجل التجاري 

باملحك ة االبتدائية ببني مالل ساخل 

املوالية  يوما   15 يتعدى  ال  أأل 

للنشرة الثانية.

النشرة امج 9
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

28 مكرر

املحك ة االبتدائية ببني مالل
بيع نصف )2/1) أصل تجاري

ملف عدس : 2022/25
حساب رقم : 13768

عليه  مصاسق  عقد  ب قت�ضى 
مسجل   2021 ف4راير   10 بتاريخ 
أن   2022 مارس   8 ببني مالل بتاريخ 
مغربي راشد  بدا ي الحسين،  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
 2 املسيرة  الساكن   I642636 رقم 
بلوك 49 الرقم 105 بني مالل مسجل 
بالسجل التجاري بهذه املحك ة تحت 
 (1/2( نصفي  باع  قد   22544 رقم 
الزنقة   71 جالكائن  التجاري  امصل 
الغديرة الح راء بني مالل جاملستع ل 
لفائدة  الغذائية  املواس  لبيع  ك حل 
راشد  مغربي  لحسن  بدا ي  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
 2 املسيرة  الساكن   I642447 رقم 
بلوك 49 الرقم 105 بني مالل مسجل 
بالسجل التجاري بهذه املحك ة تحت 
جقد حدس ث ن البيع في   22542 رقم 

مبلغ قدره 150.000 سرهم.
تقديم  امخير  هذا  سائني  فعل9 
تعرضاتهم إ 9 مكتب السجل التجاري 
باملحك ة االبتدائية ببني مالل ساخل 
املوالية  يوما   15 يتعدى  ال  أأل 

للنشرة الثانية.
النشرة امج 9

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

29 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالصويرة
ملف اإلشهار عدس : 2022/06

السجل التجاري : 11786
حساب رقم : 7257

إشهار عقد بيع حقوق مشاعة
 في أصل تجاري

إن رئيس كتابة الضبط باملحك ة 
أسفله  املوقع  بالصويرة  اإلبتدائية 

يصرح :
العرفي  العقد  ب قت�ضى  أنه 
جاملؤسى   ،2022 مارس   18 املؤرخ في 
 21 بتاريخ  التسجيل  رسوم  عنه 
عدس  تحت  بالصويرة   2022 مارس 
RE: 2022-ج  OR:2827/2022

0002912-11064

الديكي،  نعي ة  السيدة  باعت 
بتاريخ مزساسة  الجنسية،   مغربية 
 21 سيس 4ر 1966، بطاقتها الوطنية 
عدس N62277، الساكنة بالرقم 105 
زنقة عين الشقف حي السالم فاس، 
أ يع الحقوق املشاعة امل لوكة لها 
بج يع  التجاري  امصل  من   (1/12(
الكائن  جاملعنوية،  املاسية  عناصره 
العيا�ضي  مح د  زنقة   15 بالرقم 
نشاط  مل ارسة  جيستغل  الصويرة، 
التجاري  بالسجل  املسجل  )مخ4زة) 
باملحك ة اإلبتدائية بالصويرة تحت 
رقم 11786، جذلك بالتساجي لفائدة 
كل من فاط ة الديكي الحاملة لبطاقة 
 ،N34251 رقم  الوطنية  التعريف 
لبطاقة  الحامل  الديكي  ع ر 
 ،N181483 رقم  الوطنية  التعريف 
اسريس الديكي بطاقته الوطنية رقم 
الديكي  رشيد  موالي   ،N76458
 ،N109495 رقم  الوطنية  بطاقته 
رقم  الوطنية  بطاقتها  الديكي  تورية 
بطاقتها  الديكي  عائشة   ،N125200
جالسيد   D327016 رقم  الوطنية 
البطاقة  صاحب  الديكي  السعيد 
الوطنية رقم N59315 بث ن إأ ا ي 

قدره 32000 سرهم.
أن  املذكورة  البائعة  سائني  فعل9 
يتقدجا بتعرضاتهم إ 9 مكتب السجل 
أأل  ساخل  املحك ة  بهذه  التجاري 
اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يبتدئ 
امجل جينتهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن امجل

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
اإلمضاء

51 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف رقم : 2022/22

حساب خصو�ضي رقم : 30220

طلب اشهار تقديم أصل تجاري 
كحصة في شركة

حرر  عرفي  عقد  ب قت�ضى 
بالقنيطرة بتاريخ 3 نون4ر 2022.

 CIN زهير  ربيعة  السيدة  قدمت 
التجاري  االصل  كافة   G97041
ب الكائن  للصيدلية،  املستغل 
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جاملقيد  القنيطرة،  طنجة  زنقة   5

املحك ة  لدى  التجاري  بالسجل 

رقم  تحت  بالقنيطرة،  االبتدائية 

ذات  الشركة  في  كصحة   32798

جحيد  بشريك  املحدجسة  املسؤجلية 

جالتي هي في طور التاسيس تحت اسم 

 PHARMACIE ABDERRAHMANE

.NACER K

جالذي تم تقيي ه من طرف مراقب 

الحصص ب 2.600.000 سرهم.

أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل9 

أن يتقدموا بتعريضهم لدى املحك ة  

 15 االبتدائية بالقنيطرة ساخل أأل 

من تاريخ النشرة الثانية  يوما ابتداء 

طبقا للفصل 84 من مدجنة التجارة.

النشرة امج 9
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

كوثر الشاجي

مندبة قضائية من الدرأة الثان

49 مكرر

املحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة
عدس : 2022/23

حساب خصو�ضي عدس : 30221

ملف إشهار تقديم أصل  تجاري 
كحصة في شركة

تقديم  إشهار  طلب   : املوضوع 

أصل تجاري كحصة في شركة .
حرر  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

 2022 نوف 4ر   3 بتاريخ  بالقنيطرة 

قدمت :

 CIN : سل اجي  سعاس  السيدة 

.G130416

املستغل  التجاري  امصل  كافة 
رقم   C بلوك   : الكائن ب  للصيدلية، 

جاملقيد  أجالس اجأيه القنيطرة،   283

املحك ة  لدى  التجاري  بالسجل 

عدس  تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

ذات  الشركة  في  كحصة   30760

جاحد  بشريك  املحدجس  املسؤجلية 

جالتي  هي في طور التأسيس تحت إسم 

 PHARMACIE OULAD OUJIH

SARL AU جالذي تم تقيي ه من طرف 

 2900000.00 ب  الحصص  مراقب 

سرهم.

املذكور  البائع  سائني  فعل9 

لدى  بتعرضهم  يتقدموا  أن   أعاله 

بالقنيطرة  اإلبتدائية   املحك ة 

ابتداء                                                                                        يوما   15 أأل  ساخل 

امجل  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من 

من  عشر  الخامس  اليوم  في  جينتهي 

نشر اإلعالن الثاني.

النشرة امج 9
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء

50 مكرر

املحك ة االبتدائية بالقنيطرة

عدس : 18/2022

حساب خصو�ضي عدس : 29270

ملف إشهار تنازل عن أصل تجاري
ب كتب  أبرم  عقد  ب قت�ضى 

امستاذ عبد القاسر املسعوسي املوثق 

بالقنيطرة بتاريخ 22 سبت 4ر 2022.

فريد  املحجوب  السيد   : باع 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

التجاري  امصل   N117293 رقم 

رقم   M بلوك  اجأيه  بأجالس  الكائن 

بالسجل  جاملقيد  القنيطرة   3/275

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  التجاري 

69436 جالذي  بالقنيطرة تحت عدس 

تم تقديره ب 125000.00 سرهم.

العربي  خالدين  السيد   : لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.S196266 رقم

أعاله  املذكور  البائع  سائني  فعل9 

أن يتقدموا يتعرضهم لدى املحك ة 

 15 اإلبتدائية بالقنيطرة ساخل أأل 

الثانية طبقا  النشرة  تاريخ  يوما من 

للفصل 84 من مدجنة التجارة .

النشرة الثانية
عن رئيسة مصلحة كتابة الضبط

كوثر الشاجي

منتدبة قائضية من الدرأة الثانية

21 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بآسفي

مكتب السجل التجاري

س/ت : 17888

حساب عدس : 32056

س/ت : 17888

إعالن عن بيع أصل تجاري

تطبيقا لل استين 83 ج84 من مدجنة 

التجارة، جب قت�ضى عقد موثق محرر 

من طرف امستاذ طالل القلقو ي 

بتاريخ 19 أكتوبر 2022 جاملسجل 

بتاريخ 26 كتوبر 2022 بآسفي باع 

السيد رشيد سيف الدين بطاقته 

الوطنية 216115H للسيد يحيى 

 12482HH النقطة بطاقته الوطنية

مج وع امصل التجاري صيدلية 

سيف الدين بج يع عناصره 

املاسية جاملعنوية الكائن بآسفي 

حي الجريفات زنقة خربوش رقم 

10 جاملسجلة بالسجل التجاري 

تحت رقم 17888 حسب الشرجط 

املنصوص عليه بعقد البيع، بث ن 

قدره 500000.00 سرهم.

يتعرضوا  أن  البائع  لدائني  يجوز 

أأل  ساخل  البيع  ث ن  أساء  عل9 

أقصاه 15 يوما بعد النشر الثاني لهذا 

مض ونة  رسالة  بواسطة  اإلعالن 

بإيداع  أج  بالتوصل،  اإلشعار  مع 

بكتابة  جصل  مقابل  التعرض  هذا 

الضبط بهذه املحك ة جيجب أن يبين 

مبلغ  البطالن  طائلة  تحت  التعرض 

الدين جأسبابه جاملوطن املختار ساخل 

سائرة املحك ة.

النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

1 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالجديدة
ملف عدس : 25/2022

حساب رقم : 39290

إعالن عن بيع أصل تجاري
في مؤرخ  عد ي  عقد   ب قت�ضى 

بتاريخ  جمسجل   2012 ماي   8   

حسن  السيد  باع   2012 ماي   28

التعريف  لبطاقة  الحامل  مرزجق 

إ 9 السيد   M369097 الوطنية عدس 

لبطاقة  الحامل  القاسطي  املختار 

 M221214 عدس  الوطنية  التعريف 

املسجل  التجاري  امصل  ملج وع 

بالسجل التجاري تحت عدس 31048 

جالكيفية  الشرجط  حسب  جذلك 

املذكورة في العقد.

تقبل  التعرضات  فإن  جعليه 

اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 

من  يوما   15 أأل  ساخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

املشرف عل9 مصلحة السجل التجاري

2 مكرر

املحكمة  االبتدائية بسطات
قسم السجل التجاري

بيع أصل تجاري
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحك ة االبتدائية بسطات.

أنه جقع بيع نصف أصل تجاري 

خاص  ك حل  املستغل   5184 رقم 

ببيع قطع الغيار الكائن بشارع القوات 

املسلحة امللكية حي املعطي بسطات 

رقم 433.

بالترا�ضي من طرف البائع السيد 

عبد الكريم لشكر الساكن بسطات 

الرقم   05 زنقة  قاسم  بن  تجزئة 

جاملشتريات   W2674 جطنيته   09

السيدة ليل9 لشكر الساكنة بفرنسا 

جاملقي ة باملغرب بسطات حي الخير 

 685 الرقم  الحريرزي  اسريس  زنقة 

جالسيدة بشرى   W213512 جطنيتها 

الساكنة  ،W196045 لشكر جطنيتها 
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بسطات  باملغرب  جاملقي ة  بفرنسا   
جالسيدة  أعاله  العنوان  بنفس 
 W291075 جطنيتها  لشكر  حنان 
باملغرب  جاملقي ة  بفرنسا  الساكنة 
انتقل  الذي  أعاله  العنوان  بنفس 
 2022/61 ب وأب عقد رسمي رقم 
جاملحرر   ،2022 ف4راير   25 جتاريخ 
من طرف امستاذ ناجي ايوب موثق 
ملقتضيات  طبقا  جذلك  بسطات، 
القانون املنظم لبيع امصل التجاري.
تقبل  التعرضات  فإن  جعليه 
االبتدائية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
التجاري)  السجل  )قسم  بسطات 
جذلك ساخل أأل 15 يوما ابتداء من 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

16 مكرر

املحك ة  االبتدائية بسطات
قسم السجل التجاري

بيع أصل تجاري
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحك ة االبتدائية بسطات.
رقم  تجاري  أصل  بيع  جقع  أنه 
16416 املستغل   - 16414  - 16412
ك قهى الكائن بحي الك ال 2 بلوك س 

الرقم 1583 بسطات.
بالترا�ضي من طرف البائع السيد 
الحاج القاسيمي الساكن بسطات حي 
126 جطنيته  القسم بلوك سين رقم 
W284725 جالسيد أ ال القاسيمي 
فاسطين  شارع  القسم  حي  الساكن 
 W262793 بلوك س سطات جطنيته
القاسيمي  الكريم  عبد  جالسيد 
الساكن بحي القسم شارع فاسطين 
 W335790 جطنيته   162 رقم 
موسني  بوشعيب  السيد  جاملشتري 
الساكن بسطات حي الس اعلة شارع 
 W249944 شنقيط رقم 07 جطنيته
رسمي  عقد  ب وأب  انتقل  جالذي 
أغسطس   9 جتاريخ   237/2022 رقم 
امستاذ  طرف  من  جاملحرر   2022
جذلك  بسطات،  موثق  ايوب  ناجي 
طبقا ملقتضيات القانون املنظم لبيع 

امصل التجاري.

تقبل  التعرضات  فإن  جعليه 

االبتدائية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 

التجاري)  السجل  )قسم  بسطات 

جذلك ساخل أأل 15 يوما ابتداء من 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بتيزنيت

شعبة السجل التجاري

ملف رقم : 24/2022

حساب عدس : 6023

تفويت أصل تجاري

لتسليم  العرفي  العقد  ب وأب 

ماي   31  : في  املؤرخ  التجاري  الحق 

.2022

سلم السيد بلعيد اب�ضي جطنيته 

الحسن  السيد  لفائدة   J53127

أ يع   J56928 عدس  جطنيته  اب�ضي 

التجاري  لل حل  التجاري  الحق 

ب ركز  مخ4زة  عن  عبارة  هو  الذي 

تزنيت  تيزغران  اسا جس الل  أ عية 

جاملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

باملحك ة االبتدائية بتزنيت،   18378

مقابل مبلغ قدره ثالثون ألف سرهم 

)30.000 سرهم).

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

االبتدائية  املحك ة  ضبط  ب كتب 

من  يبتدئ  أأل  ساخل  بتيزنيت 

جينتهي  امجل  اإلعالن  نشر  تاريخ 

 (15( عشر  الخامس  اليوم   في 

طبقا  الثانية  للنشرة  املوالية 

التجارة. مدجنة  من   84 لل اسة 

تحت أ يع التحفظات.

النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

 18 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجاري

إعالن عن بيع أصل تجاري
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحك ة اإلبتدائية بتطوان.
تطبيقا ملقتضيات الفصل 83 من 

مدجنة التجارة القانون رقم 19-95.
عد ي  عقد  ب قت�ضى  أنه  يعلن 
محرر من طرف العدلين معاس النجام 
بدائرة  العدالن  الشاط  جأح د 
محك ة اإلستئناف بتطوان بتاريخ 19 
باع السيد أنوار اللعبي   ،2021 يناير 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
التجاري  امصل  أ يع   ،LF4710ْ
لل حل الواقع بع ارة الديوانة شارع 
جذلك  الفنيدق  الخامس  مح د 
لفائدة السيد موساة ك ال الحامل 
.LF40128 لبطاقة التعريف الوطنية
ب صلحة  التعرضات  جستقبل 
السجل التجاري باملحك ة  اإلبتدائية 
يوما من   15 بتطوان جذلك إ 9 غاية 

صدجر اإلعالن الثاني
النشرة الثانية

19 مكرر

املحكمة اإلبتدائية باملحمدية
ملف بيع : 2022/15

حساب خصو�ضي : 13696

إعالن عن بيع أصل تجاري
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  باملح دية  اإلبتدائية  باملحك ة  
املسجل  التوثيقي  العقد  ب قت�ضى 
بيع  تم   ،2022 أكتوبر   21 بتاريخ 
عن  عبارة  التجاري  امصل  أ يع 
ساحة   20 بالقصبة  الكائن  محلبة 
املسجد املح دية جاملسجل بالسجل 
من   19452 عدس  تحت  التجاري 
طرف السيدة نج ة خالسي بطاقتها 
الساكنة   T95667 عدس  الوطنية 
الرقم  الرجس  حي   2 الحسن  بشارع 
املح دية لفائدة السيدة فاط ة   24
الزهراء القرص بطاقتها الوطنية عدس 
القصبة  بحي  الساكنة   ،T202270
املح دية جذلك   1 الرقم   40 الزنقة 
بتقويم إأ ا ي قدره 600000 سرهم.

التعرضات  أ يع  فإن  جعليه 

يجب أن تقدم إ 9 كتابة ضبط هذه 

املحك ة سخل أأل 15 يوما من تاريخ 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيسة مصلحة كتابة الضبط

هند لصفر

20 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالخميسات
ملف رقم : 2022/18

حساب رقم : 18379

إعالن عن بيع  أصل تجاري
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�ضى 

السيدة  جهبت   2022 أغسطس   2  

ل.ب.ت.ج  الحاملة  بنبوعبيد  مريم 

أنس  للسيد   X237006 عدس 

التعريف  لبطاقة  الحامل  بنبوعبيد 

في  نصيبها   X258076 الوطنية عدس 
امصل التجاري الكائن  رقم 36 مكرر 
زنقة اشبيلية حي السالم الخ يسات، 

تحت  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

جاملستغل ك حل لبيع   44328 عدس 

املاسية  عناصره  بج يع  الحلويات 

جاملعنوية.

لذلك فإن أ يع التعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  أن توضع 

أأل  ساخل  بالخ يسات  اإلبتدائية 
صدجر  تاريخ  من  يوما  عشر  خ سة 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

22 مكرر

املحك ة اإلبتدائية بت ارة

ملف رقم : 2022/12

حساب رقم : 2022/27183

إعالن عن تنازل عن  أصل تجاري
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�ضى 

بتاريخ  جمسجل   2022 أكتوبر   21
تنازل  ب قتضاه   2022 أكتوبر   26

املوالت  بن  هللا  عبد  السيد  من  كل 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
جالسيد سعيد بن   N289707 رقم  

التعريف لبطاقة  الحامل  املوالت 
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عن   AB653586 رقم  الوطنية   

التجاري  امصل  مج وع  من  الثلثين 

املغرب  حي  التا ي  بالعنوان  الكائن 

1684 املسيرة ت ارة جهو  العربي رقم 

مخصص  تجاري  محل  عن  عبارة 

جاملسجل  بالتقسيط  امعشاب  لبيع 

بالسجل التجاري باملحك ة اإلبتدائية 

جالرقم   114012 رقم  تحت  بت ارة 

املوالت  بن  املسمى  مخيهم   114014

التعريف  لبطاقة  الحامل  الجيال ي 

معهم  املالك   N235983 الوطنية 

التجاري  امصل  لنفس  الشياع  عل9 

ال  تاما  تنازال   114010 الرقم  تحت 

رأعة فيه جبدجن مقابل، جبذلك فإن 

الضبط  ب كتب  تسجل  التعرضات 

مكتب  بت ارة  اإلبتدائية  باملحك ة 

السجل التجاري ساخل أأل 15 يوما 

املوا ي للنشرة امج 9 جالثانية.

النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

30 مكرر

محكمة  االستئناف بفاس
غرفة الجنايات اإلستئنافية قضايا بعد النقض

أمر بإأراء املسطرة الغيابية

باسم أاللة امللك جطبقا للقانون

رئيس  ميلي  املجيد  عبد  ذ  نحن 

قضايا  اإلستئنافية  الجنايات  غرفة 

بعد النقض.

بناء عل9 املواس 443 - 444 - 445 

من قانون املسطرة الجنائية.

املحك ة  بهذه  الجارية  املسطرة 

 2021/2625/24 عدس  القضية  في 

املدرأة بجلسة 8 سيس 4ر 2021.

بن  الطالبي  هشام  املسمى  ضد 

مح د بن عبد املجيد، مغربي، مزساس 

جالدته  من   1972 يونيو   25 بتاريخ 

كبورة بنت بريك الساكن : حي بوعكاز 

الزرقطوني رقم 36 مراكش، املذكورة 

أج صافه طرته.

أناية  أأل  من  جاملتهم  املتغيب 

رسم  من  إعفاء  منح  في  املشاركة 

أ ركي بدجن إذن من القانون جعل9 

قرار اإلحالة الصاسر في حقه من طرف 

السيد قا�ضي التحقيق جعل9 شهاسة 

تبليغه بهذا القرار بآخر مسكن عرف 

لل تهم بتاريخ.

عل9  القبض  إلقاء  تعذر  جحيث 

املتهم.

بالحضور  املذكور  املتهم  نأمر 

اإلستئنافية  الجنايات  غرفة  أمام 

ب حك ة اإلستئناف فاس ساخل أأل 

ث انية أيام ليحاكم أمامها من أأل 

الته ة املذكورة أعاله جإال فنعلن أنه 

عاص للقانون جنأمر بتوقيف ت تعه 

بحقوقه املدنية جبحجز م تلكاته مدة 

الغيابية  املسطرة  حسب  التحقيق 

جب نعه من الترافع أمام أية محك ة 

طبقا  جب حاك ته  املدة  نفس  خالل 

للقانون رغم تغيبه.

ك ا نعلن أنه من الواأب عل9 كل 

شخص أن يدل السلطة عل9 املكان 

املذكور جنأمر  املتهم  به  الذي يوأد 

باب  عل9  هذا  أمرنا  بتعليق  أيضا 

لل ذكور أعاله  آخر مسكن معرجف 

إ 9  اممر  هذا  من  نسخة  جبإرسال 

السيد مدير اممالك املخزنية بالدائرة 

املوأوس بها آخر مسكن لل تهم.

أج عل9 باب هذه املحك ة إذا لم 

يعرف له مسكن، جبإرسال نسخة من 

هذا اممر إ 9 مدير اممالك املخزنية 

بدائرة هذه املحك ة ك ا نأمر بإذاعة 

الفصل  في  عليه  املنصوص  اإلعالن 

الجنائية  املسطرة  قانون  من   445

ثالث مرات ساخل أأل مدته ث انية 

أيام بواسطة اإلذاعة الوطنية.

حرر ب كتبنا ب حك ة اإلستئناف 

بفاس بتاريخ 10 نوف 4ر 2021.
رئيس غرفة الجنايات اإلستئنافية قضايا

بعد النقض

ذ عبد املجيد ميلي

35

محك ة  االستئناف بفاس
غرفة الجنايات االستئنافية قضايا بعد النقض

أمر بإأراء املسطرة الغيابية

باسم أاللة امللك جطبقا للقانون

رئيس  ميلي  املجيد  ذ.عبد  نحن 

قضايا  االستئنافية  الجنايات  غرفة 

بعد النقض.

بناء عل9 املواس 443 - 444 - 445 

من قانون املسطرة الجنائية.

املحك ة  بهذه  الجارية  املسطرة 

 2021/2625/24 عدس  القضية  في 

املدرأة بجلسة 8 سيس 4ر 2021.

بن  بولعيون  يحيى  املسمى  ضد 

مزساس  الحسين بن الحسين مغربي، 

1965، ببني شكير   10 أكتوبر  بتاريخ 

مح د  بنت  فاض ة  جالدته  من 

شكير،  بني  أريحا  سجار   : الساكن 

املذكورة أجصافه طرته.

أناية  أأل  من  جاملتهم  املتغيب 

رسم  من  إعفاء  منح  في  املشاركة 

أ ركي بدجن إذن من القانون جعل9 

قرار اإلحالة الصاسر في حقه من طرف 

السيد قا�ضي التحقيق جعل9 شهاسة 

تبليغه بهذا القرار بآخر مسكن عرف 

لل تهم بتاريخ           .

عل9  القبض  إلقاء  تعذر  جحيث 

املتهم.

بالحضور  املذكور  املتهم  نأمر 

االستئنافية  الجنايات  غرفة  أمام 

ب حك ة االستئناف فاس ساخل أأل 

ث انية أيام ليحاكم أمامها من أأل 

الته ة املذكورة أعاله جإال فنعلن أنه 

عاص للقانون جنأمر بتوقيف ت تعه 

بحقوقه املدنية جبحجز م تلكاته مدة 

الغيابية  املسطرة  حسب  التحقيق 

جب نعه من الترافع أمام أية محك ة 

طبقا  جب حاك ته  املدة  نفس  خالل 

للقانون رغم تغيبه.

ك ا نعلن أنه من الواأب عل9 كل 

شخص أن يدل السلطة عل9 املكان 

املذكور جنأمر  املتهم  به  الذي يوأد 

باب  عل9  هذا  أمرنا  بتعليق  أيضا 

لل ذكور أعاله  آخر مسكن معرجف 

إ 9  اممر  هذا  من  نسخة  جبإرسال 

السيد مدير اممالك املخزنية بالدائرة 

املوأوس بها آخر مسكن لل تهم.

أج عل9 باب هذه املحك ة إذا لم 

يعرف له مسكن، جبإرسال نسخة من 

هذا اممر إ 9 مدير اممالك املخزنية 

بدائرة هذه املحك ة ك ا نأمر بإذاعة 

الفصل  في  عليه  املنصوص  اإلعالن 

الجنائية  املسطرة  قانون  من   445

ثالث مرات ساخل أأل مدته ث انية 

أيام بواسطة اإلذاعة الوطنية.

حرر ب كتبنا ب حك ة االستئناف 

بفاس بتاريخ 10 نوف 4ر 2021.
رئيس غرفة الجنايات االستئنافية قضايا

بعد النقض

ذ عبد املجيد ميلي
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محك ة  االستئناف بفاس
غرفة الجنايات االستئنافية قضايا بعد النقض

أمر بإأراء املسطرة الغيابية

باسم أاللة امللك جطبقا للقانون

رئيس  ميلي  املجيد  عبد  ذ  نحن 

قضايا  االستئنافية  الجنايات  غرفة 

بعد النقض.

بناء عل9 املواس 443 - 444 - 445 

من قانون املسطرة الجنائية.

املحك ة  بهذه  الجارية  املسطرة 

 2021/2625/24 عدس  القضية  في 

املدرأة بجلسة 8 سيس 4ر 2021.

بن  الجرجسي  ع ر  املسمى  ضد 

مزساس  مغربي،  مي ون،  بن  مح د 

بتاريخ 8 سبت 4ر 1981 بالناضور من 

 : جالدته مي ونة بنت اح د الساكن 

 96 حي النع ة حي أجالس مي ون رقم 

بالناضور، املذكورة أج صافه طرته.
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أناية  أأل  من  جاملتهم  املتغيب 

رسم  من  إعفاء  منح  في  املشاركة 

أ ركي بدجن إذن من القانون جعل9 

قرار اإلحالة الصاسر في حقه من طرف 

السيد قا�ضي التحقيق جعل9 شهاسة 

تبليغه بهذا القرار بآخر مسكن عرف 

لل تهم بتاريخ           .

عل9  القبض  إلقاء  تعذر  جحيث 

املتهم.

بالحضور  املذكور  املتهم  نأمر 
االستئنافية  الجنايات  غرفة  أمام 
ب حك ة االستئناف فاس ساخل أأل 
ث انية أيام ليحاكم أمامها من أأل 
الته ة املذكورة أعاله جإال فنعلن أنه 
عاص للقانون جنأمر بتوقيف ت تعه 
بحقوقه املدنية جبحجز م تلكاته مدة 
الغيابية  املسطرة  حسب  التحقيق 
جب نعه من الترافع أمام أية محك ة 
طبقا  جب حاك ته  املدة  نفس  خالل 

للقانون رغم تغيبه.

ك ا نعلن أنه من الواأب عل9 كل 
شخص أن يدل السلطة عل9 املكان 
املذكور جنأمر  املتهم  به  الذي يوأد 
باب  عل9  هذا  أمرنا  بتعليق  أيضا 
لل ذكور أعاله  آخر مسكن معرجف 
إ 9  اممر  هذا  من  نسخة  جبإرسال 
السيد مدير اممالك املخزنية بالدائرة 

املوأوس بها آخر مسكن لل تهم.
أج عل9 باب هذه املحك ة إذا لم 
يعرف له مسكن، جبإرسال نسخة من 
هذا اممر إ 9 مدير اممالك املخزنية 

بدائرة هذه املحك ة ك ا نأمر بإذاعة 

الفصل  في  عليه  املنصوص  اإلعالن 

الجنائية  املسطرة  قانون  من   445

ثالث مرات ساخل أأل مدته ث انية 

أيام بواسطة اإلذاعة الوطنية.

حرر ب كتبنا ب حك ة االستئناف 

بفاس بتاريخ 10 نوف 4ر 2021.
رئيس غرفة الجنايات االستئنافية قضايا

بعد النقض

ذ عبد املجيد ميلي
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وزارة التجهيز والماء
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فاطمة بلمودن بنت محمد
كلثومة الكرور بنت البشير
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ضمان حقوق محتملة
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ت محمد 3202640/11425

صاهيد بن
1 -  فاطمة 
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الفصل الثالث : يعهد بتنفيذ ما جاء في مشروع مقرر التخلي إلى السيد مدير األشغال واالستغالل الطرقي.
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باإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية والمعلن أنه من المنفعة العامة تزويد مدينة الشويطر بالماء الصالح للشرب انطالقا
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6 أبريل 2022 الخاصة باإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية والمعلن أنه من المنفعة العامة تقضي بتثنية
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