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 ...................................................... SOCIETE TOP SUD ASSISTANCE SARL23632

 ......................................................... 23632شركة امليليا اجسبيتالتي سي2فيس/ ش م م

 ................................................ STE EXPRESS TRANSPORT BANI DU SUD23632

 ...........................................................................................  ARIJ TRANS 23632شركة

23632شركة اطالنتيكا فيجيتال..................................................................................... 

23632شركة CAFE BAB ESSALAM ش.م.م ش.ج........................................................ 

 ...................................................................STE BONNE OCCASE SARL A-U23632

 .................................................................................. SOCIETE BOGLIN  SNC23632

 ................................................STE MESTI TRAVAUX DIVERS ET NEGOCE23632

 ........................................................................................ MAXIPAIN SARL AU23632

 .............................................HYPERION DISTRIBUTION SARL A.U 23632شــركة

 ...................................................................... SOFT SKILLS SARL A.U  23632شركة

 .................................................................. STE SUD EVEL COMPANY SARL23632

 ..........................................SOCIETE YOU LHARCHE TOURS  SARL 23633شركة

 .....................................................................STE TBEL CLOTHING SARL AU23633

 ...................................................................... HOWARA KHADAMAT  23633شركة

 ........................................................................................ ASSA PARC CIRQUE23633

 ...........................................................  ELECTRO AIT BEN HAWA SARL AU23633

 ......................................................................STE ABARAZ TRANS SARL AU23633

 ......................................................... STE : CONFIDA IMPORT SARL D’A.U23633

 ................................................................................................................. 23634 بيكارا  

 ........................................................................ 23634شــركة غريت هوليداي ريزيدانس

 ......................................................................................... STE MEZGANI CAR23634

 ................................................................................... 23634شركة موزا بارتني2 ش م م 

23634شركة ريس بيز فريش  ش.م.م.............................................................................. 

 ................................................................. STE ZETRANS MAROC SARL AU23634

 ..................................................................SOCIETE  SOUSS GAZON  SARL23634

 ............................................................................................  AYOUR AGADIR 23635

  SOCIETE OULED BERHIL CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT SARL23635

 ............................................................................................................ASSISTAS23635
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MINES DE SUD23635- ش.م.م................................................................................... 

23635شركة نويل الجنوب ش.م.م ................................................................................ 

 ......................................................... SOCIETE SWIFT CONCASSAGE SARL23635

 ................................................ STE  PREMIUM ARCHITECTURE SARL AU23635

 ................................................................... SOCIETÉ MT BROTHERS  SARL23635

 .............................................................. STE MOZYNA IMMOBILIER SARL23636

 ..............................................SOCIETE  LA MAISON DE L’AUTO AGADIR23636

 STE TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES  ET DE CONSTRUCTION شــركة

 .....................................................................................DU BATIMENT23636

 ................................................................................ TRACTIZNIT – SARL AU23636

 ............................................................................... STE   MISS BEAUTIFULLY23636

 ..................................................................... EDEN REAL ESTATE  SARL AU 23636

 ......................................................................................  GOODCHOIX  23636شركة

 .....................................................................................STE INGETIS SARL AU23637

 ...................................................................................... STE GBM TRSP SARL23637

 .......................................................... SOCIETE TIZNIT MECANIQUE SARL23637

 ..........................................................................................STE 3S GARD SARL23637

 ............................................................................................ FULLPRINT SARL23637

 .....................................................................................  UNIPRO PET Sarl Au 23637

 ............................................................................... OUTLIERZ AFRICA SARL23637

 ................................................. REAL SQUARE DEVELOPMENT SARL AU23638

 .............................................................................. » ADNANI MATERIAUX «23638

 ..................................................................................................ANFA IMPORT23638

 .................................................................................. LAKRIMI IMMOBILIER23638

 ......................................................................................... RIMAYA BUILDING23639

 ................................................................................................... SAJYG SAKAN23639

 ...................................................................................NOURIMAR TRAVAUX23639

 ...................................................................... G&L MANAGEMENT GROUP23639

 ............................................................................................ PYRAMIDE TOUR23639

 ..................................................... LES FROMAGES DU TERROIRS  23639الشركة

 .............................................................................................................BIKPACK23642

 ............................................................................................LEISURE ASSETS II23642

 .....................................................................................................SAAD LOSAS23642

 .................................................................................................................MCX 623642

 ........................................................................................................FIRST-BIAIS23642

 ................................................................................... 2HKS TRUCKS-TRANS23642

 ....................................................................................... HYPERLOG MAROC23642

 ........................................................................................... JABBOUR EVENTS23642

 ............................................................................................................NOORVA23642

 .................................................................................................................GNIVA23642

 ............................................................................................. DIGILOG AFRICA23642

 ........................................................................................................... YOUSTAY23643

 ..........................................................................................................STE LEGIN23643

 ................................................................................................... TARGA NEWS23643

 ...............................................................................................................S’LAAM23643

 ......................................................................................... NSE AERO MAROC23644

 ....................................... SOCIETE TASSNIME POUR DIVERTISSEMENT23644

 ............................................................................ ONE LIFE ENVIRONMENT23644

 .....................................................................................UNILEVER MAGHREB23644

 ....................................................................................................... LOCATRAM23644

 .....................................................................................................»ZEAL COM«23644

23644إيڤي مونتال.......................................................................................................... 

 ..................................................................................... MONDIAL VIGNETTE23645

 ............................................................VOYAGE ET MESSAGERIE IATIMAD23645

 ......................................................................................................... GOGEDIM23645

 ................................................................................................ ALPHA PALACE23645

 .................................................................................................................  ALVI23645

 .............................................................................................STE BATA INVEST23645

 .........................................................................................................W5 MEDIA23645

 .................................................................................... ATLANTIC GOURMET23646

 ...............................................................................................ULTIMA GROUP23646

 ................................................................................WELCOME PROSPERITE23646

 ..............................................................................................................HHBDIS23646

 ....................................................................................... BIJOUTERIE CHAHD23646

 ....................................................................................................SINAM CAR’S23646

 ...............................SOCIETE BOULANGERIE ET PATISSERIE MOSCOW23647

 ............................................................................... STE NK FOR EVERY ONE23647

23647أش إن بي2جتيك.................................................................................................... 
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23647ؤزس سوليديون.................................................................................................... 

 ............................................................................................................CA CO SE23647

 .............................................................................................O.C.H.IMPORTSS23647

 ................................... ALLIANCES INVESTISSEMENT INTERNATIONAL23648

 .....................................................................................................A3 TRADING23648

 .................................................................................UNIT MOVER SYSTEMS23648

 ....................................................................................... ASMA BENI MELLAL23648

 .................................................................................................................  HIDE23648

 ........................................................................................................ 23648جيي2ت سطور

 ..................................................................................... 23648ترينين برانت أند فارنيش

 ...................................................................................................AY LOGIGRUE23649

 ............................................................................................ BJL CONSULTING23649

 ..................................................................................... Sté ZINITH.TRAVAUX23649

 .............................................................................................................OB & CO23649

 .......................................... SDG-CMC TANGER TETOUAN AL HOCEIMA23649

 .......................................................... SDG-CMC BENI MELLAL KHENIFRA23652

 ............................................................SDG-CMC RABAT -SALE - KENITRA23652

 .................................................................................HAMAS PIECES FRIGOS23652

 ......................................................................................................... SAMIRBAT23652

 ..............................................................................................................EUREKA23652

 ........................................................................... STE ARDOR’LUX ENERGY  23652

 ....................................................................................................NYCE CREAM23652

 ..................................................................BENAISSAFA IMPORT - EXPORT23652

 ........................................................................................................LKHIRAGRI23652

 ........................................................................................................BIG SMART23652

 .......................................................................................................LUB-SEBOU23652

 .........................................................................................................MATRASSE23652

 ............................................................................................... Y&A KENIDECO23652

 ............................................................................. STE NEAMA MENUISERIE23653

 .............................................................................................................KENITAP23653

 .................................................................................STE EDE CONSULTING  23653

 ................................................................................................. CARE CORNER23653

 ..............................................................................................GZED HOLDING23653

 ................................................................................................ ESL AP MAROC23653

 ................................................................................................... JOHARA AGRI23653

 ...................................................................................ILOUKYASS BUILDING23654

 .......................................................................................STE AZUL CARRIERE23654

 ................................................................................................ VINCI AFRIQUE23654

 ....................................................................STE SIR SUD SERVICES AYOUB23654

 ........................................................... SOCIETE MODERN AUTO SERVICE23654

 .......................................................................................................AVOGHARB23654

 ........................................................................................................ GEGA AGRI23655

 ........................................................................................................EDDA AGRI23655

 .....................................................................................................HAYMATRAP23655

 ................................................................................................ FOCH PROJECT23655

 .........................................................................................................MARTILUX23656

 ............................................................................................... FAST EXPERTISE23656

 ..................................................................... SOCIETE H.M.GARDIENNAGE23656

 .................................................................................. ONTEX HYGIENE SARL23656

 ............................................................STE TRANS WAY LOGISTIC  S.A.R.L 23656

 ........................................................ SOCIETE LET’S EXPLORE MOROCCO23656

 ..................................................................................................... STE Y.Z BOIS23657

 ............................................................................ GHAZIL CONSTRUCTION23657

 ................................................................................................ CHTOUKGARD23657

 ............................................................................................... STE BBS TRANS 23657

 .......................................................................................... STE TAFR WAMAN23658

 ......................................................................................................STE  TADSER23658

 ..........................................................................................     STE    KASS YASS23658

 .............................................................................     CHILDRAN'S ACADIMY23658

 .....................................................................................................AM RED CAR23658

 ................................................................................ BUREAUTIQUE-ORIENT23658

 ..................................... STE SERVICE ATLAS DE TRAVAUX DIVERS SARL23658

 ............................................................................................ CHAANO PLATRE23659

 ........................................................................................... SOCIETE PUBLIAG23659

 ............................................................................................. OULFRIO TRANS23659

 ...................................................................................................SOURYA STAR23662

 ............................................................................................ FATH EL HARRAK23662

 ........................................................................................... SOCIETE VIGILTEC23662
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 ............................................................................................................ OURTAN23662

 ............................................................................................................ GIFT LUX23662

 .................................................................STE MAKEUP ARTIST ACADEMY23662

 ......................................................................................... NAFA TRAD IMPEX23662

 ...........................................................................................ITKANE PRO SARL23662

 ...............................................SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE RAWD ECHAMAL23662

 ................................................................................................... DAMONAGRI23662

 .............................................................................................SOCIETE DN CAR23662

 ......................................................................TROCADERO RESSORT PARK23662

 ................................................................................. VERDETECH HOLDING23662

 ...............................................................................................................T.M.T.N23663

 ................................................................................................STE H&O SHOP23663

 ................................................................................JULIETTE ET CHOCOLAT23663

 .........................................................STE ABOUSAADWALID TRANSPORT23663

 ..................................................................................................BEN BURGERS23663

 ........................................................................ NOVANCY GLOBAL TALENT23664

 ................................................................................................BRIGHT FARMS23664

 ..............................................................................................FLEURS DE L›AIR23664

 ...................... »LA PERLE SAHARIENNE DES TRAVAUX DIVERS »PSTD23665

 ............................................................................ FINGER TIP CONSULTING23665

23665يونيون بارفيت بارتين2........................................................................................... 

 .............................................................................ATLANTIS PLAYA TANGER23666

23666أمينة أجليف......................................................................................................... 

 ...........................................................................................S.S. ISKANE - SARL23666

 ................................................................................THALION CONSULTING23666

 .............................CAFE GLACIER ET SANDWICHERIE BARBEQUE BBQ23667

 ......................................................................................BOOBA TRADE SARL23667

 ....................................................................................................AS ASESORES23667

 ................................................................................METRO ARCHITECTURE23667

 .............................................. STUDY ABROAD FOUAD AGENCY PRIVEE23668

 ................................................................... PHARMACIE MALABATA HILLS23668

 ............................................................................................. XTOPIA SARL AU23668

 ..................................................................HAMELIN IMMOBILIERE - SARL23669

 ......................................................................................... BLUECAP FINANCE23669

 ................................................................................. STE DESIGN BOUCHRA23669

 ..................................................................HAMELIN IMMOBILIERE - SARL23669

 .......................................................SOFT DIGITAL SOLUTION COMPANY23669

 ................................................................................... TRANSPORT BEAMAR23672

 ..................................................................POLLO MAGICO SARL AU 23672شركة

 .................................. ALFASHIP SHIPPING AGENCY23672 الفا شيبينغ اأون�سي

 ..................................................................................... FRERES OTR SERVICE23672

 ...................................................... STE HABITAT LASRI23672 شركة ابيطا العدري

 ..............................................................................ASSID OUMLIL TRAVAUX23672

 .............................................................................................................. DRINAL23672

23672سندرز................................................................................................................. 

 ..................................................................................................NAIMI DIVERS23672

 ....................................................................................MRI IMPORT EXPORT23672

 ......................................................................................................SAHAWORK23672

 .................................................................................................... SENA INVEST23673

 ................................................................................. STE NOR EL MOWATIN23673

 ......................................................................ENVIRONNEMENT SERVICES23673

 ........................................................CONSORTIUM AGRICOLE BOUHLAL23674

 ........................................................CONSORTIUM AGRICOLE BOUHLAL23674

 ........................................................CONSORTIUM AGRICOLE BOUHLAL23674

 ....................................................................................................INTERFACELY23674

 ..................................................... DAMYA. CLOTHING. BRAND SARL AU23674

 ..........................................................................GLOBAL TECH SOLUTIONS23675

 ............................................................................ MAROCCO DA SCOPRIRE23675

 .............................................. SOCIETE JAWHARAT SIJILMASSA SARL AU23675

 .....................................................................................STE ANASKAL TRANS23675

 ..................................................................SOCIETE MAHRIA IMMOBILIER23676

 ........................................................................ADINOV TRAVAUX SARL AU23676

 ............................................................................................WAFA VIGILANCE23676

 ..................................................................................... BM BROTHERS TRAV23676

 .................................................................................................................  YLIM23676

 ...............................................................................................................SOTIDA23677

 ...................................................................................... DAKHLA HOUKOUL23677

 ...................................................................................... DAKHLA HOUKOUL23677
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 ...................................................................................... DAKHLA HOUKOUL23677

 ...................................................................................................... PRO›NEXUS23677

 ........................................................................................................MIF SAKAN23678

 ........................................................................... YAN INTERCONTINENTAL23678

 ..................... UNITED GROUPE TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT23678

 .................................................................................... BOUHADDOU ALUM23678

 .................................................................................................... AGRIUMSUD23679

 .................................................................................................... AGRIUMSUD23679

 .................................................................................................... AGRIUMSUD23679

 ........................................................................................NADO TRANS SARL23679

 ................................................................. STE IMMOB PROMOV SARL AU23679

23682أش.إس بيوتي....................................................................................................... 

 .................................................................................KIT MED SLAOUI ET CIE23682

 ............................................................................ RASMOUKA ALUMINIUM23682

 ......................................................................................................EDIFICE CAR23682

 ...................................................................................................IMARPROMO23682

 ..............................................................................................ROLLER MAROC23682

 ............................................................................................................ 23682شيدت2 برج

 ............................................... BOULANGERIE PATISSERIE AL BARAKATA23682

 ............................................... BOULANGERIE PATISSERIE AL BARAKATA23682

 .........................................BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM SARL-AU23682

 ..................................................................AUTO ECOLE BENNIS MERYEM23682

 ............................................................................................LES NUITS DE FES23682

 ..........................................................................................................SUNCORP23682

ISTIMOURE23683 استي ور........................................................................................ 

 ........................................................................................................IML HSAYN23683

 ........................................................................................ STE ALPHA MONEY23683

 ...........................................................(KEP METAL TECH MAROC (KMTM23684

 .......................................................................................CRÈCHE LE CHEMIN23684

 ........................................................... IDEAL TRAVAUX ET EQUIPEMENTS23684

 ...................................................................................MAXWILL FURNITURE23684

 .......................................................................................DIGI-CORP SARL AU23685

 ................................................................................................................. 23685ميفو 

 ........................................................................................... 23685إمجي إيم أندجست2ييل

 .............................................................................ACHPLUS SCHOOL PRIVE23685

 ...........................................................................................SUBLIME SEASON23686

 ..................................................................................................... FATI PHARM23686

 ...............................................................................................EXTRA HYGIENE23686

 .................................................................................... BOUHADDOU ALUM23687

 ........................................................................................................... DRIBACH23687

 ...................................................... PATISSERIE BOULANGERIE PAPILLON23687

 .........................................................................................STE CHOUMOUKH23687

 ..................................................................... SOCIETE INTL IMPORTS SARL23687

 ............... FORMATION MANIPULATION DESINFECTION SANITAIRE23688

 ...........................................................................................VLOT EN SARL AU23688

 ........................................................STE AJMAYLATNA TRAVAUXSARL AU23688

 ........................................................................................................ TOPOLINK23689

 .........................................................................................................BAB KDIYL23689

 ............................................................................................................BCN CAR23689

 ...........................................................................................ZAGPRO SARL AU23692

 .....................................................................................................SIFA ENERGY23692

 ......................................................................................... HASSAN IBN TABIT23692

 ...................................................................................FROM TO MOROCCO23692

23692شيخوص بوتي سانت2............................................................................................ 

 ..........................................................................................................F2AM BAT23692

 ..........................................................................................................OB TRUST23692

 ..............................................................IMPEX PIECES AUTO S.A.R.L D’AU23692

 .........................................................................................................INA EVENT23692

 ...................................................................................................RECTA METAL23692

 ................................................................................................ CINOV EVENTS23692

 .......... MAROC BUSINESS SERVICE TRADING SOLUTIONS »MBSTS«23693

23693كلوبال بيزنيس سرفيس اكوسال........................................................................... 

 ............................................................................................................CAFE 25023693

TANJAWI CAR23693 ش.م.م....................................................................................... 

23694كلوبال بيزنيس سرفيس اكوسال........................................................................... 

23694كلوبال بيزنيس سرفيس اكوسال........................................................................... 

23694كلوبال بيزنيس سرفيس اكوسال........................................................................... 

 ............................................................................................... KAFILA DU SUD23694
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 Société ABDA BEST TECHNOLOGIE   شركة عبدة بيدت تكنولوجي ش.م.م

 .................................................................................................... S.A.R.L23694

 ..................................................................AGBAHALIEUTIQUES TRADING23694

 .......................................................................................................... LABRELEC23695

 ........................................................................................................LYOK TRAV23695

 ................................................... STE ATELIER TENSIFT DE CONFECTION23695

 ........................................................................................................ AUTO PRO23695

 ....................................................................CAFE RESTAURANT AZAGHAR23696

 ............................................................................................................KATPRIM23696

 .................................................................................. EURO AFRICA MAROC23696

 ..................................................................HERMITAGE BUSINESS CENTRE23696

 ......................................................................FECHTALI AUTO 23697الفشتا ي أجطو

 .............................................................................................STE RAIES-FATAH23697

 ...............................................................................EUROPEAN EMBALLAGE23697

 ...................................................................................................MYKIM 23698مايكيم

 ............................................................................................................ BARHAD23698

23698ميكا كوتي2.............................................................................................................. 

 ............................................................................................STE ROCTEL SARL23699

 .............................................................................................. HAJJAJ OPTIQUE23699

 ...............................................................................................................DISLAIT23699

 ........................................................................................................ALPHANEG23722

 ..................................................................................................OKAY ENERGY23722

 ..................................................................................................INDO MAROC23722

 ....................................................... LES GRANDES CARRIÈRES DU NORD23722

 ................................................................................................. WIBTI PROMO23722

 ....................................................................................................GOUTIFRIND23722

 ...................................................................................................HICHAM PRO23722

 ................................................................................................................. TRALA23722

 ...............................................................................STE KOZANOR ENERGIE23722

 .......................................................................................................SR HABITAT23722

KAZOTO «23723« » كازجطو«..................................................................................... 

 ......................................................................................................FKM SAKAN23723

 ..................................................................................... MS CONSTRUCTION23723

 ............................................................................................................. ISOMED23723

 .........................................TAHIR INTERNATIONL TRADING COMPANY23724

 ................................................................................STE PARA AL ASSIL SARL23724

 ............................................................................................... AOUKKI TRANS23724

 ........................................................................................................ FIABETECH23724

 ...............................................................STE LOUARAINI BEST TRAV SARL23724

 ........................................................................ COLLÈGUES DISTRIBUTION23725

 ......................................................................................................MENARA AS23725

 .......................................................................................COSMOFIL SARL AU23725

 ................................................................................... ORGANIC STANDARD23726

 ........................................................................................STE HELPAGRI SARL23726

 ...............................................................................................Société CREARIF23726

 ...................................................................................BOULONNERIE MAJID23726

 .................................................................................................. SKYLINE COM23727

 ............................................................................ VHM PRO DISTRIBUTION23727

 ............................................................................ VHM PRO DISTRIBUTION23727

 ............................................................................ VHM PRO DISTRIBUTION23727

 ........................................................................................................STE ORDER23727

 .............................................................. STE JENAN ELALIA DU  BATIMENT23728

 ........................................................................................STE MALAK KHWILI23728

 ........................................................................................INNOV CHANTIERS23728

 ................................................................................ESSAHA PARA MEDICAL23728

 .....................................................................................................NIGHTOWLS23729

 ................................................................................................... EVENT BRAIN23729

23729سرج بيل................................................................................................................. 

 .............................................................................................................. SELYAM23729

 ..................................................................................STE EXPERT HUB SARL 23722

 ................................................................ SOCIETE » NAOMY CARS » SARL23722

 ..............................................................................................................ALU.INC23722

 ..............(ECOLE NIELS BOHR PRIVE – SARL( 23722مدرسة نيل البحر الخاصة

 ...................................................................... STE MOUNTAZAH CAR SARL23722

 ......................................................................................................SSB FORAGE23722

 .......................................... STE AGRIOUAT SARL (23722)شركة أغري جات ش.م.م

 ............................................................................................. MISSOUN TOUR23722

 ............................................................................................SALON TARIK VIP23722
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 ................................................................................... FES MEDICAL CENTER23723

 ...................................................................................................AMIRI INVEST23723

 ..................................................................................A.M FROID SOLUTION23724

 ......................................................................................................ARLYOU TEL23724

 ............................................................................................ANZAR TRAVAUX23724

 ...........................................................................................................MADFAM23725

 ................................................................... LABOSPORT MAROC SARL AU23725

 ............................................................................................................ FATIMAC23725

 .....................................................................................AL FIRDAOUS LIVING23725

 .................................................................................................HIM ABOUAB223726

 ................................ GROUPE SCOLAIRE ALAM AL AWAEL PRIVE SARL23726

 ....................................................................................BH DEVELOPPEMENT23726

 ..........................................................................BOUSKOURA IMMOBILIER23726

 ...............................................................................................................TMLOG23726

 .......................................................................................... FABRA INDUSTRIE23727

 .......................................................................................... SARA-INAS TRANS23727

 ....................................................................................STE BENOR EURO FES23727

 .......................................................................INFO ENTREPRISE TELECOM23727

 ................................................................................FB RECYCLAGE SARL AU23727

 .......................................................................LAZREK LUXURY MK LIVING23728

 ...............................................................................................CHARK POULET23728

 ...............................................................................................CAPITAL SAKAN23728

 ......................................................................................................FUTURE TEX23728

 ........................................................................................................VERNUSET 23728

 ..........................................................................................STE SANA-L IMMO23729

 ......................................................................................PROFUMIE MODELE23729

 .............................................................................................................SANIVER23729

 .............................................................................................PARA - ARISTOTE23729

 ............................................................................................. LE CREATORIUM23722

 .................................................................................................. 23722سعيداز ججرس بارا

 ............................................................................... DROGUERIE EL YAMANI23722

 ...................................................................................................AY›S CONSEIL23722

NIZMAK23722 نيزماك................................................................................................. 

 ............................................................................CARRIÈRE CHIKH CHARKI23722

 .................................................................................. WALIDMED RENT CAR23722

SKY COS23722 سكاي كوس........................................................................................ 

 ..................................................................GIL MENNETREY CONSULTING23722

 ..................................................................................... MAMADOU-NAUTIC23722

 ....................................................................................................EURO-HA.HA23722

 ...............................................................................................................STE BIQ23723

 ..........................................................................................FER ENGINEERING23723

 .................................................................................... NUTRASLIM SARL AU23723

 .....................................................................CANDO BYBLOD 23724كوندج بيبلوس

 ........................... STE COMPLEXE MULTISERVICES LES OLIVIERS SARL23724

 ............................................................................................................SGN SUD23724

 ........................................................................................... LS EQUIPEMENTS23725

 ................................................................................................ ODM GESTION23725

 ..................................................................................................AGDOUL MAR23725

 ..................................................................................................AGDOUL MAR23726

 ..................................................................................................AGDOUL MAR23726

 ......................................................................................STE MOULOUYAGRI 23726

 ........................................................................................EPC EXPLO MAROC23726

 ................................................................................VIVASON MAROC SASU23726

 .............................................................................................................. ASFITEC23727

 STE D’INGENIERIE RESEAU ET TRAVAUX D’AMENAGEMENT** شركة

 ...........................................................................PUPLIQUE **SIRTAP23727

 ........................................................................................................ 23727سجنطي2 فا�سي

 ..................................................................................... BLUE CITY RENT CAR23728

 .............................................................................................. 23728مدعوسي سي2فيس

 .............................................................................................. 23728مدعوسي سي2فيس

.................................................................................................................. MISEV23728

 ............................................................................................................A.M.U 3223729

 ...............................................................................................................IDLANE23729

23729نوتارياض.............................................................................................................. 

23729أرجب بنهدي أندجست2ي....................................................................................... 

 ...................................................................................................IMPORT 300023732

 ........................................................................................ 3N EL OUJDI ASFAR23732

 .........................................................................................................PROMATIP23732
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 ........................................................................ STE DIA - MAK SOCIETE Sarl23732

 ...................................................................................................ALFA GLOBAL23732

 ............................................................................................... STE SOTRASAM23732

 .........................................................................................................SOTRAFAR23732

 ..............................................................................................................TAMLAL23732

 ................................................................................................... 23MARSEILLE23732

 ........................................................................................... YAHYA SOUDURE23732

 .................................................................................................................   IPH23732

 ............................................................................................MOBICO DESIGN23732

 ...........................................................................TIYAR FIRST PROMO SARL23733

 ...................................................................FOOD DISTRIBUTION MAROC23733

 ..........................................................................................................TERRAINY23733

 ..........................................................................................................MOBINAK23734

 .............................................................»SOCOMARYOU.IM.EX.NE.TRAD«23734

 ..................................................................................................... PAWER GMY23734

 ...................................................................................(SOTOMED(  23735سوطوميد

 .......................................................................................................SERVER INC23735

 ..................................................................................IMMOBILIER AZARIQA23735

 ....................................................................................... ITECHIA SOFTWARE23735

 ............................................................................H.G.K.SHOES 23736ح ج ك احدية

 ....................................................................................................PUNTO FINO23736

 ............................................................................................................. 23736االج 6 كيم

 ................................................................................................... 23737لجنداري سيزاين

 .................................................................................................................  ARTS23737

 ....................................................................... SAHRAOUI LITAAMIR - SARL23737

 ....................................................CENTRE DE BEAUTE GALILEE - SARLAU23738

 ..........................................................SIRWAH 1 FOR GENERAL TRADING23738

 ............................................................................................ BIO MAROCAGRI23738

 ......................................................................................................SOMARTEM23738

 .................................................................. ALIMENTATION GENERAL OLA23739

 ...................................................................................OUAHRANE LIL BINAE23739

 ................................HAJ LAHBIB DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION23739

 .................................................................... IMRAN IMMOBILIER SARL AU23742

 ..................................................................................BAYTI GREEN SARL AU 23742

 ...............................................................................................................SF MAR23742

 .................................................................................STE PLANETTE NATURE23742

 ................................................................................................................LINAYA23742

 ................................................................................................... BEL MOTORS23742

 ....................................................................... KAZDAR CHAUDRONNERIE23742

 .....................................................................................................TAILLE AUTO23742

 ...........................................................................................LA VILLETTE INOX23742

 ..................................................................................................... LA CACHINA23742

 .....................................................................................GM INTERNATIONAL23743

 ..................................................................................................SWEETSOUTH23743

 .................................................................................... STE  BELMARDI  SARL23743

 .................................................................................ste wald maillad-service23744

 ............................................................................................. FAST AND TASTY23744

 .......................................................... STE LOGA-TREX TRAVAUX SARL AU23745

 ............................................................................................. 23745إست2يال موتو كومبني

23745رجس اك............................................................................................................... 

 ............................................................... CAISSON BOIS MAROC SARL AU23746

 ...........................................................................................BAM PRIM TRANS23746

 ........................................L›X POLYTECHNIQUE ETABLISSEMENT PRIVE23746

 .......................................................................................MAJOR SOLUTIONS23747

 ........................................................................................NewEdge Aesthetics23747

 ........................................................................................................ FRAGANCE23747

 ............................................................................................... TRANS TIWCHA23747

 ....................................................................BRONO FABRICAS-INDUSTIEL23748

23748أكس& كو........................................................................................................... 

 ................................................................................................. ADHAS TRANS23748

 .......................................PNEUMATIQUE MECANIQUE CHEFCHAOUNI23748

 .................................................................................................................  92623749

 ........................................................................FALCOM INFRASTRUCTURE23749

 ..................................................................................................... 23749سهيلة بيبينييغ

 ............................................................................ STE BISCALL- 23752شركة بيدكال

 .......................................................................................................... DOLCE BE23752

 ...........................................................................................................UPCOLAB23752

 ................................................................................................ALASKIA 23752أالسكيا



صفحة صفحة

23541 الجريدة الرسميةعدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222) 

 ..............................................................................................Agence 4 Saisons23752

 ................................................................................ 23752أسالور )سار الزيتونة الدالم)

 .............................................................................................................Vaponoa23752

 ............................................................................................ STE OUJANA CAR23752

 ...........................................................................................STE FRIENDS MEK23752

 ................................................................................................................. 23752لنس 

 ................................................................................................ BE.SUD INVEST23753

 .................................................................................................MR TELDE CAR23753

 ......................................................... ALUMINIUM AL BANYAHYATI-SARL23753

 .....................................................................UNION FIDUCIAIRE D›OUJDA23754

 ......................................................... ALUMINIUM AL BANYAHYATI-SARL23754

 ..................................................................CARREFOUR FOURNITURE.MA23754

 ................................................. SOCIETE GALANT TRANSPORT SARL AU23754

 .............................................................................SOCIETE EM2TR SARL AU23755

 ..........................................................................................DELTAMANE TECH23755

 .................................................................................. RAM CONSTRUCTION23755

 ...................................................................STE GHIZLANE TRAVAUX SARL23755

 .................................................................................STE MAGDET SARL A/U23756

 .................................................. STE NEGGAZ CASH SERVICES SARL A/U23756

 ......................................................................................STE OUJDA ELECTRO23756

 ........................................................ MASTERS STRUCTURE METALLIQUE23756

 ...........................................................STE HANADI IMMOBILIER SARLAU23757

23757تديي2 املالك الشرقي............................................................................................. 

 ...........................................................................................................EXOLUNE23757

 .......................................................................................... ZARIDI KARFAOUI23757

 ..........................................................................STE OUED LOUZE SARL AU23758

 ................................................................................TOP UNIVERS DRY FISH23758

 .......................................................................................DOCTOR MENAGER23758

23759سونت2 بارك ايت ملول........................................................................................... 

 ..........................................................................................................MAWALID23759

 ...............................................................................................................MANEC23759

 ............................................................................................................... NECOV23759

 .......................................................................................H2O DISTRIBUTION23759

 ..............................................................................SEDDIK REFRIGERATION23762

 ...................................................STE ATLAS BUSINESS MONEY SARL A.U23762

 ...................................................................................STE LOUHI LOCATION23762

 ................................................................................................ PHARMA FIRST23762

 ................................................................................................ PHARMA FIRST23762

 ................................................................................................GLORIA BETON23762

 ..............................................................................................KHMID SARL AU23762

23762رغيب اجطو سي2فيس............................................................................................ 

 ................................................................................. STE MINES TREASURES23762

 .............................................................................................STE SOFTRADEM23762

 ........................................................................................................... AMILYAN23762

 ......................................................................................... ALL4IT MOROCCO23762

 ................................................................................... FELLIOUI MODE SARL23762

 ............................................................................... MAGLOR MEDIA  - SARL23763

 ............................................................................. MAC’CAESAR’S 23763ماك سيدر

 ....................................................................................LA FLECHE CREATION23763

 ............................................................................... MAYDANE IMMOBILIER23764

 ..............................................................................STE DIAGRO CHEM SARL23764

 ................................................................................ SQUARE PARA23764 سكوير بارا

 ..........................................................................SOCIETE ALGUES AL BAHJA23764

 ....................................................................................................LABEL BOVIN23765

 .......................................................................Société DIAGRO CHEM SARL23765

 ..........................................................................AB DAMA-CONCEPT PRIVE23765

 ......................................................................................ANAJAH RECYCLAGE23765

 ..........................NASSIM BUILDING AND ELECTRICAL ENGINEERING23766

 ............ HANDASSA INGENIERIE CONSEIL ET ETUDES TECHNIQUES23766

 .......................................................................................................CONCASUR23766

 ...................................................................................... DIAG AUTO MAROC23766

 ..................................................................................................... ASILE BILADI23767

 ....................................................................................................AGRITOMOR23767

 ................................................................ MARRUECOS DESIERTO TOURS23767

 ................................................................................................. SORA DIGITAL 23767

 .............................................................................................MOTOS QUEBEC23768

 ...............................................................................................................MAOILI23768

 .......................................................................................................GOLDEN P.I23768



صفحة صفحة

عدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222) الجريدة الرسمية23542  

 ........................................................................ GLOBAL MEDICAL MARKET23769

 ..................................................................................................... CINTRES.MA23769

 ...........................................................................................GO PLUS EXPRESS23769

 .................................................................................VISTA HOMES SARL AU23769

 .......................................................................................... NLT CONSULTING23772

 ..................................................................MOROCCO AVIATION CAPITAL23772

 ........................................................................................ARMA IMMOBILIER23772

 .......................................................................................................... ITQANDIS23772

 .................................................................................................... MOBILE SAM23772

 ................................................................................STE BOUSHAIB KAFTAN23772

 ...................................................................................STE LM CITY SARL/AU 23772

 ................................................................................................. CAFE MARYOS23772

23772م ك موتورز........................................................................................................... 

 ............................................................................................................ 23772كام سيزاين

 ................................................................................ ADNE CONSTRUCTION23772

 .......................................................... BRELA BUREAU D›ETUDES SARLAU23772

 ............................................................................. SOCIETE SHANGHAI CAR23773

 ...................................................................................... MOON PARK IMMO23773

 ................................................................................ELEGANT HOUS IMMO 23773

 ..............................................................................................OUJDA CHANGE23774

 .......................................................................................................PENTAPOLE23774

 INSTITUT PHARMACEUTIQUE DE DERMATOLOGIE sarl*

 ......................................................................................... *IPHADERM23774

 ...........................................................................................................COMAFRI23774

 ..................................................................................... AVREX CONSULTING23774

 ....................................................... AL WIAM TRAVAUX ET FOURNITURE23775

 ..........................................................................................................YASSILUM23775

 ..............................................CHARM & LUXURY HOTELS GROUP SARL23775

 ........................................................................................... IKEN ASSISTANCE23775

 ........................................................................................ARWA VISION SARL23776

 .............................................................................................................TEXMED23776

 .................................................................................... SERVICE ABDESALAM23776

 ........................................................................................................AGUA MISS23777

 ................................................................................STE FLASHCOOL S.A.R.L23777

 ..................................................INTELCIA MAROC SA ET EMASHORE SA23777

 ............................................................................................................VERAMO23778

 .............................................................. SOCIETE IMMOBILIERE ANNAHR23778

 ......................................................................................................TSAFAT IMO23779

 ....................................................................... IMPOMED IMPORT EXPORT23779

 ................................................................GENERAL MULTI TRAVAUX SARL23779

 .................................................................................... MARINA NAUTIQUES23779

 ........................................................................................... ESPACE AL JAZIRA23782

 ...................................................................... IHMAA COMPANY S.A.RL.AU23782

 ................................................................. JEUNE AFRIQUE MEDIA GROUP23782

 .............................................................SOLUTION ENERGIE ET TELECOM23782

 ....................................................................... STE TRANS - IAZZA SARL AU23782

 ..................................................................... AMAZING FUTUR COMPANY23782

 ....................................................................... PNEU-MIYA MULTISERVICES23782

 .....................................................................PURA BELLA BEAUTY CENTER23782

 ...............................................................................................MOTO KHALILE23782

 ............................................................................................ PC CAFE SARL.AU23782

 ...............................................................................................Société BB4 CAR23783

 ................................................................................................... 23783بوحوت سي2فس

 ............................................................................................. CONSEIL BETON23783

 ................................................................................. DIRECT TRANSACTION23784

 ..............................................................................TRAVAUX ID MOHAMED23784

 ......................................................................................SWS CORPORATION23784

 .........................................................MAJORELLE KINDERGARTEN PRIVE 23785

 .................................................................................................COHEN EVENT23785

 ...................................................................................STE NORESTRAV SARL23785

 ....................................................................................................... KEYUMARS23785

 ................................................................................ STE IMMO LMAKI SARL23786

23786باب الجنان للعقار................................................................................................ 

 ............................................................................................ AQUAPLANNING23786

 ................................................................................................ CHARK INVEST23787

 ........................................................................................ AL MADAQ FOODS23787

Ô ART MARRAKECH23787 )اج فن مراكش)............................................................. 

 ................................................................................................LOUTFI FAMILY23788



صفحة صفحة

23543 الجريدة الرسميةعدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222) 

 ................................................................................COMPLEXE L'ELEGANCE23788

 ................................................................................................... 23788الشورى كابيتال

 ...............................................................................Q.C.B DEVELOPPEMENT23789

 .............................................................................................RIAD AMANOUZ23789

 ...................................................................................... PEINTURE JEUNESSE23789

 .......................................................................................... HYGIENE HABITAT23789

 ................................................................................OUNALICH IMPEX SARL23792

 ................................................................................... EL CHEWAYA SARL AU23792

 .......................................................................... KAI COFFEE & CO SARL AU23792

 .................................................................................. MOROPCALL SARL AU23792

 .............................................................................................. MOUTON NOIR23792

 .............................................................................................................RANBEN23792

 ...................................................................................................... LED & DOM23792

 ........................................................................................... ESPACE MOUNIM23792

 .................................................................................................FLORENCE EVE23792

 ..................................................................................... MOUSSAADAT SAAD23792

 ..............................................................................................SECUOUARAMA23792

 ........................................................................................................... 23793مدرسة برج

 ............................................................................................ SABRI PAPETERIE 23793

 ............................................................................................ SABRI PAPETERIE 23793

 ................................................................................................ARABIAN PALM23793

 .............................. PLATFORME DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS23794

 ................................................................................TIHA SERVICES SARL AU23794

 ................................................................................................ES IMMOBILIER23794

 .....................................................................................STE MEGADOR CLUB23794

 .......................................................................................................... I.H TRANS23794

 .......................................................................................................... I.H TRANS23795

 ........................................................................................................CHMAGHA23795

 .................................................................................. ALMAJD BICA 23795بيكا املجد

23795سنيطي2 طبولة...................................................................................................... 

 ............................................................................................. STE AELITE  SARL23795

 .......................................................................................... MAGHRAOUI BATI23796

 .............................................................................................................. CASH IT23796

 .......................................................................................................TOEKOMST23796

 .............................................................................. LUXE CITY PROMOTION23797

 ......................................................STE KAMAL TOUR GENERAL SARL AU23797

23797شركة التهيئة زناتة................................................................................................ 

 ....................................................................................................CODE TRANS23797

 ............................................................................................................. STE JB2423798

 ....................................................................................................CODE TRANS23798

 .......................................................................... QIRAT WORKING SARL AU23798

 ....................................................................................... PHARMACIE BARRA23798

 ........................................................................................... BULAZE SERVICES23799

 ........................................................................................................... DECOPIN23799

 .............................................................................. STE IARA MED CAR SARL23799

 ...........................................................................................................HASNAIN23822

 ............................................................................................................KM PARA23822

 ........................................................................STE SCANNERS ET RAYON X23822

 ............................................................................................... TEAM SERVICES23822

 ..................................................................... MITALI BASMA ARCHITECTES23822

 ...........................................................................OIRDI AGRI TRAV SARL AU23822

 ................... STE ELECTRIC POWER CONSTRUCTION DE L’ORIENTAL23822

 ................................................................... STE SEMLALI IMPORT EXPORT23822

 ............................................................ESPACE KHADAMAT YOUSSOUFIA23822

 .................................................................................... LOUD DESIGN sarl au23822

 ............................................................ESPACE KHADAMAT YOUSSOUFIA23822

 .......................................................................BENDAYAN TRAVAUX sarl au23823

 ................................................................................................ UNIQUE PARTS23823

 ................................................................................................. RACHID ET CO23823

 .........................................................................................COOPERIO AFRICA23823

 ......................................................................................... IRTIYAH LILISKANE23824

 .......................................................................................... IRIZANE TRAVAUX23824

 .....................................................................................................SOKA JT CAR23824

 ................................................................................................. COQ MARCHE23824

 ........................................................................................ LAS DONAS TRANS23825

 .........................................SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA23825

 ...................................................................................................LUXERY HILLS23825

23825عالم الطفل.......................................................................................................... 



صفحة صفحة

عدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222) الجريدة الرسمية23544  

 .........................................................................................................MBS CASH23826

 ..............................................................................................................SARLUK23826

 .....................................................................................EMIRATES LOGISTICS23826

 .......................................................................................... AZAHAMZ TRANS23826

 ............................................................................................................GHAL TD23827

 .................................................................................................STE VETA FERTI23827

 ....................................................................................................... KEVINTRAV23827

 ...................................................................................................SAROGOODS23828

 ......................................................................................... FESSAOUIS FRUITS23828

 ..........................................................................................AMERICAN BREAD23828

 ................................................................................................CONSTRUCTSY23828

 ............................................................................................CHMIMOU CASH23828

 ................................................................................... AVLI CONSTRUCTION23829

 ................................................................................... AVLI CONSTRUCTION23829

 .................................................................................................... 23829ا س2م التداجل

 ..................................................................................................... ARAZ IMMO23829

 .............................................................................................................. MC.LIFE23822

 ............................................................................................MODEST ATELIER23822

 ....................................................................................... STE MOREMIT SARL23822

 ......................................................................................................... 23822ال في ناتيغيل

23822ميديا 37............................................................................................................... 

 ..................................................................................mamounia equipement23822

 ...........................................................................................SAHRAOUI COLTE23822

 ....................................................................................... AGHIGHA TRAVAUX23822

 ................................................................................................ALMARBAI-BAT23822

 ................................................................................APPRENDE À TOUT ÂGE23822

 .......................................................................................MENARA CONFORT23822

 ..................................................................................................... R.Z PROJECT23823

 ..................................................................................................... R.Z PROJECT23823

 ......................................................................................................SOFICOMPT23823

 ....................................................................................................RANA TRANS23823

 ..........................................................................................TRANS BENI DRAR23824

 ......................................................................... STE CASH MIHANE.FS SARL23824

 ................................................................................................................ LAZEO23824

23824اكابكدل كومباني................................................................................................. 

 ............................................................................................. JALAN CRIATION23825

 ..........................................................................................WALQUAM EVENT23825

 ........................................................................................ FOURESTIER RIADS23825

23825املداء ميديا نت.................................................................................................... 

 ...............................................................................SYMO TRAVAUX DIVERS23826

 ......................................................... LA HOLLANDAISE IMPORT EXPORT23826

 ................................................................................................. LITHO CARTES23826

 .............................................................................STE MM BELLAK SARL AU23827

 .............................................................................................. CREATIVE BODY23827

 .....................................................................................SOCIETE M.H CONST23827

 ............................................STE ID-SAID CONSTRUCTION ET SERVICES23828

 ...................................................STE AG ENGINEERING STUDIES OFFICE23828

 .............................................................................................................S.G.T.P.R23828

 .....................................................................................AYMAN MESSAGERIE23829

 ........................................................................... SOS SMART COURS PRIVE23829

 ............................................................................................ANATIM SARL AU23829

 .................................................................................. STE GOOD SOLUTION23822

 .......................................................................................... STE: PIMP MY DAY23822

 ........................................................................................................ DERMACIA23822

 .......................................... SOCIETE HANOUNIA TRANSPORT SARL AU23822

 ..........................................................................................PALMPACK S.A.S.U23822

 .............................................................................ACT CLIMATE INITIATIVES23822

 ...........................................................................................................YOUSSIM23822

 ......................................................................................... LMT CONSULTING23822

 ............................................................................................ TAGALAMTE&CO23822

 ..........................................................................................HOUBOUB SAHEL 23822

 ........................................ GERANCE- LIBRE DE FONDS DE COMMERCE23822

 .............................................................................................. RK IMMOBILIER23823

 .................................................................................................. 23823سعيداز ججرس بارا

 .....................................................................................................AZAD FOOD23823

 ................................................................................................ 23823أرجب بيي2 مارجك

 ............................................................................................ R.M AERO IMMO23824

 ..................................................................................THE TRIANGLE sarl A.U23824



صفحة صفحة

23545 الجريدة الرسميةعدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222) 

 ....................................................................................................... 23824ليكدي2ي رايد

 ....................................................................................................... 23824منا ترجندبور

 ........................................SAHARA BUSINESS SARL A ASSOCIE UNIQUE23825

 ........................................SAHARA BUSINESS SARL A ASSOCIE UNIQUE23825

 ..................................................................MAGIC LENSES AGENCY S.A.R.L23825

 .............................................................................LAMOY BEAUTY SARL AU23826

 .............................................................SOCIETE DE MENAGE DE CHAOUI23826

 .........................................................................................................SONERMA23826

 .................................................................................................O&D SERVICES23827

 ....................................................................................................FIVE BRANDS23827

 ............................................................................................................MAFIBRA23827

 ......................................................................................JARDINS DE SEFROU23827

 ...........................................................................................................TECHALIT23828

 ..........................................................................STE »MTT HOLIDAYS«SARL23828

 .........................................................SOCIETE IMMOBILIER INOP -SINOP23828

 .......................................................................................AL ASWANY GROUP23829

 ............................................................................................... STE MACONFIG23829

 ...............................................................................STE »LYNX TOURS«SARL23829

 ...............................................................................STE »LYNX TOURS«SARL23829

 ...................................................................................BOUMDIANE SERVICE23832

 ..................................................................................................... GFR MAROC23832

 ...................................................................................................FCVC MAROC23832

 .................................................................................... SOCIETE ENTROSAAL23832

 ............................................................................................................. AXE QSE23832

 ......................................................................................... AXIS CONSULTING23832

 .......................................................................................... COMOLI, FERRARI23832

 ......................................................................................... UNIVERS ELECTRO23832

 ..........................TATA HISPANO MOTORS CARROSSERIES MAGHREB23832

 ..................................................................................... EMERGE FINANCING23832

 .......................................................................................MAJORELLE BEAUTE23832

 ......................................................................................STE AL ISTIQLAL CAR23832

 .............................................................................. EMERGE MANAGEMENT23833

 .............................................................................................. EMERGE INVEST23833

 ........................................................................................................... BÔ NAILS23833

 ........................................................................................................... ALGHAYT23833

 ....................................................GITO INSPECTION TECHNICAL OFFICE23834

 ................................................................................... EXTRA SUEVEILLANCE23834

 ...................................................................................... VAPOSTYLE MAROC23834

 ................................................................................ WHILE INFORMATIQUE23835

 .............................................................................................CVT LOGISTIQUE23835

 ............................................................................................NUFARM AFRICA 23835

 .......................................................................................................44CITY CAR23836

 ..............................................................FRESH EXPRESS INTERNATIONAL23836

 .......................................................................... PHOTO SHOP MAJORELLE23836

 .......................................................................................CLINIQUE RHAMNA23836

 ......................................................................................ESPACE EVENEMENT23836

 ........................................................................................STE A ISTIQLAL CAR23837

23837شركة التهيئة زناتة................................................................................................ 

 .................................................................................SOCIETE SOREMEKTRA23837

 ..................................................................................STE DOUALI BEST CAR 23837

 ............................................................................................................... IF TRAV23837

 ............................................................................................... MTT HOLIDAYS23838

 ..........................................................................SELLAM INDUSTRIBUTION23838

 .............................................................................................................CAVADO23838

 ........................................................................................... DIAMONO-ARBO23839

 ................................................................................................SMC PREMIUM23839

 ........................................................................................COMEPRAG INVEST23839

 ................................................................................ PIECES DORIGINE.COM23839

 ....................................................................................................COMAPROM23842

 .......................................... Société GREEN FLOWERS EDUCATION Privé23842

 ..............................................................................................BEAM LIGHTING23842

 .......................................................................................................... SYGMA.AI23842

 .............................................................................................MASSORMAROC23842

 ......................................................................SOCIETE CASH BENRHANEM23842

 ..............................................................................................SIDAL RENT CAR23842

 ....................................................................... STE RR BEST DEALS SELLING23842

 ................................................................................................................ INMAL23843

 ...............................................................................................LA CRAQUANTE23843



صفحة صفحة

عدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222) الجريدة الرسمية23546  

 ..................................................STE TRAITEUR DAR ALKAFTAN SARL AU23843

 .................................................................STE KHOUYI TRAVAUX SARL AU23844

 ......................................................................STE SONDA CHARQ SARL AU23844

 .................................................STE ZAHRA GRAND BRODERIE SARL AU23844

 .......................................................................... AGRO RAS EL AIN SARL AU23845

 ..................................................................................................MAROC POLO23845

23845موريس ترنس....................................................................................................... 

23846اتر افوار................................................................................................................. 

 ..........................................................................................................COSTAFIO23846

 .......................................................................................... PEGASE STALLION23846

 .................................................................................................ZAATAR FOOD23847

 ................................................................................ LERIT HOUSE  SARL A.U23847

 ................................................................................................ PHARMA FIRST23847

 .............................................................................. RAYANE HASSAN TRANS23847

 ................................................................................................... ASSIFA FOOD23848

 ....................................................................UNIVERS PHARMACEUTICALS23848

 ....................................................................UNIVERS PHARMACEUTICALS23848

 ......................................................................... STE ROKIA DE TRANSPORT23848

 .............................................................................................. STE VIE EXPERES23848

 .....................................................................ALGORITHME SERVICES SARL23849

 .................................................................................................... SMAIL BROD23849

 ............................................................................MEDIA PRO ASWATNEWS23849

 .....................................................................................................PINKDESIGN23849

 ...........................................................................................................GAMARIS23849

 ...........................SOCIETE MARBRE IMPORT EXPORT DE L›ORIENTAL23852

 ................................................................................................... GAZON VERT23852

 ............................................................................ QUADS MERZOUGA CITY23852

 ....................................................................................................DAR VOYAGE23852

 ........................................................................................MM DISTRIBUTION23852

 ...............................................................................................STE HIRCHI CAR23852

 ............................................................................................................... BIOVAL23852

 ................................................................................................. NALINE FOOD23852

 .................................................................................................................JADOB23852

23852إل أش ليفينغ....................................................................................................... 

 ........................................................................................................LAVAST ACI23853

 ........................................................................................................ B.GRAPHIC23853

STE CLAXA GROUPE SARL AU23853 شركة كالسا كرجب..................................... 

 .......................................................... INSTITUTION MONT-BLANC PRIVE23854

 ............................................................................MEGA EXPERTISE MAROC23854

 .............................................................................................. 23854تغرار سرفيس كاش

 ............................................................ FRERES TRAVAUX MULTISERVICES23855

 .................................................................................................. 23855ميلبورن بوتانيكا

 ............................................................................................................. FILIAVET23855

 ............................................................................................... SOUHAIT CASH23855

 ............................................................................................. STA TRANSPORT23856

 ....................................................................................................DAR EL FARAJ23856

23856نوماس فيت............................................................................................................ 

 ............................................................................................ CASH INTERFACE23856

 ....................................................................................ACCESSOIRES R SIMO23857

 ............................................. STE FEDERALES DES MINES ET CARRIERES23857

23857إنجاز لألع ال التجارية جالعامة........................................................................... 

 .............................................................................................ATV ADVENTURE23858

 ........................................................................................... dormakaba Maroc23858

 ...........................................................................................................NADIYAD23858

 ....................................................................... GOLDEN MAROC BUSINESS23859

 ..........................................................................................POLISH CONFORT23859

 ............................................................ CENTRE HEMODIALYSE BIOUGRA23859

 ...................................................................................... 23859شركة مج وعة الرسالة

 .....................................................................................STE CH Print SARL AU23862

 ............................................................................................... MICRO BRIQUE23862

 .......................................................................................NADORAGRO-SARL23862

 ...............................................................................................STE HIRCHI CAR23862

 ....................................................................................................... TIART  23862تيارت

23862 رايناكورش.م.م.................................................................................................... 

 ................................................................................................... LION DISTRIB23862

 .......................................................................... STE ERRAHMA AMJAD BTP23862

 ....................................................................... PERLA NEGRA INVESTMENT23862

 ............................................................................................. PIERRE ET VERRE23862
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 ...........................................................................CAFE MORGHAD SARL AU23862

 ..................................................................................... STE NADAYIZ TRANS23863

 ..................................................................................................TLC EN MODE23863

 ................................................................................................. PURPLE PEARL23863

 .........................................................SOCIETE HMIDANI INVEST SARL AU23863

 ............................................................................................. BARGUELT SARL 23864

 ............................................................................................................ WOW FX23864

 .................................................................................................................  ELPEK23864

 ....................................................................................................... BAY INVEST23865

 ............................................................................................................... HUAYU23865

 ........................................................................................ DREAM PLANCHER23865

 .............................................................................................. MDIQ TRAVAUX23866

 ...................................................................................................... AMINE.MAE23866

23866إصباص أنان أجملاس.......................................................................................... 

 .................................................................................... ICHO LUXE CAR SARL23866

 ................................................................................FASHION AL BOUGHAZ23867

 ......................................................................................................... BIG DOOR23867

 ........................................................................................... STE IBRADIS SARL23867

 ............................................................................................SOCIETE BOHITO23868

 ............................................................................................SOCIETE BOHITO23868

 ...........................SOCIETE MARBRE IMPORT EXPORT DE L›ORIENTAL23868

 ........................................................................................STE BELLALI PLATRE23868

 ............................................................................................... BOUZNIKA TEK23868

 .............................................................................................................. DISNEG23869

 ...................................................................................................... FOUZI PLUS23869
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MISKA NEGOCE
SARL AU

تحويل املقر االأت اعي
إن الج ع العام االستثنائي لشركة  
 STE MISKA NEGOCE SARL AU
سرهم   222.222 رأس الها  ش.م.م، 

قد قرر بتاريخ 22 نوف 21 2222 :
تحويل املقر االأت اعي من تجزئة 
7 بلوك E الحوزية القنيطرة إ 6 املحل 
رقم  تجزئة  الدفلي  بالطابق  الكائن 

E89 الحوزية القنيطرة.
مدكاجي  الديد  املدي2  استقالة 

عزيز ابتداء من 22 نوف 21 2222.
فاط ة  مدكاجي  الديدة  تعيين 
سنة  ملدة  للشركة  أديدة  ك دي2ة 

جاحدة ابتداء من 22 نوف 21 2222.
بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
بالقنيطرة بتاريخ فاتح سيد 21 2222 

تحت رقم 55659.
من أأل االستخالص جالبيان

1 P

ALPI TOURISME شركة
زياسة رأس املال

في  االستثنائي  العام  الج ع  يقرر 
رأس ال  زياسة   2222 نوف 21  فاتح 
إ 6  سرهم   322.222 من  الشركة 

622.222 سرهم.
املال  رأس  في  الزياسة  هذه  بعد 
جتوزيع 3222 سهم تم إنشاؤه حديثا، 
الصفدي  الديد  نصيب  يصبح 
سهم   6222  : رأس ال  في  نورالدين 
حصة   6222 أي   %222 مقابل 

اأت اعية بقي ة 222 سرهم.

ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم 

إ 6  مقدم  جهو  سرهم،   622.222

لكل  سرهم   222 بقي ة  سهم   6222

منها، مرق ة من 2 إ 6 6222 مدفوعة 

بالكامل.

3222 سهم ي ثلون مقدار الزياسة 

االأت اع  قرره  الذي  املال  رأس  في 

االستثنائي في فاتح نوف 21 2222.

السجل التجاري 295259.

إيداع قانون 846753.

2 P

AVYIS
SARL AU

بتاريخ املؤرخ  العقد   ب وأب 

قوانين  جضعت   2222 أكتوبر   24

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

لل شارك املنفرس تت يز ب ا يلي :

.AVYIS : التد ية

الهدف االأت اعي : تشغيل منشأة 

إصالح صناعية.
املقر : رقم 28 شارع فال جلد ع ي2 

الشقة 3 أكدال الرباط.
سرهم   22.222  : رأس ال الشركة 

مقد ة كالتا ي :

222 حصة  الديد الطالبي رشيد 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

من  مدي2ة  الشركة   : التديي2 

طرف املشارك املنفرس الديد الطالبي 
رشيد.

لدى  تم  لقد   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحك ة 

22 نوف 21 2222 تحت رقم 232464. 

3 P

AHM Insights SARL

Audit - Conseil - Expertise

55، ع ارة شكي2 شارع مح د الخامس الطابق 

الثالث مكتب رقم 6، ت ارة

الفاكس : 25.37.42.33.23

 SOCIETE MABENA FOOD &

TRADITIONS
SARL

شركة مبينا فوس جتراسيديون

بيع الحصص االأت اعية جتعيين 
مدي2ة أديدة لشركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
الج ع  محضر  ب قت�سى   : أجال 

بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 

قرر شركاء شركة   ،2222 نوف 21   9  

 MABENA FOOD & TRADITIONS

املحدجسة، املدؤجلية  ذات   SARL 

ما يلي :

املوافقة عل6 بيع الحصص جهي :

 222 بقي ة  حصة   52 بيع 

الديد  طرف  من  منها  لكل  سرهم 

لفائدة  رضا  مح د  عبد الكريم  بن 

الديدة كوثر العنجري زعفران.

سرهم   222 حصة بقي ة   52 بيع 

لكل منها من طرف الديد مدكوري 
أح د لفائدة الديدة كوثر العنجري 

زعفران.

 7  ،2 باملواس  املرتبطة  التعديالت 

للشركة  امسا�سي  النظام  من  ج24 

عل6 أساس هذا التقديم الجديد.

الكريم  عبد  بن  الديد  استقالة 

مح د رضا جالديد مدكوري أح د 

من جظيفتيه ا ك دي2ين للشركة مع 

ت21ئة ذمتيه ا طيلة مدة التديي2.

العنجري  كوثر  الديدة  تعيين 
للشركة  أديدة  ك دي2ة  زعفران 

لفت2ة غي2 محدجسة.

للشركة  القانونية  الصفة  تغيي2 

من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

إ 6 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

إ 6   SARL ذات الشريك الوحيد )من 

.(SARL AU

لدى  تم اإليداع القانوني،   : ثانيا 

بتاريخ بالرباط،  التجارية   املحك ة 

25 نوف 21 2222 تحت رقم 22278.

4 P

 ACWA POWER

 OUARZAZATE
شركة مداه ة

 ذات مجلس اإلسارة الج اعية 

جمجلس رقابة 

يبلغ رأس الها : 35.362.722 سرهم 

املقر االأت اعي : 65، شارع املهدي 

بن بركة، الدوي�سي - الرباط 

السجل التجاري بالرباط
رقم 97965

الج عية  مداجالت  ب قت�سى 

يونيو   32 بتاريخ  املختلطة  العامة 

2222، تم :

مح د  الديد  استقالة  تسجيل 

عبد هللا أبو نيان من مهامه كعضو 

مجلس الرقابة.

 Kashif تعيين  عل6  املصاسقة 

مجلس  كعضو   Mahboob Rana

الرقابة ملدة تنتهي بانعقاس الج عية 

العامة التي ستبث في حدابات  الدنة 

املالية املنتهية في 32 سيد 21 2222.

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم جالدلطات املدندة إليهم.
جال تتح ل اإلسارة أية مدؤجلية في ا يتعلق ب ض ون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
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الدائ ين  امل ثلين  بتغيي2  تذكي2 
للشركات :

 Acwa Power Global Services
عوض  برحو  اسريس  الديد   :  Ltd

.Badis Derradji الديد
 Acwa Power Maroc
عضو   SARL  Badis Derradji
 Suntharesan Padmanathan

جبالتا ي يتكون مجلس الرقابة من :
Kashif Mahboob Rana، رئيس 

مجلس الرقابة.
م ثلة من   MASEN Capital SA
قبل الديدة فاط ة ح دجش، عضو 

مجلس الرقابة.
   Acwa Power Maroc SARL  
 Badis الديد  قبل  من  م ثلة 

Derradji عضو مجلس الرقابة من :
 Acwa Power Global Services
اسريس  الديد  قبل  من  م ثلة   Ltd

برحو، عضو مجلس الرقابة.
بانعقاس  مهامهم  مدة  تنتهي 
في  ستبث  التي  العامة  الج عية 
في املنتهية  املالية  الدنة   حدابات 

32 سيد 21 2222.
االأت اعي  النشاط  است رار 

للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 
تحت رقم   ،2222 نوف 21   25 بتاريخ 

.232749
من أأل التلخيص جالنشر
مجلس اإلسارة الج اعية

5 P

 ACWA POWER
 OUARZAZATE IV

شركة مداه ة ذات مجلس اإلسارة 
الج اعية جمجلس رقابة 

يبلغ رأس الها : 33.952.822 سرهم 
املقر االأت اعي : 65، شارع املهدي 

بن بركة، الدوي�سي - الرباط 
السجل التجاري بالرباط

رقم 222345
الج عية  مداجالت  ب قت�سى 
يونيو   32 بتاريخ  املختلطة  العامة 

2222، تم :

الديد  استقالة  تسجيل 

من   Suntharesan Padmanathan

مهامه كعضو مجلس الرقابة.

 Kashif تعيين  عل6  املصاسقة 

مجلس  كعضو   Mahboob Rana

الرقابة ملدة مهام سلفه.

الدائم  امل ثل  تغيي2  تسجيل 

 Acwa Power Global لشركة 

 Services Ltd Manish Singhal

أبو  هللا  عبد  مح د  الديد  عوض 

نيان.

أعضاء  مهام  مدة  نهاية  تسجيل 

مجلس الرقابة جتجديدها ملدة تنتهي 

 2225 في  العامة  الج عية  بانعقاس 

الدنة  حدابات  في  ستبث  جالتي 

املالية املنتهية في 32 سيد 21 2224.

االأت اعي  النشاط  است رار 

للشركة.

ب قت�سى مداجالت مجلس الرقابة 

بتاريخ 32 يونيو 2222 تم :

رئيس  مهام  مدة  نهاية  تسجيل 

 Kashif Mahboob الرقابة  مجلس 

جتجديدها ملدة تنتهي بانعقاس   Rana

جالتي   2225 في  العامة  الج عية 

املالية  الدنة  حدابات  في  ستبث 

املنتهية في 32 سيد 21 2224.

الرقابة مجلس  يتكون   جبالتا ي 

من :

Kashif Mahboob Rana، رئيس 

مجلس الرقابة.

م ثلة من   MASEN Capital SA

قبل الديدة فاط ة ح دجش، عضو 

مجلس الرقابة.

   Acwa Power Maroc SARL  

 Badis الديد  قبل  من  م ثلة 

Derradji عضو مجلس الرقابة.

 Acwa Power GLOBAL LTD 

 Services الديد  قبل  من  م ثلة 

مجلس  عضو   ،Manish Singhal

الرقابة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 
تحت رقم   ،2222 نوف 21   25 بتاريخ 

.232752
من أأل التلخيص جالنشر
مجلس اإلسارة الج اعية

6 P

ACWA POWER BOUJDOUR
شركة مداه ة ذات مجلس اإلسارة 

الج اعية جمجلس رقابة 
يبلغ رأس الها : 23.292.222 سرهم 
املقر االأت اعي : 65، شارع املهدي 

بن بركة، الدوي�سي - الرباط 
السجل التجاري بالرباط

رقم 222349
الج عية  مداجالت  ب قت�سى 
يونيو   32 بتاريخ  املختلطة  العامة 

2222، تم :
الديد  استقالة  تسجيل 
من   Suntharesan Padmanathan

مهامه كعضو مجلس رقابة.
 Kashif تعيين  عل6  املصاسقة 
مجلس  كعضو   Mahboob Rana

الرقابة ملدة مهام سلفه.
الدائم  امل ثل  تغيي2  تسجيل 
 Acwa Power Global لشركة 
 Services Ltd Manish Singhal
أبو  هللا  عبد  مح د  الديد  عوض 

نيان.
أعضاء  مهام  مدة  نهاية  تسجيل 
مجلس الرقابة جتجديدها ملدة تنتهي 
 2225 في  العامة  الج عية  بانعقاس 
الدنة  حدابات  في  ستبث  جالتي 

املالية املنتهية في 32 سيد 21 2224.
االأت اعي  النشاط  است رار 

للشركة.
ب قت�سى مداجالت مجلس الرقابة 

بتاريخ 32 يونيو 2222 تم :
رئيس  مهام  مدة  نهاية  تسجيل 
 Kashif Mahboob الرقابة  مجلس 
جتجديدها ملدة تنتهي بانعقاس   Rana
جالتي   2225 في  العامة  الج عية 
املالية  الدنة  حدابات  في  ستبث 

املنتهية في 32 سيد 21 2224.

الرقابة مجلس  يتكون   جبالتا ي 

من :
Kashif Mahboob Rana، رئيس 

مجلس الرقابة.

م ثلة من   MASEN Capital SA

قبل الديدة فاط ة ح دجش، عضو 

مجلس الرقابة.

   Acwa Power Maroc SARL  

 Badis الديد  قبل  من  م ثلة 

Derradji عضو مجلس الرقابة.

 Acwa Power Global Services Ltd

 Manish الديد  طرف  من  م ثلة 

Singhal، عضو مجلس الرقابة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 

تحت رقم   ،2222 نوف 21   25 بتاريخ 

.232748
من أأل التلخيص جالنشر

مجلس اإلسارة الج اعية

7 P

 RENEWABLE ENERGIES

FOR MOROCCO
شركة مداه ة ذات مجلس اإلسارة 

الج اعية جمجلس  رقابة 

يبلغ رأس الها : 322.222 سرهم 

املقر االأت اعي : 65، شارع املهدي 

بن بركة، الدوي�سي - الرباط 

السجل التجاري بالرباط
رقم 222972

الج عية  مداجالت  ب قت�سى 

يونيو   29 بتاريخ  املختلطة  العامة 

2222، تم :

بالندبة للج عية العامة العاسية :

أعضاء  مهام  مدة  نهاية  تسجيل 

مجلس الرقابة التاليين جتجديدها :
Mattew F. YORK، رئيس مجلس 

الرقابة.

 ،Julio TORRE GUTIERREZ

عضو مجلس الرقابة.

 ،Sivakumar LAKSHMAN

عضو مجلس الرقابة.

Stefan Alfons L VERLEE، عضو 

مجلس الرقابة.
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انعقاس  عند  مهامهم  مدة  تنتهي 
في  ستبث  جالتي  العامة  الج عية 
في املنتهية  املالية  الدنة   حدابات 

32 سيد 21 2224.
بالندبة ملجلس الرقابة :

رئيس  مهام  مدة  نهاية  تسجيل 
مجلس الرقابة جتجديدها ملدة تنتهي 
بانعقاس الج عية العامة جالتي ستبث 
في حدابات الدنة املالية املنتهية في 

32 سيد 21 2224.
الرقابة مجلس  يتكون   جبالتا ي 

من :
Mattew F. YORK، رئيس مجلس 

الرقابة.
 ،Julio TORRE GUTIERREZ

عضو مجلس الرقابة.
 ،Sivakumar LAKSHMAN

عضو مجلس الرقابة.
Stefan Alfons L VERLEE، عضو 

مجلس الرقابة.
انعقاس  عند  مهامهم  مدة  تنتهي 
في  ستبث  جالتي  العامة  الج عية 
في املنتهية  املالية  الدنة   حدابات 

32 سيد 21 2224.
املدير  مهام  مدة  نهاية  تسجيل 
مصطفى  الديد  الوحيد  العام 
بوزيد جتجديدها ملدة تنتهي بانعقاس 
في  ستبث  جالتي  العامة  الج عية 
في املنتهية  املالية  الدنة   حدابات 

32 سيد 21 2224.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 
تحت   ،2222 سيد 21  فاتح  بتاريخ 

رقم 232868.
من أأل التلخيص جالنشر

مجلس اإلسارة الج اعية

8 P

 EL MOUTAOUAKIL شركة
ATLAS EVENTS

ش.م.م
مقهى، مطعم، م ون حفالت

حي القائد اسريس رقم 24 خنيفرة
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2222 نوف 21   3
ذات مدؤجلية محدجسة باملواصفات 

التالية :

شركة   : التد ية 
 EL MOUTAOUAKIL ATLAS

.EVENTS
مدؤجلية  ذات  شركة   : الصفة 

محدجسة بشريك جحيد.
القائد  حي   : االأت اعي  املقر 

اسريس، رقم 24، خنيفرة.
م ون  مطعم،  :مقهى،  الغرض 

حفالت.
 222.222 في  حدس   : الرأس ال 
2222 حصة موزعة  سرهم موزع إ 6 

عل6 الشكل التا ي :
فوزية مكي 2222 حصة.

التديي2 : تديي2 الشركة من طرف 
جذلك ملدة غي2  مكي  الديدة فوزية 

محدسة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحك ة 
رقم  تحت   2222 نوف 21   22 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   2022/508

.4662
9 P

 NORB TRAVAUX شركة
DIVERS

ش.م.م
أشغال مختلفة، أشغال الكهرباء،

مفاجضة
ايت الد احة أ اعة كطاية، 

قصبة تاسلة
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم تأسيس شركة   2222 أكتوبر   29
ذات مدؤجلية محدجسة باملواصفات 

التالية :
 NORB شركة   : التد ية 

TRAVAUX DIVERS
مدؤجلية  ذات  شركة   : الصفة 

محدجسة بشريك جحيد.
الد احة  ايت   : االأت اعي  املقر 

أ اعة كطاية، قصبة تاسلة.
:أشغال مختلفة، أشغال  الغرض 

الكهرباء، مفاجضة.

 222.222 في  حدس   : الرأس ال 
2222 حصة موزعة  سرهم موزع إ 6 

عل6 الشكل التا ي :
نور الدين بوساجس 2222 حصة.

التديي2 : تديي2 الشركة من طرف 
الديد نور الدين بوساجس جذلك ملدة 

غي2 محدسة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
تاسلة  قصبة  اإلبتدائية  باملحك ة 
رقم  تحت   2222 نوف 21   32 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   2022/182

.2292
10 P

STE OUJAOU TRANS
SARL

مركز تيغدالين، خنيفرة
غي2  اأت اع  محضر  ب قت�سى 
تم   2222 أكتوبر   22 بتاريخ  عاسي 

اتخاذ القرارات التالية :
القرار 2 : تفويت 2222 حصة من 
بقي ة  اأاج  س ي2  الديد  حصص 
الديد  لفائدة  للحصة  سرهم   222

حفيظ بوث ثار.
استقالة الديد س ي2   :  2 القرار 
الشركة  ك دي2  منصبه  من  اأاج 
جتعيين الديد حفيظ بوث ثار مدي2 

للشركة جذلك ملدة غي2 محدسة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحك ة 
رقم  تحت   2222 نوف 21   28 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   2022/512

.4223
11 P

STE HOUTA FER
SARL

مكر برسان أ اعة القباب، خنيفرة
غي2  اأت اع  محضر  ب قت�سى 
تم   2222 أكتوبر   23 بتاريخ  عاسي 

اتخاذ القرار التا ي :
التشطيب عل6 الشركة،   : القرار 
الدالم  عبد  موالي  الديد  جتعيين 

عين الحوت مصفي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحك ة 

رقم  تحت   2222 سيد 21  فاتح 

رقم  التجاري  السجل   2022/521

.2992

12 P

OUTLAND SERVICES شركة
ش.م.م

استدراك خطإ جقع بالجريدة 

الرس ية عدس 5739

بتاريخ 26 أكتوبر 2222

تم تأسيس شركة ذات   : بدال من 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.

ج

 522 العلوي  الطهري  أيهان 

حصة.

يقرأ :

تم تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة.

ج

 522 العلوي  الطاهري  أيهان 

حصة.

13 P

SALI FENDI
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تم تأسيس شركة   2222 أكتوبر   25

بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

الخصائص تح ل  جالتي   جحيد 

التالية :

 SALI FENDI SARL  : التد ية 

AU

SARL AU : الصفة القانونية

أع ال   : االأت اعي  الهدف 

مختلفة.

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 

فئة  من  حصة   2222 إ 6  مقد ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة   222

بين الشركاء عل6 الشكل التا ي :
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الديدة غزالن هيبة 2222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  الدنة 

سيد 21 من كل سنة ما عدا   32 إ 6 

تاريخ  من  تبتدئ  امج 6  الدنة 

التسجيل.

املقر : ع ارة 48 شقة 2 شارع فال 

جلد ع ي2 أكدال الرباط.

املدي2 : الديد غزالن هيبة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.264335

14 P

مكتب االستشارة CCM CONSEILS ش.م.م
رقم 236، شارع القاهرة الطابق امجل

شقة رقم 2 كومطراف 2 ت ارة

الهاتف : 25.37.64.42.48

الفاكس : 25.37.64.47.64

 GLOBAL TRADING &
TECHNICAL SERVICES

SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد

الكائن مقرها : رقم 272 تجزئة 
الخيام R2 الطابق الثاني املنصور 

الذهبي ت ارة

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

تأسيس  تم  قد   2222 نوف 21   27

 GLOBAL TRADING & شركة 

 TECHNICAL SERVICES SARL

املحدجسة  املدؤجلية  ذات   AU

تح ل  جالتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :

 GLOBAL TRADING  : التد ية 

 & TECHNICAL SERVICES

SARLAU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
 222.222  : الشركة  رأس ال 

سرهم.

الهدف االأت اعي :

االستشارة جالتديي2.

االستي2اس جالتصدير.

جاملدتلزمات  اآلالت  بائع 
الصناعية.

 ANWAR HUSAIN  : الشركاء 
 MOHAMED KASIM GAZALI

2222 حصة.
مدي2ة  الكي اخ  نورة   : التديي2 

للشركة.
من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 
32 سيد 21 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
بالسجل التجاري باملحك ة التجارية 

بت ارة تحت رقم 237859.
15 P

FISCUS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
رأس الها : 22.222 سرهم

22، شارع شعيب الدكا ي، أكدال
الرباط

حل مدبق
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
قرر مدي2 الشركة   ،2222 نوف 21   9
ذات  شركة   »FISCUS SARL AU«
جحيد،  بشريك  محدجسة  مدؤجلية 

رأس الها 22.222 سرهم.
تقرر ما يلي :

حل الشركة بشكل مدبق.
تعيين املصفي للشركة في شخص 

الديد الدرغيني ع ر.
شارع   ،22 التا ي  العنوان  أعل 
شعيب الدكا ي، أكدال - الرباط، مقر 

للتصفية.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 
يوم بالرباط  التجارية   املحك ة 
22 نوف 21 2222 تحت عدس232522.
16 P

AHARAME AGDAL
SARL

فسخ الشركة قبل امجان
العام  الج ع  إثر  عل6   : أجال 
سيد 21   22 االستثنائي املنعقد يوم 
 AHARAME شركة  لشركاء   ،2222
املدؤجلية  ذات  شركة   ،AGDAL

املحدجسة، رأس الها 222.222 سرهم، 

إقامة  بالرباط،  االأت اعي  جمقرها 

رابعة  ساحة  امجل،  الطابق  قيس، 

العدجية، تقرر ما يلي :

فسخ الشركة قبل امجان، جتعيين 

ك صفيين للشركة :

مغربي  العوفي2،  توفيق  الديد 

الحامل لبطاقة التعريف  الجندية، 

جالقاطن   ،A22692 رقم  الوطنية 
بتوري،  زنقة مكي   ،5 رقم  بالرباط، 

حي الدوي�سي.

مغربي  العوفي2،  العربي  الديد 

الحامل لبطاقة التعريف  الجندية، 

جالقاطن   ،A96722 رقم  الوطنية 

بالرباط، بني جرياغل، طريق زعي2، حي 

الدوي�سي.

تحديد مقر التصفية بالرباط.

الشركة  مدي2ي  ملهام  حد  جضع 

جه ا :

جالديد  العوفي2  العربي  الديد 

ذمته ا  ت21ئة  مع  العوفي2،  توفيق 

جإخالء طرفه ا.

القانوني  اإليداع  تم  جلقد   : ثانيا 

باملحك ة  الضبط  كتابة  لدى 

مارس   25 يوم  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 222975.
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OXEA AUDIT & CONSEIL

شركة محدجسة املدؤجلية

 ذات شريك جحيد 

رأس الها 222.222 سرهم

مقر الشركة : 3، محج مهدي بن بركة

قطاع 22 بلوك أ حي الرياض - الرباط 

س.ت. الرباط 222255

 SYNAPTIQUE MAGHREB 
 S.A

شركة مداه ة
رأس الها : 2.226.522 سرهم

مقر الشركة : زنقة حنين رقم 3 

الشقة 2 - أكدال - الرباط -

س.ت. )الرباط) 53.322

إشعار باإلسماج بين الشركة 

 »SYNAPTIQUE MAGHREB«

»SYNAPTICIEL« جالشركة

تم  عرفي،  عقد  بواسطة 
جاالستيعاب  اإلسماج  اتفاق  إبرام 
 ،2222 سيد 21   32 بتاريخ  بالرباط 
 SYNAPTIQUE« الشركة  بين 
مداه ة،  شركة   »MAGHREB
الكائن  سرهم،   2.222.222 رأس الها 
 3 مقرها االأت اعي بزنقة حنين رقم 
- الشقة 2 - أكدال - الرباط، املقيدة 
بالسجل التجاري بالرباط تحت رقم 
 »SYNAPTICIEL« 53322 ؛ جالشركة
شركة محدجسة املدؤجلية، رأس الها 
مقرها  الكائن  سرهم،   222.222
 -  72 رقم  ملوية  بـزنقة  اإلأت اعي  
املقيدة  الرباط،   - أكدال   -  2 الشقة 
تحت  بالرباط  التجاري  بالسجل 
امج 6  تقوم  جب وأبه   ،92523 رقم 
باستيعاب الثانية عن طريق اإلسماج.

أسباب اإلسماج
إراسة  في  اإلسماج  هذا  يندرج 
الداخلية  الهيكلة  جإعاسة  تبديط 
هاتين  بين  املكونة  لل ج وعة 
التديي2   ترشيد   بقصد  الشركتين 

اإلأ ا ي منشطتهم.
طرق اإلسماج

 SYNAPTICIEL شركة  تقوم  قد 
 SYNAPTIQUE لشركة  بتقدمة 
أي  أصولها،  مج وع   MAGHREB
2.223.232 سرهم، شرط أن تتح ل 
 843.232 أي  خصومها،  مج وع 
القي ة  ترتفع  قد  جهكذا  سرهم. 
 2.362.222 إ 6  للتقدمات  الصافية 

سرهم.
جمكافأة لهذه التقدمة الصافية، 
فئة  من  أديدة  حصة   6.822 فإن 
لكل  إس ية  بقي ة  سرهم   (222(
جاحدة، مدفوعة القي ة كليا، قد يتم 
الدامجة   الشركة  قبل  من  إحداثها 
عل6 سبيل الزياسة في رأس الها ب بلغ 

كلي قدره 682.222 سرهم.
جهي ت لك  إن الشركة الدامجة، 
املدمجة   للشركة  تابعة  حصة   667
للشركة  تابعة  حصة   2.222 من 
قد  امخي2ة،  هذه  لرأس ال  املكونة 
الخاصة  من حصصها   4537 تتلقى 
في  الزياسة  أثناء  للشركة  التابعة 

رأس الها.



عدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222)الجريدة الرسمية   23558

من   224 املاسة  مقتضيات  جفق 
القانون 95-17، لن يتم القيام بتباسل 
املدمجة  للشركة  التابعة  الحصص 
امل لوكة لدى الشركة الدامجة. جلكي 
الخاصة  حصصها  بحيازة  تقوم  ال 
الشركة  فإن  للشركة،  التابعة  بها 
في  حقوقها  عن  ستتخل6  الدامجة 
قدرها  بقي ة  رأس الها،  في  الزياسة 

453.722 سرهم.
ستصبح هذه الزياسة في  جهكذا، 
الرأس ال منحصرة في مبلغ 226.522 

سرهم.
فإن  الصافية،  للتقدمة  جمكافأة 
تابعة للشركة  حصة أديدة   2265
سرهم بقي ة   222 الدامجة من فئة 
اس ية لكل حصة، املدفوعة القي ة 
جمخصصة  محدثة  ستصبح  كليا، 
غي2  املدمجة  الشركة  في  للشريك 

الشركة الدامجة.
جقد يصبح كذلك قدط اإلسماج 
للحقوق  مطابق  بث ن  منخفض 
 SYNAPTIQUE شركة  تقع  لم  التي 
قي تها  تكون  جقد  بها   MAGHREB

226.382 سرهـم.
قد يدتخلص  جفضال عن ذلك، 
الحصص التابعة للشركة  من إلغاء 
الشركة  ملك  في   SYNAPTICIEL
عائد   ،SYNAPTIQUE MAGHREB

ما ي قدره 842.422 سرهم.
تباسل  تقرير  تحديد  يتم  قد 
املحتفظ  للشركة  التابعة  الحقوق 
للشركة  تابعة  حصص   5 في  بها 
حصة   34 بالندبة   SYNAPTICIEL
 SYNAPTIQUE للشركة  تابعة 

 .MAGHREB
شرط  إ 6  اإلسماج  يخضع  قد 
موقف لل وافقة عل6 مشرجع اإلسماج 

من قبل الج وع العامة للشركتين.
قد يتم مفعول اإلسماج من جأهة 
نظر املحاسبة جالضرائب، بأثر رأعي 

إ 6 غاية فاتح يناير 2222.
اإليجابية  الع ليات  أ يع 
املنجزة من قبل الشركة  جالدلبية، 
هذا  من  ابتداء   ،»SYNAPTICIEL«
التاريخ جإ 6 غاية يومه اإلنجاز النهائي  
الشركة  تتح لها  قد  التي  لإلسماج 

.SYNAPTIQUE MAGHREB

ستصبح الشركة الدامجة مالكة  
جستتدلم حيازة امل تلكات جالحقوق 
ابتداء  املقدمة، عل6 سبيل اإلسماج، 

من يوم تاريخ تحقيق اإلسماج.
اتفاق  إنجاز عبارات جشرجط  تم 
اإلسماج هذا من قبل الشركتين، عل6 
أساس حالته ا املحاسبية الوسيطة 
املنحصرة بالندبة لكل جاحدة منه ا 
طبقا   ،2222 أغدطس   32 إ 6 غاية 
4 234 من القانون  ملقتضيات املاسة 

95-17 )»حدابات املرأع«).
جنتيجة لع لية اإلسماج هاته، فإن 
شركة »SYNAPTICIEL« انحلت بقوة 

القانون بدجن تصفية.
العاسي  غي2  العام  الج ع  قام 
،2222 سيد 21   32 في   املنعقد 

ب ا يلي :
اإلسماج  اتفاق  عل6  املصاسقة 

النهائي في أ يع مقتضياته،
الشركة  رأس ال  في  الزياسة  قرار 
  SYNAPTIQUE MAGHREB««
من  لنقله  سرهم،   226.522
 2.226.522 إ 6  سرهم   2.222.222
حصة   2.265 جذلك بإحداث  سرهم، 
بقي ة  سرهم   222 فئة  من  أديدة 
نظرا  مدفوعة القي ة كليا،  اس ية، 
 SYNAPTIQUE« شركة  لتنازل 
حصصها  لتخصيص   »MAGHREB
من  إليها  تط ح  قد  التي  الخاصة 
الشركة  في  كشريكة  صفتها  أراء 

.SYNAPTICIEL
الجديدة  الحصص  هذه  إن 
سيتم تخصيصها للشريك في شركة 
شركة  غي2    »SYNAPTICIEL«
بواقع   ،SYNAPTIQUE MAGHREB
الدامجة  للشركة  تابعة  حصة   34
بندبة خ س حصص تابعة للشركة 
في  استيعابها  تم  جالتي  املدمجة، 

الحصص القدي ة.
أديد،  متصرف  بصفة  تعيين 
من يومه جملدة ستة سنوات  ابتداء 
الج ع  انعقاس  عقب  ستنتهي  التي 
في  للبت  املدعو  العاسي  العام 
في املقفلة  املالية  الدنة   حدابات 

32 سيد 21 2227 :

 Yassine( الديد ياسين العدري 

 ،2983 ماي   22 املزساس في   ،(LASRI

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بتجزئة  الداكن   ،JC346723 رقم 
املدتقبل - رقم 72 - سيدي معرجف 

- الدار البيضاء.

في املنعقد  اإلسارة  مجلس   قرر 

الديد  تعيين   2222 سيد 21   32

عام  مدير  بصفة  العدري  ياسين 
بدجن  سنوات،  ستة  جملدة  منتدب، 

جكالته  مدة  تجاجز  من  يت كن  أن 

ك تصرف.

 7 ج   6 تم تعديل البندين  بالتا ي، 

من النظام امسا�سي.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2222 نوف 21   24 في 

 .232226
عن إعالن 

اإلسارة 
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OXEA AUDIT & CONSEIL

شركة محدجسة املدؤجلية ذات شريك جحيد 

رأس الها 222.222 سرهم

مقر الشركة : 3 محج مهدي بن بركة قطاع 22 

بلوك »أ« حي الرياض - الرباط

س. ت. الرباط 222255

MAX DOUJA
  SARL

شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها 32.222.222 سرهم

مقر الشركة : الطابق الدفلي بع ارة 

أناس 2 زنقة أعفر الصديق أكدال،  

الرباط

س. ت. )الرباط ) 52889

فتح فرجع
قرر الج ع العام املنعقد في    I  - 

فرجع  ثالث  بفتح   2222 يناير   29

الكائنة   »MAX DOUJA« لشركة 

 M AVENUE  باملركز التجاري للشركة

ب راكش :

امجل كائن بـ L68M  محج هيفرناج 

املشت ل عل6 محل رقم  مراكش،   –

مداحته الدفلي،  بالطابق   ،L  68

م2  تقريبا ج22,53    GLA م2   223  

مدتغلة   ،(mezzanine( من نصفية 

 BOGGI( »تحت عنوان »بوجي ميالنو

حيث ستتم  )مدتث ر)،   (MILANO

م ارسة امنشطة التالية : 

أسجات  بيع   : امسا�سي  النشاط 

بالرأال  الخاصة  الجاهزة  املالبس 

جالتوابع ؛ 

منتج  كل  بيع   : امللحق  النشاط 

مرتبط بالنشاط امسا�سي.

محج    L53M ب  كائن  الثاني 

املشت ل عل6   ، مراكش   – هيفرناج 

بالطابق  الكائن   ،L  53 رقم  محل 

  GLA م2   96 مداحته  الدفلي، 

نصفية  من  م2  ج22,79  تقريبا 

)mezzanine) ، مدتغلة تحت عنوان 

 WEEK END( »جيك أند ماكس مارا«

حيث  )مدتث رة)،   (  MAX MARA

ستتم م ارسة امنشطة التالية : 

أسجات  بيع   : امسا�سي  النشاط 

بالنداء  الخاصة  الجاهزة  املالبس 

جالتوابع ؛ 

منتج  كل  بيع   : امللحق  النشاط 

مرتبط بالنشاط امسا�سي.

محج    L66M ب  كائن  الثالث 

عل6  املشت ل  مراكش،   - هيفرناج 

بالطابق  الكائن   ،L6  6 رقم  محل 

  GLA م2   73 مداحته  الدفلي، 

نصفية  من  م2  ج24,65  تقريبا 

)mezzanine)، مدتغلة تحت عنوان 

)سبق   (BELLA PELLE( بيل«  »بيال 

استغاللها بالرباط جبالدار البيضاء)، 

حيث ستتم م ارسة امنشطة التالية : 

متجر متعدس   : النشاط امسا�سي 

أسجات  بيع  في  مخصص  العالمات 

املالبس الجاهزة، جامحذية جالتوابع ؛ 

منتج  كل  بيع   : امللحق  النشاط 

مرتبط بالنشاط امسا�سي.

خديجة  الديدة  تعيين  قرر  ك ا 

)زجأة ع ر الداجسي    (TBER( الت21 

بصفة  مدي2ة   (  (Omar DAOUDI(

الفرجع الثالثة املشار إليها أعاله.

قام الج ع العام غي2 العاسي   -  II

املنعقد في 24 يناير 2222، ب ا يلي : 
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 MAX شركة  فرع   افتتاح  قرار 
محل  عل6  يشت ل  الذي   ،DOUJA
كائن ساخل فندق صوفيتيل الرباط 
م2   24 مداحته  رجز،  سي  حديقة 
بيع  منشطة  مخصص  تقريبا، 
الخاصة  الجاهزة  املالبس  منتجات 
بوكجي  مدتث ر  متجر  بالرأال 

.(BOGGI(
قرار تعيين الديدة خديجة الت21 
بصفة مدي2ة  )زجأة ع ر الداجسي) 

الفرع املشار إليه أعاله.
 MAX DOUJA تذكي2 بأن شركة 
في فندق  لها استغالل فرعين  سبق 
رجز  سي  أرسان  الرباط  صوفيتيل 

)هيلطون سابقا) : 
املتجر  في  تدتغل  امج 6   كانت 
  MAX MARA عنوان  تحت   3 رقم 
التي كانت ت ارس نشاط بيع املالبس 
مسجل  املتجر  هذا  )كان  الجاهزة 
 2222 يناير   32 بالضريبة املهنية في 

تحت البند عدس 25922289) ؛ 
املتجر  في  تدتغل  الثانية  كانت 
  PALZILERI عنوان  تحت   ،4 رقم 
التي كانت ت ارس نشاط بيع املالبس 
في  مقيد  املحل  هذا  )كان  الجاهزة 
الضريبة املهنية في 29 سيد 21 2226 

تحت البند  عدس 25952224) ؛ 
الديدة  بأن  التذكي2  تم  ك ا 
الوحيدة   املدي2ة  هي  الت21  خديجة 

للفرجع املذكورة  أعاله . 
سجل  العام  الج ع  نفس  إن 
اأت اع املحلين رقم 3 جرقم 4 الذين 
متجرا  إال  ذلك  بعد  يشكالن  لن 
جاحدا، ب وأب عقد إيجار مؤرخ في 
5 مارس 2222. إن هذا املحل الوحيد 
ب اسة الرسم املنهي عدس  سيحتفظ  

 .25922289
الشركة  ستقوم  جبالتا ي، 
الخاصة  املاسة  عل6  بالتشطيب 

بالرسم املنهي عدس 25952224 
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
بالرباط   التجارية  باملحك ة  الضبط 
في 24 نوف 21 2222، تحت رقم 232286. 

عن إعالن ،
اإلسارة املدي2ة

19 P

OXEA - FIDECOM

شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها 222.222 سرهم

3،  محج مهدي بن بركة – قطاع 22 بلوك أ 

حي الرياض - الرباط

 LOGIC CONTROL

TECHNOLOGY

SARL AU 

 شركة محدجسة املدؤجلية 

ذات شريك جاحد

رأس الها 52.222 سرهم

مقر الشركة : زنقة جاس سكيكم حي 

الصفاء، ك.أج.م. سال

س.ت. )سال) 22327

تصفية الشركة 
7 سيد 21  بواسطة قرار مؤرخ في 

فجري  عصام  الديد   قام   ،2222

جحيد  شريك   ،(Issam FAJRI(

جمصفي الشركة، باإلشهاس عل6 تقرير 

جاملفصل  أنجزه،  الذي  التصفية 

لل وأوسات  املنجزة  للع ليات 

جتدديد املطلوبات.

الوحيد  الشريك  أنجز  بالتا ي،  ج 

الحداب النهائي للتصفية.

التصفية  حصيلة  إنجاز  تم 

جاستع الها من أأل إنجاز الشكليات 

القانونية تبعا لتصفية الشركة.

عصام  الديد  املصفي  يتوفر 

فجري عل6 اإلبراء التام، نهائي ج بدجن 

تحفظ من أأل القيام ب ه ته.

جبالتا ي، تم منح اإلبراء عن التديي2 

تفويضه،  عن  جاملخالصة  لل صفي 

جمعاينة إقفال تصفية الشركة التي 

من  تنتهي شخصيتها املعنوية ابتداء 

يومه.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بدال في 

25 نوف 21  2222 تحت  رقم 39473. 
عن إعالن 

املصفي

20 P

OXEA AUDIT & CONSEIL
شركة محدجسة املدؤجلية

 ذات شريك جحيد 
رأس الها 222.222 سرهم

مقر الشركة : 3،  محج مهدي بن بركة – قطاع 
22 بلوك أ حي الرياض - الرباط 

س.ت. الرباط 222255

PROJECT AUTOMATION 
SARL

شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها 222.222  سرهم

مقر الشركة : 25، محج امبطال، 
رقم 4 ، أكدال، الرباط

س.ت. )الرباط) 225647
نقل املقر االأت اعي للشركة

ب وأب محضر بتاريخ 27 سبت 21 
لشركة  العام  الج ع  قرر   ،2222
 »PROJECT AUTOMATION«
سرهم،   222.222 رأس الها  ش.م.م، 
نقل املقر االأت اع للشركة املذكورة،
 ،4 رقم  امبطال   محج   ،25 من 

أكدال - الرباط ؛
إ 6 زنقة سوسا ع ارة 2 الشقة 5 

حدان - الرباط. 
من   4 الفصل  تم تعديل  جبذلك 

القانون امسا�سي للشركة.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 
الضبط باملحك ة التجارية  بالرباط، 
في 7 نون21 2222 تحت رقم 224252. 

عن إعالن
اإلسارة املدي2ة

21 P

OXEA AUDIT & CONSEIL
شركة محدجسة املدؤجلية ذات شريك جحيد 

رأس الها 222.222 سرهم
مقر الشركة : 3،  محج مهدي بن بركة – قطاع 

22 بلوك أ حي الرياض - الرباط 
س.ت. الرباط 222255

SYNAPTICIEL 
 SARL

شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها 222.222  سرهم

مقر الشركة :   زنقة ملوية رقم 72 
 الشقة 2 - أكدال - الرباط 

س.ت. )الرباط) 53.322
 »SYNAPTICIEL« إشعار بحل شركة

بعد اإلسماج بين الشركة

 »SYNAPTIQUE MAGHREB« 

»SYNAPTICIEL« جالشركة

تم إبرام  بواسطة عقد عرفي،   -  I

بالرباط  جاالستيعاب  اإلسماج  اتفاق 

بتاريخ 32 سيد 21 2222، بين الشركة 

شركة   SYNAPTIQUE MAGHREB

 2.222.222 رأس الها  مداه ة، 

سرهم، الكائن مقرها االأت اعي بزنقة 

 - أكدال   -  2 الشقة   ،3 رقم  حنين 

التجاري  بالسجل  املقيدة  الرباط، 

بالرباط تحت رقم 53322 ؛ جالشركة   

محدجسة  شركة   »SYNAPTICIEL«

 222.222 رأس الها  املدؤجلية، 

االأت اعي   مقرها  الكائن  سرهم، 

 ،2 الشقة   ،72 رقم  ملوية  بـزنقة 

بالسجل  املقيدة  الرباط،   - أكدال 

 ،92523 التجاري بالرباط تحت رقم 

باستيعاب  امج 6  تقوم  جب وأبه 

الثانية عن طريق اإلسماج . 

قام الج ع العام غي2 العاسي   -  II

املنعقد في 32 سيد 21 2222، ب ا يلي : 

املصاسقة عل6 : 

أ يع  في  النهائي  اإلسماج   اتفاق 

مقتضياته ؛ 

 ، عليه  ينص  الذي  اإلسماج 

 SYNAPTICIEL ب وأبه  تقوم شركة

سبيل  عل6  بتقدمة  مدمجة،  شركة 

 SYNAPTIQUE شركة  إ 6  إسماج 

الدامجة،  الشركة   ،MAGHREB

مج وع ذمتها املالية، امصول جالخصوم.

عل6  املنجزة  التقدمات  مكافأة 

سبيل إسماج حدب تكافؤ التباسل في 

أربعة جثالثين سهم الخاصة بالشركة 

حصص  لخ س  بالندبة  الدامجة 

تابعة للشركة املدمجة. ---

  »SYNAPTICIEL« قرار أن الشركة

ستصبح منحلة بقوة القانون ؛  

قرار أنه لن يتم القيام بأي ع لية 

 ،SYNAPTICIEL الشركة  لتصفية 

بحيث أن خصوم هذه امخي2ة  تتح لها 

 SYNAPTIQUE الشركة  بالكامل 

MAGHREB الشركة الدامجة.



عدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222)الجريدة الرسمية   23560

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
الضبط باملحك ة التجارية بالرباط في 
4 نوف 21 2222 تحت رقم 232228. 

عن إعالن 

اإلسارة 

22 P

شركة نقاوة
شركة محدجسة املدؤجلية
رأس املال :  52.222 سرهم

املقر االأت اعي : مكتب رقم 28 
الطابق الرابع مكاتب الصفاء طريق 

صفرج شارع موالي رشيد
فاس

 س ت : 73827/ فاس
 ض م : 23242488 
ت ض : 52655242 

ت م ش : 223225492222273
انعقد   2222 نوف 21   25 بتاريخ 
لشركة  االستثنائي  العام  الج ع 
االأت اعي  مقرها  الكائن  »نقاجة« 
ب كتب رقم 28 الطابق الرابع مكاتب 
موالي  شارع  صفرج  طريق  الصفاء 

رشيد فاس تقرر ما يلي :
إعت اس تقرير مصفي الشركة.

إبراء الذمة ملصفي الشركة.
إغالق ج تصفية الشركة.

تشطيب السجل التجاري.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2222 نوف 21   32 بتاريخ 
4973 السجل التجاري 73827.         
23 P

 SOCIETE Z & R DETAILING
CENTER

 SARL
بتاريخ  عرفيان  عقدان  ب قت�سى 
نوف 21   22 جبتاريخ   ،2222 نوف 21   7
خصائص  بعض  تغيي2  تم   2222

الشركة كالتا ي :
يدوف  رضوان  الديد  فوت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
حصصه  أ يع   Z345464 رقم 

إ 6  حصة   522 جقدرها  االأت اعية 

لبطاقة  الحامل  كزجز  زايد  الديد 

.AD243692 التعريف الوطنية رقم

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2   
من شركة ذات مدؤجلية محدجسة إ 6 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الواحد.
 Z & R تغيي2 اإلسم التجاري من 
 Le Jardin إ 6    Detailing Center

.Des Meubles
تغيي2 النشاط التجاري للشركة.

ج7   6  ،  3  ،2 الفصول2،   تغيي2 

من القانون امسا�سي للشركة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 21   27 بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 
جبتاريخ   ،9362 رقم  تحت   2222 

2 سيد 21 2222 تحت رقم 9464.
قصد النشر ج اإلعالن

24 P

 MOFRIRE BATIMENT
TRAVAUX DIVERS

SARL
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
27 سبت 21 2222 بالرباط تم تأسيس 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
بشريك جحيد التي تح ل الخصائص 

التالية :
 MOFRIRE BATIMENT : التد ية

.TRAVAUX DIVERS SARL
الهدف االأت اعي : 

مقاجل في أشغال البناء جامشغال 
املتنوعة ؛

مقاجل نظافة.
رأس املال : 222.222 سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

 APIMO، املقر االأت اعي : عند شركة
 ،4 رقم  شقة  امبطال،  شارع   25

أكدال، الرباط.
التديي2 : مح د الع راجي، املزساس 
الحامل   ،2969 يناير  فاتح  بتاريخ 
 AB38999 رقم  الوطنية  للبطاقة 
 ،92 الداكن بتجزئة بندح ان، رقم 
اإلاله  عبد  جالديد  سال  تابريكت، 
يناير  فاتح  بتاريخ  املزساس  ح ينة، 
الوطنية  للبطاقة  الحامل   ،2965

تجزئة  ب  الداكن   ،AB67892 رقم 
خارج   ،5 شقة   29 ع ارة  الدانية، 

باب سبتة، سال.
التسجيل  تم   : التجاري  السجل 
بالسجل التجاري باملحك ة التجارية 
بالرباط بتاريخ 5 سيد 21 2222 تحت 

رقم 264527 رقم اإليداع 232956.
25 P

RIHAB AFB
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
32 أكتوبر 2222 بالرباط تم تأسيس 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
بشريك جحيد التي تح ل الخصائص 

التالية :
.RIHAB AFB SARL AU : التد ية

الهدف االأت اعي : 
مقاجل في أشغال البناء جامشغال 

املتنوعة ؛
تاأر.

رأس املال : 222.222 سرهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
 APIMO، املقر االأت اعي : عند شركة
 ،4 رقم  شقة  امبطال،  شارع   25

أكدال، الرباط.
املزساس  املهدي عرجش،   : التديي2 
الحامل   ،2987 أكتوبر   22 بتاريخ 
 GN252228 رقم  الوطنية  للبطاقة 
سيدي  العتامنة،  بدجار  الداكن 

الكامل، بلقصي2ي.
التسجيل  تم   : التجاري  السجل 
بالسجل التجاري باملحك ة التجارية 
بالرباط بتاريخ 2 سيد 21 2222 تحت 

رقم 264492 رقم اإليداع 232942.
26 P

GAMMA BAKERY
ش.م.م
تأسيس

في  املؤرخ  عقد   ب قت�سى 
بتاريخ  جاملسجل   2222 أكتوبر   22
تم تأسيس شركة   2222 أكتوبر   23

GAMMA BAKERY ش.م.م.

هدفها :
االستي2اس جالتصدير ؛

مفاجض ؛
أع ال حرة أج البناء.

زنقة   ،22 رقم   : العنوان التجاري 
النخيل، حي الداخلة، أكاسير.

رأس الها : 222.222 سرهم موزعة 
إ 6 2222 حصة قي ة كل حصة 222 

سرهم اكتتبت عل6 الشكل اآلتي :
 522 أمين  الحفيظ  عبد  الديد 

حصة ؛
حفا�سي  الرح ان  عبد  الديد 

522 حصة.
الحفيظ  عبد  الديد  تعيين  تم 
أمين جالديد عبد الرح ان حفا�سي 

ك دي2ين للشركة ملدة غي2 محدجسة.
عبد  الديد  توقيع  اعت اس  تم 
الحفيظ أمين جالديد عبد الرح ان 
جالوثائق  العقوس  أ يع  في  حفا�سي 

اإلسارية جالبنكية.
املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكاسير بتاريخ فاتح سيد 21 

2222 تحت رقم 229523.
رقم  اإليضاحي  التجاري  السجل 

.53765
27 P

CITAMAG
ش.م.م ذات شريك جاحد

املقر االأت اعي : رقم 27 بالطابق 
امجل، الشقة رقم 2، ساحة 

الدعديين، الحي الحدني، إنزكان
حل الشركة

بتاريخ  مداجالتها  إثر   عل6 
الج عية  قررت   2222 نوف 21   26
 CITAMAG العامة غي2 العاسية لشركة

ش.م.م ذات شريك جحيد.
حل الشركة بصفة مبكرة.

تعيين مصفي الشركة في شخص 
الديد بن املقدم مصطفى.

 27 رقم   : التصفية  مقر  تحديد 
بالطابق امجل، الشقة رقم 2، ساحة 

الدعديين، الحي الحدني، إنزكان.
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تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
في فاتح  بإنزكان  باملحك ة اإلبتدائية 

سيد 21 2222 تحت رقم 2423.
28 P

STE IMMOSER
SARL AU

ب قت�سى العقد العرفي املصاسق 
 ،2222 نوف 21   7 بتاريخ  عليه 
مدؤجلية  ذات  شركة  إنشاء  تم 
محدجسة ذات الشريك الوحيد تح ل 

الخصائص التالية : 
 STE IMMOSER  : التد ية 

.SARL AU
امللكية املد اة   : املقر االأت اعي 
الطيف،  شارع   ،53 رقم   5 حلومية 

الطابق الثاني، بني مالل.
اإلنعاش   : االأت اعي  الغرض 
العقاري، امشغال املختلفة ثم البناء.

رأس املال : 222.222 سرهم.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.
رشيد  اليعقوبي  الديد   : املدي2 
جالديد أ21ي عبد   ،CIN I352252
املجيد CIN I324262 جذلك ملدة غي2 

محدسة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 
كل  من  سيد 21   32 في  جتنتهي  يناير 

سنة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة اإلبتدائية بني مالل 
التجاري  السجل   2225 رقم  تحت 
رقم 23457 بتاريخ 32 نوف 21 2222.
29 P

 STE BEST AGRUMES D’OR
MAROCAINE
S.B.A.O.M SARL

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 STE BEST لشركة  االستثنائي 
 AGRUMES D’OR MAROCAINE
املسجلة   ou S.B.A.O.M SARL
بالسجل التجاري قصبة تاسلة تحت 
نوف 21   7 املنعقد بتاريخ   2295 رقم 

2222، فقد تقرر ما يلي  : 

تفويت مج وع الحصص املكونة 
لرأس ال الشركة 522 حصة بين كل 
من الداسة موسهيب ح يد ك فوت 
ركاب  جالديد  أهة،  من  للحصص 
من  للحصص  ك قتني  العا ي  عبد 

أهة أخرى.
العا ي،  عبد  ركاب  الديد  تعيين 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
IA42723 ك دي2 أديد ججحيد  رقم 
موسهيب  الديد  من  بدال  للشركة 
ح يد الذي قدم استقالته من تديي2 

الشركة املذكورة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
مدؤجلية  ذات  شركة  من  املذكورة 
شركة ذات مدؤجلية   : ب  محدسة، 

محدسة بشريك جاحد.
اإليداع القانوني : تم بكتابة الضبط 
باملحك ة اإلبتدائية بقصبة تاسلة تحت 

رقم 272 بتاريخ 22 نوف 21 2222.
30 P

 STE OMAR ATLAS 
 COMMERCE

SARL
ب قت�سى العقد العرفي املصاسق 
تم   ،2222 نوف 21   6 بتاريخ  عليه 
إنشاء شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

تح ل الخصائص التالية : 
 STE OMAR ATLAS  : التد ية 

.COMMERCE SARL
بوسراع،  حي   : االأت اعي  املقر 
 ،2234 الرقم   22 الزنقة   3 بلوك 

قصبة تاسلة.
االستي2اس   : االأت اعي  الغرض 
امشغال املختلفة البناء  جالتصدير، 

ثم التجارة.
رأس املال : 222.222 سرهم.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 
تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.

 CIN املدي2 : الديد ع ر الكدراني
I592629 جذلك ملدة غي2 محدسة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 
كل  من  سيد 21   32 في  جتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بقصبة 
تاسلة تحت رقم 273 السجل التجاري 

رقم 2287 بتاريخ 22 نوف 21 2222.

31 P

MAPOTA
SARL

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 MAPOTA SARL االستثنائي لشركة 

قصبة  التجاري  بالسجل  املسجلة 

املنعقد بتاريخ   295 تاسلة تحت رقم 

7 نوف 21 2222، فقد تقرر ما يلي  : 

522 حصة بين  تفويت الحصص 

كل من الداسة عبد الحفيظ افران 

ك فوت للحصص من أهة، جالديد 

مح د أيت موت ك قتني للحصص 

من أهة أخرى.

موت،  أيت  مح د  الديد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
I638767 ك دي2 أديد ججحيد  رقم 

للشركة بدال من الديد عبد الحفيظ 

افران الذي قدم استقالته من تديي2 

الشركة املذكورة.

اإليداع القانوني : تم بكتابة الضبط 

باملحك ة اإلبتدائية بقصبة تاسلة تحت 
رقم 228 بتاريخ 2 نوف 21 2222.

32 P

  شركة ميتالوغجيك صاغرو
ش.م. م

 رقم  348 تغزجت - تنغي2

بيع حصص  اأت اعية
العاسي  الغي2  املحضر  ب وأب 

 2222 أكتوبر   26 في  املنعقد بتنغي2  

قرر شريك الشركة ما يلي : 

للديد  بيع الديد الغا ي الهال ي  

ساجسي معاس ما مج وعه 522 حصة 

اأت اعية.   

للديد  بيع الديد مرجان مح د  

مرجان لحدن ما مج وعه 252 حصة 

اأت اعية.    

لحدن  مرجان  الديد   تد ية 

أج ساجسي معاس  ك دي2ين للشركة.         

                   ستتم إسارة الحداب 

مرجان  الديد  طرف  من  البنكي 

لحدن  أج الديد ساجسي معاس .                       

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بتنغي2  اإلبتدائية   باملحك ة 

3 نوف 21 2222 تحت رقم 869/1839.
مقتطف لإليداع جالنشر

33 P

  شركة سعدية جابر دو الرت
ش.م. م.ج

رقم 268 شارع مح د الخامس، 

تنغي2

بيع حصص  اأت اعية 
تعين املدي2ين للشركة 

العاسي  الغي2  املحضر  ب وأب 

 2222 أكتوبر   22 في  بتنغي2  املنعقد 

قرر شريك الشركة ما يلي :

بيع الديدة سعدية أابر للديد 

معاس فضيلي ما مج وعه 222 حصة 

اأت اعية.

أابر  سعدية  الديدة  تد ية 

ك دي2ين  فضيلي  معاس  الديد  أج 

للشركة.

البنكي من  ستتم إسارة الحداب 

طرف الديدة سعدية أابر أج معاس 

فضيلي.                       

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بتنغي2  اإلبتدائية   باملحك ة 

25 أكتوبر 2222 تحت رقم 1925/845.
مقتطف لإليداع جالنشر

34 P

شركة الكرام كار
ش.م. م.ج

   EL GORRAM CAR  SARL AU

رأس الها : 222.222سرهم

 سجار ايت عي�سى ابراهيم تاغزجت 

نا يت عطا تنغي2 

تأسيس الشركة
ب قت�سى عقد عرفي بتنغي2 بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   2222 نوف 21   4

ذات الخصائص التالية :
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شركة الكرام كار   : التد ية   -  2

 STE EL GORRAM CAR ش.م.م.ج.  

 .SARL AU

سجار ايت   : مقرها االأت اعي   -  2

نا يت عطا  تاغزجت  ابراهيم  عي�سى 

تنغي2

 3- نشاطها :

الديارات  قياسة  لتعليم  مدرسة 

بها سيارتان أج أكث2.   

من  تدي2  الشركة   : التديي2   -  4

طرف الديد الكرام عبد الرح ان.

: حدس رأس الها في  الرأس ال   -  5

حصة    2222 إ 6  مقدم   222.222

بقي ة  222  سرهم للواحد.

99 سنة تبتدئ من يوم  - املدة   6

تسجيلها بالسجل التجاري.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  7

باملحك ة اإلبتدائية بتنغي2   الضبط  

رقم  تحت   2222 نوف 21   24 بتاريخ 

.894/4177
من أأل الخالصة جالبيان

35 P

شركة كطي أسيط

STE COTE ASSIETTE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

املقر االأت اعي : 72 مكرر، شارع 

عقبة أكدال، الرباط

السجل التجاري الرباط 65289

قرر   2228 سبت 21   28 بتاريخ 

»كطي أسيط«  الج ع العام لشركة 

رأس الها  املدؤجلية،  املحدجسة 

3.522.222 سرهم ما يلي :

اعت اس نظام أسا�سي أديد لشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

أكتوبر   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2228 تحت رقم 97725.
لإلشارة جالبيان

36 P

M.SECURITY

SARL AU

ش.م.م ب داهم جاحد

املقر االأت اعي : إقامة النخيلة، 

ع ارة ا، الشقة رقم 4، شارع 

الحدن امجل، ت ارة

العام  االأت اع  إثر  عل6   -  2

بتاريخ  الرباط  ب دينة  العاسي   الغي2 

املداهم  قرر   2222 نوف 21   22

 M.SECURITY SARL الوحيد لشركة

AU ش.م.م م.ج ما يلي :

ذات  للشركة  املدبق  الحل 

املد اة  املحدجسة  املدؤجلية 

M.SECURITY SARL AU اعتبارا من 

22 نوف 21 2222.

تتم التصفية في املكتب املسجل 

جهو : إقامة النخيلة، ع ارة ا، الشقة 

رقم 4، شارع الحدن امجل، ت ارة.

الشريك املعين ك صفي للشركة 

الديد   M.SECURITY SARL AU

للبطاقة  الحامل  رشيد،  مغيوم 

.A842262 الوطنية

2 - تم اإليداع القانوني باملحك ة 

نوف 21   29 ت ارة  ب دينة  اإلبتدائية 

2222 تحت رقم 9423.

37 P

 TOUBA MINANE IMPORT

EXPORT

ش.م.م ذات شريك جاحد

تأسيس شركة
عرفي  أج  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

نوف 21   8 بتاريخ  الرباط  في  مسجل 

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   2222

جحيد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

تتوفر عل6 الخصائص التالية :

 TOUBA : التد ية التجارية للشركة

.MINANE IMPORT EXPORT

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

الهدف االأت اعي :

الغذائية  املواس  في  املتاأرة   -  2

جمواس التج يل بالتقديط :

جاستي2اس  تصدير   -  2

IMPORTATION EXPORTATION ؛

.NEGOCE 3 - مباسالت تجارية
سرهم   22.222  : رأس ال الشركة 

مقد ة إ 6 222 حصة من فئة 222 

عل6  موزعة  الواحدة  للحصة  سرهم 

الشكل التا ي :

حصة   222  MR.DIOP DAHA

أي ما ي ثل 100/100.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

25، شارع امبطال  الرباط   : املقر 

لدى  )التوطين  أكدال   ،4 شقة 

.APIMO SERVICES

 MR.DIOP تعيين الديد   : املدي2 

DAHA مدي2 للشركة املذكورة جذلك 

ملدة غي2 محدسة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد   رقم 

بتاريخ  للرباط  التجارية   باملحك ة 

27 نوف 21 2222 تحت رقم 256843.

38 P

BABY FLOCH
SARL AU

حل شركة
الغي2  العام  الج ع  محضر  بعد 

قرر   2222 نوف 21   7 العاسي بتاريخ 

 BABY FLOCH امجحد  الشريك 

قدره  املال  رأس  ذات   SARL AU

بالسجل  مسجل  سرهم   222.222

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

393597، ما يلي :

 BABY FLOCH SARL حل شركة
التازي  كريم  الديد  تعيين  جتم   AU

ك دؤجل عن حل الشركة.

39 P

BABY LEONARD
SARL AU

حل الشركة
غي2  العام  الج ع  محضر  بعد 

قرر   ،2222 يوليو   7 بتاريخ  العاسي 

 BABY« لشركة  امجحد  الشريك 

LEONARD SARL AU«، ذات رأس 

مسجل  سرهم   222.222 قدره  املال 

البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم 393382، ما يلي :

 BABY LEONARD« شركة  حل 

كريم  الديد  جتعيين   ،»SARL AU

التازي ك دؤجل عن حل الشركة.

40 P

TELEM
SARL AU

مقرها االأت اعي : 4، زنقة 

لينينكراس، الطابق الثالث، مرس 

الدلطان، الدار البيضاء

زياسة رأس املال
جتخفيض رأس املال

الدار  في  موثق  عقد  ب وأب 

 2222 يونيو   29 بتاريخ يوم  البيضاء 

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

 TELEM محدجسة ذات مداهم جاحد

.SARL AU

ب بلغ  املال  رأس  زياسة 

)الحداب  سرهم   522.445,33

الجاري).

ب بلغ  املال  رأس  تخفيض 

)استيعاب  سرهم   522.885,22

الخدائر املت2اك ة).

رأس املال بعد هذه الع ليات يبلغ 

22.562.222 سرهم.

اإليداع القانوني :

قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 

في  املحك ة التجارية بالدار البيضاء 

27 أكتوبر 2222 تحت رقم 843747 

.35692 -

41 P
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M PARK
تأسيس شركة مجهولة اإلسم

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   2222 نوف 21   3

مجهولة اإلسم بالخصائص التالية :

M PARK شركة مجهولة   : اإلسم 

اإلسم.

 CFC برج   : االأت اعي  املقر 

الدار   6 الطابق   A القاعة   BRIDGE

البيضاء.

سواء  الشركة  أهدف   : الهدف 

ساخل املغرب أج خارأه.
أ يع امل تلكات جالحقوق  اقتناء 

طريق  عن  املنقولة  غي2  أج  املنقولة 

التقاسم أج  التباسل  أج   االقتناء 

 أج املداه ات أج غي2 ذلك، فضال عن 

تجهيزها بهدف تأأي2ها.

التجارية  املباني  الستئجار  البناء 

ملختلف  معدة  تجهيز  بدجن  أج  مع 

قطاعات.

املباني  أ يع  تأهيل  إعاسة 

جتجهيزها  جتوسيعها  جتجديدها 

جتطويرها بهدف تأأي2ها.

استغالل أ يع ع ليات االخت2اع 

جبراءات االخت2اع.

التجارية  العالمات  ت ثيل 

امتيازات أي  جاستغالل   جالشركات 

 أج براءات.

 322.222 في  محدس   : الرأس ال 

كل  سهم   3222 إ 6  مقدم  سرهم 

جاحد يداجي 222 سرهم تم االكتتاب 

فيها جسفع ث نها ب قدار الربع جأسندت 

للشركاء حدب حصصهم في الشركة :

مؤسدة   MCP RE FPCC شركة 

االستث ار الج اعي الرأس ا ي : 2996 

سهم.

 MEDITERRANIA شركة 

 CAPITAL PARTNERS GESTION :

2 سهم.

الديد سعد بنديدي : 2 سهم.

الديد حاتم بن اح د : 2 سهم.

الديد مح د رضا أعفر سنو�سي: 

2 سهم.

املج وع : 3222 سهم.

تعيين أعضاء مجلس اإلسارة :

اإلسارة من  أجل مجلس  سيتكون 

امشخاص اآلتية :

الحامل  بنديدي،  سعد  الديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G5429

الحامل  اح د،  بن  حاتم  الديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.PN825724

الديد مح د رضا أعفر سنو�سي، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.BE743532 رقم

سيضل  امسا�سي  للقانون  تبعا 

 3 ملدة  مهامه  في  امجل  املجلس 

انعقاس  أثناء  ستنتهي  التي  سنوات 

الج ع العام العاسي لل صاسقة عل6 

حدابات سنة 2224.

في  للحدابات  مدقق  أجل  تعيين 

 FIDAROC GRANT« شخص مكتب

طرف  من  امل ثل   ،»THORNTON

لل دة  جذلك  مكوار  فيصل  الديد 

القانونية للدنة املالية.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها في السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21.

امرباح : يوزع الصافي بعد اقتطاع 

5% لفائدة االحتياط القانوني. يصبح 

عندما  ضرجري  غي2  االقتطاع  هذا 

من   %22 القانوني  االحتياطي  يبلغ 

الرأس ال االأت اعي.

اإلسارة  مجلس  ملداجالت  تبعا 

املنعقد بتاريخ 3 نوف 21 2222 تعيين :

الحامل  بنديدي،  سعد  الديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
G5429، رئيدا ملجلس اإلسارة.

الديد مح د رضا أعفر سنو�سي، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم BE743532، مديرا عاما.

الحامل  اح د،  بن  حاتم  الديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

PN825724، مديرا عاما منتدبا.

جذلك ملدة 3 سنوات التي ستنتهي 

العاسي  العام  الج ع  انعقاس  أثناء 

لل صاسقة عل6 حدابات سنة 2224.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحك ة 

رقم  تحت   2222 نوف 21   23 بتاريخ 

847392 جاملسجل بالسجل التجاري 

رقم 563322.
ملخص قصد النشر

رئيس مجلس اإلسارة

42 P

CASABLACA BAIA

شركة مجهولة امسم

رأس الها 42.222.222 سرهم

املقر االأت اعي : 24، شارع مرس 

الدلطان الطابق الرابع رقم 29 - 

الدار البيضاء

السجل التجاري : 292562

بالدار البيضاء

اإلسارة  مجلس  ملداجالت  تبعا 

 2222 سيد 21   28 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :

الرميلي  نبيلة  تعيين الديدة   -  2

ذات الجندية املغربية م ثلة سائ ة 

خلفا للديد  لج اعة الدار البيضاء 

عبد العزيز ع اري.

2 - قبول استقالة امعضاء اآلتية :

ذج  ع اري  العزيز  عبد  الديد 

لبطاقة  جالحامل  املغربية  الجندية 

.UC7725 التعريف الوطنية رقم

ذج  جبدلكريم  رشيد  الديد 

لبطاقة  جالحامل  املغربية  الجندية 

.BH533325 التعريف الوطنية رقم

الديدة خديجة ايت موالي، ذات 

لبطاقة  جالحاملة  املغربية  الجندية 

.BE69272 التعريف الوطنية رقم

العلمي  الزهراء  فاط ة  الديدة 

املغربية  الجندية  ذات  افيالل، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  جالحاملة 

.BJ222279 رقم

ذات  جهيب،  بشرى  الديدة 
لبطاقة  جالحاملة  املغربية  الجندية 

.BK269877 التعريف الوطنية رقم
ذات  الكاسم،  سعاس  الديدة 
لبطاقة  جالحاملة  املغربية  الجندية 

.BE622542 التعريف الوطنية رقم
الديد هشام أ21ي، ذج الجندية 
التعريف  لبطاقة  جالحامل  املغربية 

.BJ224884 الوطنية رقم
الديد نبيل الكرسجسي الكوال ي.

املجلس  تعيين خلفاء معضاء   -  3
املدتقيلين عل6 التوا ي.

ذج  الناصري،  سعيد  الديد 
لبطاقة  جالحامل  املغربية  الجندية 

.BH77848 التعريف الوطنية رقم
الديد مح د أوسار، ذج الجندية 
التعريف  لبطاقة  جالحامل  املغربية 

.B282292 الوطنية رقم
الديد اح د بريجة، ذج الجندية 
التعريف  لبطاقة  جالحامل  املغربية 

.B99263 الوطنية رقم
ذج  مرشد  الصاسق  عبد  الديد 
لبطاقة  جالحامل  املغربية  الجندية 

.BE423922 التعريف الوطنية رقم
الديد توفيق ك يل ذج الجندية 
التعريف  لبطاقة  جالحامل  املغربية 

.BJ86278 الوطنية رقم
الديدة مينة ساي�سي حدني ذات 
لبطاقة  جالحاملة  املغربية  الجندية 

.BE427292 التعريف الوطنية رقم
ذج  حيكر   مصطفى  الديد 
لبطاقة  جالحامل  املغربية  الجندية 

.BE 27724 التعريف الوطنية رقم
ذج  الصوابي  اسريس  الديد 
لبطاقة  جالحامل  املغربية  الجندية 

.AB75884 التعريف الوطنية رقم
إلنجاز  الصالحيات  إعطاء   -  4

اإلأراءات.
اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحك ة 
تحت رقم   2222 سبت 21   29 بتاريخ 

.839445
ملخص قصد النشر
رئيس مجلس اإلسارة

43 P
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 GLOBAL CONTAINER

AGENCY MAROC
شركة مجهولة امسم

رأس الها 2.222.222 سرهم

املقر االأت اعي : فضاء اسريس، رقم 

353 زاجية شارع مح د الخامس 

جشارع املقاجمة، الطابق الخامس 

مكتب رقم 8 - الدار البيضاء

السجل التجاري : 273959

بالدار البيضاء

اإلسارة  مجلس  ملداجالت  تبعا 

 2222 سيد 21   28 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :

تجديد جالية املدير العام للشركة 

الديد سانتياغو موالس  في شخص 

مونتي2ج جذلك ملدة سنة جاحدة.

إلنجاز  الصالحيات  إعطاء 

اإلأراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحك ة 

رقم  تحت   2222 نوف 21   27 بتاريخ 

.846692
ملخص قصد النشر

رئيس مجلس اإلسارة

44 P

GREEN SHIPPING MAROC
شركة مجهولة امسم

رأس الها 522.222 سرهم

املقر االأت اعي : فضاء اسريس، رقم 

353 زاجية شارع مح د الخامس 

جشارع املقاجمة، الطابق الخامس 

مكتب رقم 8 - الدار البيضاء

السجل التجاري : 395387

بالدار البيضاء

اإلسارة  مجلس  ملداجالت  تبعا 

املنعقد بتاريخ 28 ف21اير 2222 تقرر 

ما يلي :

تجديد جالية املدير العام للشركة 

الديد سانتياغو موالس  في شخص 

مونتي2ج جذلك ملدة سنة جاحدة.

إلنجاز  الصالحيات  إعطاء 

اإلأراءات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحك ة 
رقم  تحت   2222 نوف 21   27 بتاريخ 

.846693
ملخص قصد النشر
رئيس مجلس اإلسارة

45 P

UNIMED SHIPPING
شركة مجهولة امسم

رأس الها 322.222 سرهم
املقر االأت اعي : فضاء اسريس، رقم 

353 زاجية شارع مح د الخامس 
جشارع املقاجمة، الطابق الخامس 

مكتب رقم 3 - الدار البيضاء
السجل التجاري : 228489

اإلسارة  مجلس  ملداجالت  تبعا 
املنعقد بتاريخ 28 ف21اير 2222 تقرر 

ما يلي :
تجديد جالية املدير العام للشركة 
الديد سانتياغو موالس  في شخص 

مونتي2ج جذلك ملدة سنة جاحدة.
إلنجاز  الصالحيات  إعطاء 

اإلأراءات.
اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحك ة 
رقم  تحت   2222 نوف 21   27 بتاريخ 

.846692
ملخص قصد النشر
رئيس مجلس اإلسارة

46 P

 BMCI ASSET
MANAGEMENT
شركة مجهولة امسم

رأس الها 2.222.222 سرهم
مقرها االأت اعي : 26 ساحة اممم 

املتحدة - الدار البيضاء
السجل التجاري : 72875

بالدار البيضاء
العام   الج ع  ملداجالت  تبعا   -  2
املنعقد بتاريخ 25 يونيو  2222 تقرر 

ما يلي :
الديد  استقالة  عل6  املصاسقة 
منصبه  من   Didier DUFOUR

كعضو في مجلس اإلسارة.

تبعا ملداجالت مجلس اإلسارة   -  2

2222 تقرر  24 مارس  املنعقد بتاريخ 

ما يلي :

تعيين الديد كريم بحلدن عضوا 

في ملجس اإلسارة.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحك ة 

رقم  تحت   2222 نوف 21   2 بتاريخ 

.844292
ملخص قصد النشر

رئيس مجلس اإلسارة

46P مكرر

 AGRICULTURAL 

OPTIMIZATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد

24 شارع امي2 سيدي مح د, حي 

الرشاس, القرية سال املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري : 

37222

تأسيس شركة ذات مدؤلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   28

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تد ية 

ب ختصر  االقتضاء  عند 

 AGRICULTURAL  : تد يتها 

.OPTIMIZATION

الدعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزراعي ج االستشارات اإلسارية.

24 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

امي2 سيدي مح د, حي الرشاس, القرية 

سال املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

-مبلغ رأس ال الشركة: 222.222 

سرهم، مقدم كالتا ي :

عبدالهاسي:  حو�سى  ايت  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2222

للحصة 
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جصفات جمواطن الشركاء :
عبدالهاسي  حو�سى  ايت  الديد 
ن.ر  الجديدة  سال  مج ع   : جعنوانه 

79 سال الجديدة.
جالعائلية  الشخصية  امس اء   -

جمواطن مدي2ي الشركة :
عبدالهاسي  حو�سى  ايت  الديد 
ن.ر  الجديدة  سال  مج ع   : جعنوانه 

79 سال الجديدة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نوف 21   28 بتاريخ  بدال،  اإلبتدائية 

2222 تحت رقم 42247.
47 P

RN GARDIENNAGE
SARL

رأس الها : 222.222 سرهم
تعديل في الشركة

في إطار الج ع االستثنائي لشركة 
جاملنعقد   RN GARDIENNAGE

بتاريخ 25 أبريل 2222 تقرر ما يلي :
بوعلي  الديد  استقالة  قبول 
بوعلي  الديد  جتعيين  مصطفى 
إس اعيل ك دير أديد للشركة ملدة 

سنة.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى  
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
بتاريخ   226228 رقم  تحت  بالرباط 

فاتح يوليو 2222.
مقتطف ب ثابة إعالن

48 P

VIRGINCO
SARL

رأس الها : 222.222 سرهم
تعديل في الشركة

في إطار الج ع االستثنائي لشركة 
أبريل   25 بتاريخ  جاملنعقد  في2أينكو 

2222 تقرر ما يلي :
النظام  من   4 املاسة  تصحيح 

امسا�سي للشركة عل6 النحو التا ي:
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زنقة املوحدين   8 الع ارة   6 رقم 

حدان الرباط.

النظام  من   3 املاسة  تعديل 

 : امسا�سي للشركة عل6 النحو التا ي 

إلغاء العناصر التالية :

املقاجل العام لألع ال جالخدمات 

تنظيف  مجلس  في  أنواعها  بج يع 

املقاجل في القطاع الخاص أج العام :

املقاجل ملختلف امع ال أج البناء.

اإليداع القانوني :

تم اإليداع القانوني للشركة لدى  

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بتاريخ   227222 رقم  تحت  بالرباط 

24 أغدطس 2222.
مقتطف ب ثابة إعالن

49 P

RABAT NETTOYAGE
SARL

رأس الها : 522.222 سرهم

تعديل في الشركة
في إطار الج ع االستثنائي لشركة 

بتاريخ جاملنعقد  نيطوياج   الرباط 

 27 أبريل 2222 تقرر ما يلي :

من  الشركة  رأس ال  زياسة 

222.222 سرهم إ 6 522.222 سرهم.

اإليداع القانوني :

تم اإليداع القانوني للشركة لدى  

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بتاريخ   226375 رقم  تحت  بالرباط 

24 يوليو 2222.
مقتطف ب ثابة إعالن

50 P

FAHIDO
SARL

جضع  تم  عرفي  عقد  ب قت�سى 

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

بالخصائص  محدجسة  مدؤجلية 

التالية :

.FAHIDO SARL : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.

الهدف : منعش عقاري.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.
املدي2 : مح د هشام الحياني.

التوقيع : مح د هشام الحياني.
سرهم   222.222  : الرأس ال 

موزعة عل6 الشكل التا ي :
 522  : الحياني  هشام  مح د 

حصة.
عفاف الخو : 522 حصة.

اليدرى   : االأت اعي  العنوان 
2 طريق القنيطرة  H 5 رقم  جالزرقاء 

سال.
من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في 32 سيد 21.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  رقم 
بتاريخ فاتح   42267 اإلبتدائية بدال 

سيد 21 2222.
51 P

» FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW
 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA
TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41  

 STE  NOUHA GHANI
TRANS

  SARL AU 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
  تأسيس

عرفي   عقد  ب قت�سى   -  2
حررت  ببيوكرى   08/11/2022
قوانين شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جاحد خصائصها كالتا ي :
 STE NOUHA شركة   : اإلسم 

.GHANI TRANS
نقل البضائع لحداب   : امهداف 

الغي2.
الحدن  شارع   : االأت اعي  املقر 
عنكو,  ع ارة  ترست,  تجزئة  التاني, 
بيوكرى    ,5 الشقة  التالت,  الطابق 

اشتوكة ايت باها.
سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املــدة 

التأسيس النهائي.
في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
إ 6  مقدم  سرهم   222.222 مبلغ 

2222 حصة بث ن 222 سرهم للواحد 
موزع كالتا ي :

العطافي     الغني  عبد  الديد   -
2222 حصة.

املج وع : 2222 حصة.                            
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 
كل  من  سيد 21   32 في  جتنتهي  يناير 

سنة.
الشركة  بتديي2  يقوم   : التديي2 
جملدة غي2 محدجسة الديد عبد الغني 

العطافي.          
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
لديد  فقط  جاالأت اعية  البنكية 

عبد الغني العطافي.
تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2
باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 
فاتح  بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائية 

سيد 21 2222 تحت رقم 2424. 
52 P

» FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW
 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA
TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41  

STE OASIS NIAMA TRANS
SARL AU 

  شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
بشريك جاحد 

 تأسيس
عرفي  عقد  ب قت�سى   -  2
21/11/2022 بيوكرى حررت قوانين 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جاحد خصائصها كالتا ي :
 STE OASIS« شركة   : اإلسم 

.»NIAMA TRANS
املدتخدمين  نقل   : امهداف 

لحداب الغي2.
املقر االأت اعي : الطابق امجل رقم 
72 تجزئة تيليال بيوكرى اشتوكة ايت 

باها.
سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املــدة 

التأسيس النهائي.
في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
إ 6  مقدم  سرهم   222.222 مبلغ 
2222 حصة بث ن 222 سرهم للواحد 

موزع كالتا ي :

  2222   : الديد ح يدي إبراهيم 

حصة.

املج وع : 2222 حصة.                            

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

كل  من  سيد 21   32 في  جتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتديي2  يقوم   : التديي2 

ح يدي  الديد  محدجسة  غي2  جملدة 

إبراهيم.          

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 

لديد  فقط  جاالأت اعية  البنكية 

ح يدي إبراهيم.

تم   : القانوني  اإليداع   -  2

الضبط  بكتابة  القانوني  اإليداع 

بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائية  باملحك ة 

01/12/2022 تحت رقم 2423. 

53 P

» FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41  

STE AKHSASSI TRANS
  SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

  تأسيس
عرفي  عقد  ب قت�سى   -  2

23/11/2022 بيوكرى حررت قوانين 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

خصائصها كالتا ي :

 STE AKHSASSI شركة    : اإلسم 

 TRANS

املدتخدمين  نقل   : امهداف 

لحداب الغي2.

سجار ايت اح د   : املقر االأت اعي 

بلفاع اشتوكة ايت باها.

سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املــدة 

التأسيس النهائي.

في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

إ 6  مقدم  سرهم   222.222 مبلغ 

2222 حصة بث ن 222 سرهم للواحد 

موزع كالتا ي :
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 522  : الديد الحدين اخصا�سي 

حصة.

الديد رشيد بات : 522 حصة.

املج وع : 2222 حصة.                                       

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

كل  من  سيد 21   32 في  جتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة  بتديي2  يقوم   : التديي2 

الحدين  الديد  محدجسة  غي2  جملدة 

اخصا�سي.          

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 

البنكية مشت2كة بين الديد الحدين 

اخصا�سي جالديد رشيد بات.

فقط  االأت اعية  اإلمضاءات 

لديد الحدين اخصا�سي.

تم   : القانوني  اإليداع   -  2

الضبط  بكتابة  القانوني  اإليداع 

بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائية  باملحك ة 

02/12/2022 تحت رقم 2423. 

54 P

 STE GERMANIA DE

L’HOTELLERIE
SARL AU

رقم 65، تجزئة إس اعيل، حي 

البحرة، تازة

الضريبة املهنية : 25623482

التعريف الجبائي : 39526282

التعريف الجبائي املوحد : 

222348522222246

السجل التجاري : 5252

ختم تصفية شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة ذات الشريك الوحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تصفية  ختم  تم   2222 أكتوبر   29

عل6  التشطيب  جطلب  الشركة 

جمن  التجاري  السجل  من  الشركة 

الضريبة عل6 الشركات.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتازة  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

بتاريخ فاتح سيد 21 2222 تحت رقم 

.2022/556

55 P

SOCIETE NAIT RADOUA
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 222.222 سرهم

مقرها االأت اعي : سجار الويف 

أ اعة لكفيفات قياسة عين شعيب 

تارجسانت

ب وأب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 3 

2222 تأسدت الشركة ذات  أكتوبر 

مدؤجلية محدجسة ذات الخصائص 

التالية :

اسم  الشركة  تح ل   : التد ية 

شركة   SOCIETE NAIT RADOUA

ذات مدؤجلية محدجسة.

املوضوع : الشركة لها كهدف 

تشغيل محطات الوقوس.

إسارة جتشغيل املج عات التجارية.

مشت2يات جمبيعات جتوزيع أ يع 

جمواس  جالوقوس  البت2جلية  املنتجات 

التشحيم.

جتفريغ  غديل  متجر  تشغيل 

جتشحيم لج يع املركبات جالديارات.

جإصالح  جصيانة  تشغيل 

تع ل  إصالح  جرشة  ميكانيكي، 

فضال  جالطالء،  املضغوط  بالهواء 

عن أ يع الع ليات التي تقع ض ن 

مجال صيانة املركبات جالديارات.

باحة  مقهى،  املطعم،  تشغيل 

االست2احة جالت2فيه، حديقة امطفال، 

منظم حفالت.

بيع املواس الغذائية العامة، أزار، 

متجر التبغ.

مقرها  يوأب   : االأت اعي  املقر 

أ اعة  الويف  سجار   : االأت اعي 

شعيب  عين  قياسة  لكفيفات 

تارجسانت.

املدة : مدة الشركة محدسة في 99 

سنة ابتداء من يوم التأسيس.

الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 

سرهم   222.222 االأت اعي محدس في 

فئة  من  حصة   2222 إ 6  مقد ة 

222 سرهم للحصة للواحدة. 

الشركاء :
الكبي2  عبد  جعلي  نايت  الديد 

252 حصة.
الديد الرضوع ايوب : 252 حصة.

 252  : حدناء  الرضوع  الديدة 
حصة.

 252  : امبي2يكة  الباز  الديدة 
حصة.

جيدي2ها  الشركة  يدير   : اإلسارة 
الديد نايت جعلي عبد الكبي2 بصفته 
املدي2 جالديد الرضوع ايوب بصفته 

مداعد املدي2.
الشركة   : التوقيع  صالحيات 
الديد  من  لكل  املشت2ك  بالتوقيع 
جالديد  الكبي2  عبد  جعلي  نايت 

الرضوع ايوب.
الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 
االأت اعية في فاتح يناير لتنتهي في 32 

سيد 21.
القانوني  لالحتياط   %5  : امرباح 
لقرار  تبعا  يضاف  أج  يوزع  جالباقي 

الشركاء.
لقد تم اإليداع القانوني   : الوضع 
بتارجسانت  اإلبتدائية  املحك ة  لدى 
يوم 29 نوف 21 2222 تحت رقم 787.
تم التسجيل في السجل التجاري 
بتارجسانت  اإلبتدائية  املحك ة  لدى 
رقم  تحت   2222 نوف 21   29 يوم 

.9229
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CABINET CONSEIL D›EXPERTS SARL AU
شركة محدجسة املدؤجلية ذات الشريك الوحيد

رأس الها 522.222 سرهم
2، شارع الشهيد ضياء الرح ان قطاع 2، بلوك 

ج الدوي�سي - الرباط

TIPI LAMAR
SARL AU

شركة محدجسة املدؤجلية ذات 
الشريك الوحيد

رأس الها 222.222 سرهم
شارع مح د الداسس كل ت2 4 

الدوي�سي - الرباط
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   ،2222 سبت 21   22  بتاريخ 

ما يلي :

قبول شريك أديد : يقبل الشريك 
الوحيد كشريك أديد الديد أبرهام 
رقم  الدفر  لجواز  الحامل  ك ارا، 

.222643526
 222 تم تحويل   : تحويل امسهم 
سرهم   222 بقي ة  اأت اعية  حصة 
كانت  جالتي  االأت اعية،  للحصة 
 LAMAR لشركة  سابقا  م لوكة 

لصالح الديد أبراهام ك ارا.
تحويل الشكل القانوني للشركة :

تحويل  الوحيد  الشريك  قرر 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
مدؤجلية  ذات  »شركة  إ 6  الوحيد 

محدجسة«، اعتبارا من اليوم.
تعديل النظام امسا�سي :

قرر الشريك الوحيد نتيجة للقرار 
من   7 ج   6 ج   2 الدابق تعديل املواس 

النظام امسا�سي عل6 النحو التا ي :
املاسة 2 : الشكل القانوني للشركة :
ذات  كشركة  الشركة  تأسدت 
ب وأب شرجط  مدؤجلية محدجسة، 

سند خاص.
بين  الوأوس  في  الشركة  تدت ر 
التي  جتلك  الحالية  امسهم  مالكي 
سيتم إنشاؤها الحقا. تخضر للقوانين 
القانون  ب وأب  سي ا  ال  الدارية، 
 2997 ف21اير   23 في  الصاسر   96-5
الذي يحكم الشركات ذات املدؤجلية 
جكذلك  جاحد،  شريك  مع  املحدجسة 

ب وأب هذا النظام امسا�سي.
املاسة 6 : املداه ات 

قدم الشركاء املداه ات التالية :
ب بلغ  مداه ة   :  LAMAR

92.222 سرهم.
الديد أبرهام ك ارا مداهم ب بلغ 

22.222 سرهم.
 222.222  : الكلي  املج وع  أي 

سرهم.
املاسة 7 : رأس املال

ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم 
 2.222 إ 6  مقدم  سرهم،   222.222
 222 بقي ة  اأت اعية  حصة 
بالكامل،  مدفوعة  للحصة،  سرهم 
ب ا يتناسب مع  جمخصصة للشركاء 

مداه ات كل منهم، كالتا ي :
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LAMAR  922 حصة اأت اعية.

222 حصة   : الديد أبرهام ك ارا 

اأت اعية يتألف منها رأس املال.

حصة   2222  : يداجي  املج وع 

اأت اعية.

تحديث النظام امسا�سي.

الوكالة للقيام باإلأراءات.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 

 ،22224 في السجل التدلدلي برقم 

برقم اإليداع 232738.
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CAP ECO BIO 3000
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها 222.222 سرهم

ت ديد الهدف االأت اعي
تحيين القوانين امساسية للشركة

طرف  من  محرر  عقد  ب قت�سى 

موثقة  العوفي،  صونيا  امستاذة 

بالرباط، بتاريخ 24 أكتوبر 2222 تم 

شركة  في  االأت اعي  الهدف  ت ديد 

»CAP ECO BIO 3222« شركة ذات 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد جكذلك كالتا ي :

تهدف الشركة في كل من املغرب 

جالخارج إ 6 :

اإلسارة جالزراعة.

العطرية  للنباتات  الت2جيج 

جالطبية من خالل :

الزيوت  جاستخالص  زراعة 

من  امكددة  جمضاسات  العطرية 

النباتات.

تدويق النباتاتا املجففة.

تث ين البهارات من نباتات عطرية 

جطبية.

تعبئة النباتات جمشتقاتها، زيوت، 

عطور،  مجففة،  نباتات  خالصات، 

بهارات....

مداعدة التعاجنيات املغربية عل6 

تدويق منتجاتها العشبية في امسواق 

الوطنية جالدجلية.

يحقق  أن  شأنه  من  نشاط  أي 
الزراعية  املجاالت  في  امهداف 

جالصناعية جالزراعية جالغذائية.
املعامالت  أ يع  أعم،  جبشكل 
جاملالية  جالصناعية  التجارية 
بشكل  املرتبطة  جالعقارية  جاملنقولة 
مباشر أج غي2 مباشر باملعامالت املشار 
أج  م اثلة  أشياء  أي  أج  أعاله،  إليها 
تدهل  أن  املحت ل  من  صلة  ذات 

تطويرها أج تجعلها أكث2 كفاءة.
أ يع  في  جسيلة  بأي  املشاركة 
التي  أج  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 
تكون  قد  جالتي  إنشاؤها  سيتم 
مرتبطة بهدف الشركة، جال سي ا من 
خالل إنشاء أسهم أج مداه ات أج 

اشت2اكات أديدة.
جب قت�سى عقد محرر من طرف 
موثقة  العوفي،  صونيا  امستاذة 
 2222 أكتوبر   24 بتاريخ  بالرباط، 
امسا�سي  القانون  تحيين  توقيع  تم 

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 9 نوف 21 

2222 تحت رقم اإليداع 4522.
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اداليلي
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد
رأس الها : 22.222 سرهم

مقرها الرباط محل 2 شارع عقبة 
أكدال

ب قت�سى عقد عرفي صاسر بتاريخ 
24 ف21اير 2222 قرر الشريك الوحيد 

للشركة ما يلي :
اإلأت اعية  الحصص  أ يع  بيع 
من طرف الديد اسار مح د لصالح 

الديد العازم هشام.
من  مح د  اسار  الديد  استقالة 
العازم  الديد  لصالح  التديي2  مهام 

هشام .
للعنوان  اإلأت اعي  املقر  تغيي2 
الثاني  الرباط شارع الحدن   : التا ي 
س.ج.ا  ت ارة   59 شقة   244277

اللي ون.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2222 نوف 21   32 بتاريخ 

.232844
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MOORISH BUSINESS FIRST

 FERSAY CO FOR TO مقاولة

TRANSPORT GOODS
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة
بتاريخ  حر  عرفي  عقد   ب قت�سى 

في الرباط تم تحرير   2222 9 نوف 21 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  لشركة 

امل يزات  تح ل  التي  جحيد  بشريك 

التالية :

 FERSAY CO FOR TO  : مقاجلة 

TRANSPORT GOODS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.

الهدف :
الجوي  النقل  أنواع  أ يع 

جالبحري ال21ي.
ضاية  زنقة   6: اإلأت اعي  املقر 

أكدال   6 الشقة  الرابع  الطابق  عوا 

الرباط.

مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيدها النهائي.
ب  يقدر   : الشركة  رأس ال 

222.222.22 سرهم مقدم إ 6 2222 

للواحد  سرهم   222 فئة  من  حصة 

موزعة كالتا ي :

 2222 سيدنيا  مح دي  الديد 

.PARTS

التديي2 جاإلمضاء : تديي2 الشركة 

الديد  ملدة غي2 محدجسة من طرف  

مح دي سيدنيا.

بتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 

الديد مح دي سيدنيا.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة.

تقديم امرباح : بعد اقتطاع 5 % 

كاحتياط قانوني، يوزع الباقي حدب 

قرار الشركاء.

التسجيل : تم التسجيل باملحك ة 

التجارية للرباط يوم 5 سيد 21 2222 

تحت الرقم 264525.
ملخص من أأل النشر
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STE.MANAKEL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ب داهم جحيد

إعالن متعدس القرارات 
الوحيد  املداهم  قرار  ب قت�سى 

فاتح  في  املؤرخ  استثنائي  بشكل 

القرارات  اتخاس  تم   2222 نوف 21 

التالية :

الزياسة في رأس ال الشركة بقي ة 

رأس الها  ليصبح  سرهم   942.222

952.222 سرهم.

من   6 املاسة  مقتضيات  تعديل 

النظام امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بطنجة يوم فاتح سيد 21 

2222 تحت رقم 24232.

61 P

STE. KITCHEN SPACE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ب داهم جحيد

إعالن متعدس القرارات 
الوحيد  املداهم  قرار  ب قت�سى 

بشكل استثنائي املؤرخ في 25 أكتوبر 

2222 تم اتخاس القرارات التالية :

الزياسة في رأس ال الشركة بقي ة 

رأس الها  ليصبح  سرهم   522.222

622.222 سرهم.

من   6 املاسة  مقتضيات  تعديل 

النظام امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 21   24 يوم  بت ارة  اإلبتدائية 

2222 تحت رقم 2327.

62 P
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زاطينك مناجمنت 
أندكونسلطان�سي

ش.م.م.ش.ج
الرأس ال اإلأت اعي : 222.222.22 

سرهم 
املقر اإلأت اعي : إقامة رقم 32 

الشقة 8 شارع اح د لوكيلي حدان 
الرباط

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
قد   2222 نوف 21   22 بتاريخ  سال 
املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
جيهدف  جاحد  بشريك  املحدجسة 

نشاطها اإلستشارات  التدريبية.
رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 
فئة  من  حصة   2222 إ 6  مقد ة 

222 سرهم للحصة الواحدة.
الديد عداجي زهي2 2222 حصة.

سنة   99  : الشركة  نشاط  املدة 
النهائي أي من  التأسيس  من  ابتداء 

تاريخ جضع السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 
32 سيد 21 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 8 شقة   32 إقامة رقم   : العنوان 

شارع اح د لوكيلي حدان الرباط.
تحت تديي2  : الديد عداجي زهي2.
 : التجاري  بالسجل  مقيدة 

.264523
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موالى ادريس األزهر
شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها : 522.222 سرهم

مقرها : 99، زنقة اممي2 موالي عبد 
هللا الدارالبيضاء

إعاسة صياغة عقد النظام امسا�سي
تأكيد جظائف الشركاء

العام  الج ع  عقد  ب قت�سى 
2222، قرر  يونيو   23 العاسي بتاريخ 

ما يلي :
من النظام  ج7   6 تعديل املاستين 
إعاسة  بعد  جفي ا  للشركة  العام 

صياغة النظام العام.
لفت2ة  في مهامهم  تثبيت املدي2ين 

غي2 محدسة، جفقا ملا يلي :

الحامل  العراقي،  أواس  الديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B284.275

الحامل  الدقاط،  مح د  الديد 

للبطاقة الوطنية رقم 242273.

كتابة  في  القانوني:  اإليداع  تم 

التجارية  باملحك ة  الضبط 

نوف 21   22 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2222 تحت رقم 846275.
من أأل اإلستخالص جالنشر
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موالى ادريس األزهر
شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها : 522.222 سرهم

مقرها : 99، زنقة اممي2 موالي عبد 

هللا الدارالبيضاء

تعيين مدي2 للشركة
العام  الج ع  عقد  ب قت�سى 
2222، قرر  يونيو   32 العاسي بتاريخ 

ما يلي :

املوافقة عل6 تعيين جرثة املرحوم 

أدس  الديد عبدج الدقاط كشركاء 

للشركة.

الديد  للشركة  ك دي2  تعيين 

املدي2  من  بدال  الدقاط،  مح د 

لفت2ة  املتوف6 الديد عبدج الدقاط، 

غي2 محدجسة.

كتابة  في  القانوني:  اإليداع  تم 

التجارية  باملحك ة  الضبط 

نوف 21   24 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2222 تحت رقم 846274.
من أأل اإلستخالص جالنشر
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 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE MANAF
شركة مدنية عقارية

رأس الها : 22.222.22 سرهم 

املقر اإلأت اعي : 6 سيري انث، بولو 

الدارالبيضاء

IF : 1032842

تغيي2 اسم الشركة جتحويل الشكل 
القانوني

عل6 إثر الج ع العام الغي2 العاسي 

تقرر   ،2222 أبريل   4 املنعقد بتاريخ 

ك ا يلي :

أصبح  الذي  الشركة  إسم  تغيي2 

.MANAF بدال من AB GALLERY اآلن

تعديل نشاط الشركة.

العنوان  إ 6  الرئي�سي  املقر  نقل 

زاجية شارع بي2 أنزران جزنقة   : التا ي 

 ،2 الطابق   ،A إقامة رجماندي  ليبيا، 

مكتب رقم 29 الدارالبيضاء.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

شركة  إ 6  عقارية  مدنية  شركة  من 

ذات مدؤجلية محدجسة.

 22.222.22  : الشركة  رأس ال 

حصة   222 إ 6  مقد ة  سرهم، 

 222 فئة  من  إس ية  قي ة  ذات 

تم اكتتابها  سرهم للحصة الواحدة، 

جتحريرها بأك لها.

الشركاء : 

مغربية،  لحلو،  ماريا  الديدة 

التازي  بالس  بالدارالبيضاء  مقي ة 

شارع   49 الرقم   ،7 زنقة  امليلوسي، 

بانوراميك، حاملة للبطاقة الوطنية 

.B383222 للتعريف عدس

بناني،  عفريت  مونيا  الديدة 

تجزئة  مالل  ببني  مقي ة  مغربية، 

للبطاقة  حاملة   ،76 رقم  م21جكة 

.BK82276 الوطنية للتعريف عدس

بناني،  عفريت  ياسر  الديد 

بالس  بالدارالبيضاء  مقيم  مغربي، 

 49 الرقم   ،7 زنقة  التازي امليلوسي، 

للبطاقة  حاملة  بانوراميك،  شارع 

.BK96542 الوطنية للتعريف عدس

بناني،  عفريت  أس رة  الديدة 

 6  ، بالدارالبيضاء  مقي ة  مغربية، 

حاملة  الوازيس،  حي  كومبو،  زنقة 

عدس  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

.BK237658

بناني،  عفريت  منامة  الديدة 

تجزئة   ، مالل  ببني  مقي ة  مغربية، 
للبطاقة  حاملة   28 رقم  ر�سى، 

.BK262722 الوطنية للتعريف عدس

بناني،  عفريت  ابراهيم  الديد 
مغربي، مقيم بالدارالبيضاء ، 6 زنقة 

للبطاقة  حاملة  بولو،  حي  إري انث، 

.BK238529 الوطنية للتعريف عدس

أج  مدير  الشركة  يدير   : اإلسارة 

أج  بينهم  من  الشركاء  يختارهم  أكث2 

من خارأهم أما اآلن فقد تم تعيين 

مديرا  بناني  عفريت  ياسر  الديد 

للشركة لفت2ة غي2 محدجسة.

النصاب  خصم  بعد   : اٍمباح 

من  الضرجرية  املبالغ  من  القانوني 

القانوني  اإلحتياط  تكوين  أأل 

سيوزع الباقي  حدب ندب الحصص 

املتوفرة لدى كل شريك.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت عدس 84932.

السجل  في  الشركة  تقييد  تم 

عدس  تحت  بالدارالبيضاء  التجاري 

.559462
من أأل اإلستخالص جالنشر

66 P

 STE ARYA BIO
SARL AU

تأسيس شركة
 ARYA BIO

SARL AU

في مسجل  عرفي  عقد   ب قت�سى 

شركة  تم إنشاء   2222 نوف 21   25  

شريك  من  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جاحد بالخصائص التالية :

.ARYA BIO  SARL AU : التد ية
سرهم   22.222.22  : املال  رأس 

 222 222 حصة بقي ة  مقد ة عل6 

سرهم للحصة.
إبراهيم  زنقة   56  : الشركة  مقر 

الرجساني شقة 2 املحيط الرباط.

هدف املؤسدة : استي2اس جتصدير 

جتوزيع  تخزين  تصنيع،  شراء، 

من  جغي2ها  التج يل  مدتحضرات 

املنتجات.

للشركة  الوحيد  الشريك جاملدي2 

ملدة غي2 محدجسة.
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الديدة جفاء الدرفوفي .

 264323 رقم  التجاري  السجل 

باملحك ة التجارية .

باملحك ة  القانوني  اإليدع  تم 

نوف 21   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.2222

67 P

 NURKAR GENERALE

COMMERCE
SARL AU

رأس الها : 2.222.222.22 سرهم

املقر اإلأت اعي : 22 شارع بين 

الويدان الشقة 6 أكدال الرباط

إعالن عن تصفية الشركة 
بالرباط  عرفي  عقد  ب قت�سى 

قرر   2222 نوف 21   22 بتاريخ 

كومي2س  أن2ال  ني2كار  شركة  شركاء 

ش.ذ.م.م.ذ.ش.ج ما يلي :

حل الشركة : ني2كار أن2ال كومي2س 

ش.ذ.م.م.ذ.ش.ج جتعيين الديد عبد 

الكريم سل ان عبد الرضا ك صفي 

 22 هو  التصفية  جعنوان  للشركة 

أكدال   6 الشقة  الويدان  بين  شارع 

الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليدع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 232945 

بتاريخ 5 سيد 21 2222.

68 P

NET MULTIS
SARL AU

نيط ميلتس

ش.م.م.ج

الرأس ال اإلأت اعي : 222.222.22 

سرهم

املقر اإلأت اعي : متجر إقامة النعيم 

ع ارة 62 شقة 2 تابريكت سال

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 

قرر شركاء   2222 أكتوبر   24 بتاريخ 

شركة نيط ميلتش ش.م.م.ش.ج.

تفويت الحصص اإلأت اعية

 222 بقي ة  حصة   522 تفويت 

من   222.22 جاحدة  لكل  سرهم 
رأس ال الديدة الفاضلي خديجة في 

 NET MULTIS ميلتش  نيط  شركة 

كلها إ 6 الديدة الفاضلي   SARL AU

522 حصة في رأس  جفاء الذي قبلت 

 NET ميلتش  نيط  الشركة  املال 

.MULTIS SARL AU

استقالة املدي2ة الدابقة الديدة 

الفاضلي خديجة جتعيين مدي2 أديد 

جفاء  الفاضلي  الديدة  للشركة 

ك دي2ة للشركة.

جقد تم اإليدع القانوني بالسجل 

التجاري لدى املحك ة اإلبتدائيةبدال 

رقم  تحت   2222 نوف 21   28 بتاريخ 

.42252

69 P

CAFIYA WIND
SARL AU

صافيا جيند ش.م.م.ش.ج

الرأس ال اإلأت اعي : 222.222.22 

سرهم

املقر اإلأت اعي : أمل 5 املدي2ة رقم 

669 الطابق امجل ي.م.م

 الرباط

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

قد   2222 أكتوبر   22 الرباط بتاريخ 

املدؤجلية  سات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة بشريك جحيد، جخصائصها 

عل6 النحو التا ي :

التد ية اإلأت اعية : صافيا جيند 

ش.م.م.ش.ج.

الهدف اإلأت اعي :
)رائد  الكهربائية  الت2كيبات 

امع ال في ).
 22.222.22  : الشركة  رأس ال 

سرهم مقد ة إ 6 222 حصة من فئة 

222 سرهم للحصة الواحدة .

افريكيا جيند 222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 
32 سيد 21 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املدي2ة   5 أمل   : اإلأت اعي  املقر 
رقم 669 الطابق امجل ي.م.م الرباط.
حامل  اجراغ  س ي2   : املدي2 

.S588228 البطاقة الوطنية رقم
رقم التقييد بالسجل التجاري : تم 
اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط 
باملحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 

R.C 264452 الرباط.
 70 P

WAHDA DESIGN
SARL AU

جحدة سيزاين ش.م.م..ش.ج
الرأس ال اإلأت اعي : تجزئة رياض 
اجالس مطاع متجر رقم 2 س 3 رقم 

274 ت ارة
مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
قد   2222 نوف 21   7 في ت ارة بتاريخ 
املدؤجلية  سات  شركة  تأسيس  تم 
املحدجسة بشريك جحيد، جخصائصها 

عل6 النحو التا ي :
جحدة   : اإلأت اعية  التد ية 

سيزاين ش.م.م..ش.ج.
الهدف اإلأت اعي :

طابعة حرارية، طابعة حجرية،
ليثو كرجم.

 222.222.22  : الشركة  رأس ال 
سرهم مقد ة إ 6 222 حصة من فئة 

222 سرهم للحصة الواحدة .
الديد ع اس البهلو ي 2222 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 
32 سيد 21 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املدي2 : الديد ع اس البهلو ي حامل 

.C953989 البطاقة الوطنية رقم
رقم التقييد بالسجل التجاري : تم 
اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط 
باملحك ة اإلبتدائية بت ارة تحت رقم 

.R.C 237892
71 P

STE. S2BCOM
SARL

تأسيس شركة ش.س.م.م
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
 3 نوف 21 2222 تم تأسيس الشركة.

.STE. S2BCOM SARL : اإلسم
خدمات   : اإلأت اعي  الهدف 

تكنولوأيا املعلومات.
منظم الحفالت.

معدات جلوازم مكتبية.
املقر اإلأت اعي : ع ارة 58 الشقة 

3 أ شارع جاس سبو أكدال الرباط.
مقداره   : لشركة  رأس ال 
222.222.22 سرهم مقدم إ 6 2222 
حصة  كل  مقدار  إأت اعية  حصة 

222 سرهم.
الديد مح د أمين الصبيحي 522 

حصة إأت اعية.
 522 الصبيحي  نديم  الديد 

حصة إأت اعية.
املدة : 99 سنة.

أمين  مح د  يعت21   : التديي2 
مدي2ين  الصبيحي  جنديم  الصبيحي 

للشركة ملدة غي2 محدسة.
التجارية  باملحك ة  اإليداع  تم 
 2222 نوف 21   29 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم السجل 264397.
72 P 

STE. CLEAN STORE
تأسيس شركة

زنقة الشافعي أكدال الرباط
 24 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  جضع  تم   2222 أكتوبر 

امسا�سي للشركة.
املوضوع اإلأت اعي :

مصبنة.
شركة   CLEAN STORE  : اإلسم 
بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جاحد.
الشافعي  زنقة   : اإلأت اعي  املقر 

أكدال الرباط.
 222.222.22  : الشركة  رأس ال 
حصة   2.222 إ 6  مقد ة  سرهم 
للواحدة  سرهم   222 إأت اعية 

مسجلة جمحررة.
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املدة : 99 سنة.
التديي2 : الديد مح د الخشاني.

التجارية  باملحك ة  اإليداع  تم 
بالرباط جتم تسجيل الشركة بالسجل 

التجاري تحت رقم 264295.
73 P

STE. MOOLDEV
SARL

حل الشركة الدابق مجانه
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املنعقد بتاريخ 22 نوف 21 2222 قرر 
ش.م.م    MOOLDEV شركة  شركاء 

ما يلي :
حل الشركة الدابق مجانه.

بنوار  الدين  بدر  الديد  تعيين 
مقر  جتحديد  للشركة،  ك صفي 
التصفية ب ع رة 32 الشقة 8 زنقة 

موالي اح د لوكيلي حدان الرباط.
باملحك ة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ فاتح سيد 21 

2222 تحت رقم 232892.
 من أأل اإلستخالص جالبيان

 MOOLDEV SARL
التصفية النهائية

74 P

مزار أجسيت جاستشارات
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 6.522442سرهم
مقرها اإلأت اعي : 222، شارع عبد املومن 

الدارالبيضاء

 SOCIETE
 D’AMENAGEMENT POUR

 LA RECONVERSION DE
 LA ZONE PORTUAIRE DE

TANGER VILLE SA
)إعالن عن تجديد جالية متصرفين
تعيين مراقب الحدابات أديد 

جمالئ ة النظام امسا�سي للشركة)
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 ،2229 يونيو   27 بتاريخ  املختلط 
 SOCIETE شركة  مداه وا  قررا 
 D’AMENAGEMENT POUR
 LA RECONVERSION DE LA
 ZONE PORTUAIRE DE TANGER
شركة  ،SAPT اختصارا   ،VILLE SA

 622.222.222 رأس الها  مداه ة، 

بطنجة  اإلأت اعي  مقرها  سرهم، 

ميناء طنجة املدينة، ما يلي :

الدنة  حدابات  عل6  املصاسقة 

املالية املنتهية في 32 سيد 21 2229.

تجديد جالية الديد مح د جعناية 

ك تصرفين  بريني  فؤاس  جالديد 

للشركة ملدة ست سنوات.

 MAZARS AUDIT تعيين مكتب 

أديد  ك راقب   & CONSEIL

للحدابات ملدة ثالث سنوت.

مالئ ة النظام امسا�سي للشركة.

أأل  من  الصالحيات  إعطاء 

القيام باإلأراءات القانونية.

لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 

ملدينة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

2222 تحت  2 سيد 21  طنجة بتاريخ 

رقم 262282.
ب قت�سى مقتطف جبيان

مزار أجسيت جاستشارات

75 P

مزار أجسيت جاستشارات

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 6.522442سرهم

مقرها اإلأت اعي : 222، شارع عبد املومن 

الدارالبيضاء

 SOCIETE DES GESTION DU

PORT DE TANGER VILLE SA
)إعالن عن تجديد جالية متصرف 
جمالئ ة النظام امسا�سي للشركة)

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 ،2229 يونيو   27 بتاريخ  املختلط 

 SOCIETE DES قرر مداه وا شركة

 GESTION DU PORT DE TANGER

VILLE SA، اختصارا SGPTV، شركة 

 422.222.222 رأس الها  مداه ة، 

بطنجة  اإلأت اعي  مقرها  سرهم، 

ميناء طنجة املدينة، ما يلي :

الدنة  حدابات  عل6  املصاسقة 

املالية املنتهية في 32 سيد 21 2229.

تجديد جالية الديد مح د جعناية 

ك تصرف للشركة ملدة ست سنوات.

مالئ ة النظام امسا�سي للشركة.

أأل  من  الصالحيات  إعطاء 

القيام باإلأراءات القانونية.

لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 

ملدينة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

2222 تحت  2 سيد 21  طنجة بتاريخ 

رقم 262282.
ب قت�سى مقتطف جبيان

مزار أجسيت جاستشارات

76 P

 STE. BATON ROUGE

INVEST
شركة محدجسة املدؤجلية بشريك 

جحيد

املقر اإلأت اعي : رقم 222 شارع 

املدي2ة الخضراء بطانة سال

الحل املدبق
املؤرخة  القرارات  ملحضر  تبعا 

بدال يوم 26 ماي 2222 قرر الشريك 

 BATON ROUGE لشركة  الوحيد 

املدؤجلية  محدجسة  شركة   INVEST

بشريك جحيد القرارات التالية :

الشركة  حدابات  املصاسقة عل6 

جأيضا   2222 ماي   25 املوقوفة يوم 

العقوس املحررة من طرف املدي2 أاس 

غالم الديد أاس غالم جكذلك إبراء 

ذمته النهائية من التديي2.

 BATON لشركة  املدبق  الحل   

محدجسة  شركة   ROUGE INVEST

من  ابتداء  املدؤجلية بشريك جحيد 

26 ماي 2222 جتحديد مقر التصفية 

جالكائن  للشركة  اإلأت اعي  باملقر 

الخضراء  املدي2ة  شارع   222 برقم 

بطانة سال.

تعيين الديد أاس غالم ك صفي 

BATON ROUGE INVEST لشركة 

بشريك  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

جحيد جالتأكد من قبوله.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بدال  اإلبتدائية  باملحك ة  القانوني 

الرقم  تحت   2222 يوليو   24 يوم 

.39237

 77 P

 CABINET AFRICAN
 D’ETUDES ET

 D’ASSISTANCE
TECHNIQUE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
25 شارع امبطال شقة رقم 4 أكدال 

الرباط
تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية

املؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم   2222 أكتوبر   3 يوم  بالرباط 
املدؤجلية  محدجسة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص التالية :
 CABINET AFRICAN  : التد ية 
 D’ETUDES ET D’ASSISTANCE
TECHNIQUE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة.
مهندس   : اإلأت اعي  الهدف 

استشاري.
شركة الهندسة املهنية.

املقر اإلأت اعي : 25 شارع امبطال 
شقة رقم 4 أكدال الرباط.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 
التسجيل بالسجل التجاري.

حدس   : اإلأت اعي  الرأس ال 
قدره  مبلغ  في  الشركة  رأس ال 
 2222 إ 6  مقد ة   222222.22
الواحدة  قي ة  إأت اعية  حصة 
منها 222.22 سرهم، أ يعها مكتتبة 
جمدفوعة من طرف الشركاء جموزعة 

عل6 الشكل التا ي .
الديد ساليفوسيس 522 حصة 

إأت اعية.
الديد الفنيدي الكبي2 522 حصة 

إأت اعية.
اإلأت اعية  الحصص  مج وع 

2222 حصة إأت اعية.
من  الشركة  تدي2   : التديي2 
طرف الديد ساليفوسيس ملدة غي2 

محدجسة.
تقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
الشركة بالسجل التجاري  لل حك ة 
نوف 21   26 يوم  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 224245.
78 P
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STE. ROZA DETERGENT
تأسيس شركة

العام  الج ع  عقد  ب قت�سى 
التأسي�سي املنعقد بتاريخ 22 نوف 21 
 ROZA شركة  تأسيس  تم   2222

DETERGENT باملواصفات التالية :
 STE. ROZA  : التد ية 

.DETERGENT
عنوان املقر اإلأت اعي : محل 2، 

رقم 22 تجزئة انس املرأة فاس.
 : الشركة  رأس ال  مبلغ 
222.222.22 سرهم مكون من 2222 
للحصة  سرهم   222 بقي ة  حصة 
ابن  الديد  ي تلكها  الذي  الواسة 
حيان فيصل الداكن برقم 7 الزنقة 
22 الطابق 2 حي الدغرجشني املرأة 

جاس فاس -فاس.
جتجارة  صناعة   : الشركة  غرض 

مواس التنظيف.
اإلستي2اس جالتصدير.

ابن   : للديد  جاإلمضاء  التدي2 
حيان فيصل.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجاري .
تم اإليداع القانوني : لدى كتابة 
بفاس  التارية  املحك ة  ضبط  
رقم  تحت   2222 نوف 21   29 بتاريخ 
4972 جتم تسجيل الشركة بالسجل 

التجاري تحت رقم 74739.
79 P

 STE.GUESMA
DEVELOPPEMENT

السجل التجاري عدس 355 الد ارة
من  منجز  رسمي  عقد  ب قت�سى 
هللا،  عبد  جاغريف  امستاذ  طرف 
نوف 21  فاتح  بتاريخ  بأكاسير  موثق 
الج عية  محضر  قرر   ،2222
الج ع  ب ثابة  املنعقدة  العامة 
املد اة  للشركة  اإلستثنائي  العام 
  GUESMA  DEVELOPPEMENT
 7.322.222.22 برأس ال  ش.م، 
الكائن مقرها الد ارة شارع  سرهم، 

الجيش امللكي رقم 22 ما يلي :

للشركة  اإلأت اعي  املقر  تحويل 
من الد ارة إ 6 العنوان التا ي :

الطريق   ،32 رقم  بقعة  كل يم، 
أ اعة  امبيض   2 رقم  الوطنية 

أباينو.
مالحظة جفاة الديد بلفقيه عبد 

الوهاب، بتاريخ 22 سبت 21 2222.
جتبعا لوفاة املرحوم املذكور أعاله 
جحدب عقد اإلرث، قرر الج ع العام 
توزيع مج وع الحصص اإلأت اعية 
حصة   22898 بندبة  جاملقدرة 
سرهم   222.22 فئة  من  إأت اعية 
في  ي تلكها  جالتي  الواحدة  للحصة 
املرحوم  جرثة  عل6  الشركة  رأس ال 

عل6 الشكل التا ي :
 5272 الطاهر  بلفقيه  الديد 

سهم.
 5272 الحدين  بلفقيه  الديد 

سهم.
 3652 فاض ة  عدي  الديدة 

سهم.
الديدة تدلم هالب 2736 سهم.

اآلندة بلفقيه صفية 2586 سهم.

اآلندة بلفقيه كري ة 2586 سهم.
هالب،  تدلم  الديدة  تعيين 
ك تصرفة أديدة في الشركة جذلك 
اإلساري  لل جلس  املتبقية  لل دة 
الحا ي جلإلشارة فإن املجلس اإلساري 
اآلتية  امعضاء  من  يتكون  الحا ي، 

أس اؤهم.
الديد كاي مراش مدعوس.

الديد برساليل أح د الدالك.
الديدة تدلم هالب.

الشركة  تديي2  سيتم  جعليه 
من  لكل  جاملزسجج  املقت2ن  باإلمضاء 
جالديد  مدعوس  مراش  كاي  الديد 

براسليل أح د الدالك.
تم تعديل   ، ب قت�سى عقد عرفي 
ليالئم  للشركة  امسا�سي  القانون 

التعديالت الدالفة الذكر أعاله.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم  
اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  
 2222 نوف 21   22 بتاريخ  بالد ارة 

تحت عدس 222.
 للخالصة جالبيان

80 P

 STE. TAFRAOUT
CHANTIERS

S.A.L.R/AU
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة في شريك جحيد
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
ب دينة  جمسجل   2222 نوف 21   32
تم   2222 نوف 21   32 بتاريخ  تزنيت 
املدؤجلية  ذات  الشركة  تأسيس 
محدسة  جحيد  شريك  في  املحدجسة 

العناصر ك ا يلي :
 STE. TAFRAOUT  : التد ية 

.CHANTIERS SA.L.R./AU
 242 رقم    : اإلأت اعي  املقر 

س.ف.م تافرجات.
الغرض : 

اإلنعاش العقاري.
امشغال املختلفة أج البناء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيدها.

املدي2 : الديد انفلوس مح د.
سرهم   222.222.22  : املال  رأس 
مقدم إ 6 2222 حصة ب ا قدره 222 

سرهم لكل حصة موزعة ك ا يلي :
انفلوس  للديد  حصة   2222

مح د.
من   : الدنة اإلأت اعية أج املالية 

فاتح يناير إ 6 32 سيد 21 .
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
املحك ة اإلبتدائية بتزنيت تحت رقم 
 2222 نوف 21   2 بتاريخ   376/2022

رقم السجل التجاري 5387.
81 P

 STE. LR-CONNECTIONS
S.A.R.L/AU

الج عية  مداجلة  حدب 
بتاريخ املنعقد  الطارئ   العامة 
STE. LR- لشركة   2222 نوف 21   29  
تم   CONNECTIONS S.A.R.L/AU

اإلتفاق عل6 ما يلي :
تصفية الشركة قبل أجانها.

الها�سي  اح د  الديد  تعيين 
ك صفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2222 سيد 21   2 بتاريخ  بتزنيت 
جاملسجل في السجل   375 تحت رقم 

التجاري تحت رقم 2822.
82 P

SOTERCO
SARL AU

 SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE,
 D’AUDIT & DE COMMISSARIAT AUX

COMPTES
 SCET 3 ANGLE AVENUE ANNAKHIL ET
 MOHAMED EL YAZIDI IMM. A APPT.

N°8 RABAT
TEL : 05.37.57.04.00
TEL : 05.37.57.00.04

SOCIETE PYGMALIA
SARL AU

توسيع املوضوع
إن الج ع العام غي2 العاسي لشركة 
املنعقد   ،PYGMALIA SARL AU
سبت 21   22 بتاريخ  اإلأت اعي  باملقر 
2222 بدعوة من املدي2ة، قرر توسيع 
إعالن  طريق  عن  الشركة،  موضوع 

غي2 مقصور عل6 الع ليات التالية :
تنظيم امحداث جاملعارض.

استي2اس جتصدير أ يع املنتجات 
جاملواس جاملجوهرات جامع ال الفنية.

تعديل الفصل 3 موضوع الشركة 
من النظام امسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
بتاريخ عدس  تحت   2322  بت ارة 

 27 نوف 21 2222.
83 P

ADKER TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
رأس مالها : 222.222.22سرهم

R.C : 56313
ملخص الج ع العام اإلستثنائي 

للشركة 
اإلستثنائي  العام  الج ع  إطار  في 
لشركة ADKER TRANS  شركة ذات 
بتاريخ املنعقد  محدجسة  مدؤجلية 
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شارع   23 الكائنة   2222 أكتوبر   29  

مكتب رقم   22 أنوال ع ارة فلوري 

4 القنيطرة تداجل مداه وا الشركة 

باإلأ اع عل6 ما يلي :

قراءة تقرير التديي2 الذي قام به 

املدي2.

سابقة  بصفة  الشركة  تصفية 

مجانها.

تعيين الديد كرجم عاسل املدؤجل 

 23 عن التصفية جتحديد مقرها ب 

22 مكتب  شارع أنوال ع ارة فلوري 

رقم 4 القنيطرة.

تم  اإليداع القانوني: للشركة لدى 

اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بالقنيطرة في 29 أكتوبر 2222 تحت 

رقم 93522.

84 P

SOS LGHRIBI TRANS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد

رأس مالها اإلأت اعي : 

222.222.22سرهم

مقرها اإلأت اعي : سجار الزجيهرات 

قياسة الخنيشات أرف امللحة

بتاريخ  املؤرخ  املحضر  ب قت�سى 

26 أكتوبر 2222 قرر الشركاء :

جتد ية  للشركة  ملدبق  الحل 

الحاملة  املنعم  عبد  عبيدة  الديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.GN2822

جتحديد  التصفية،  عن  مدؤجل 

محل التصفية سجار الزجيهرات قياسة 

الخنيشات أرف امللحة.

باملحك ة  القانوني:  اإليداع  تم  

جقيدت  قاسم،  بديدي  اإلبتدائية 

 623 رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

بتاريخ 24 نوف 21 2222.
ب ثابة مقتطف جبيان

الشركاء 

85 P

LA PETITE TRIBU
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد
رأس الها : 222.222.22 سرهم

املقر اإلأت اعي : إقامة مع ورة، 
بقعة CGI V/33 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  جحيد  بشريك 

التالية:
 LA PETITE TRIBU  : التد ية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.
إقامة مع ورة،   : املقر اإلأت اعي 

بقعة CGI V/33 القنيطرة.
موضوع الشركة :

مدير مؤسدة حضانة.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
222.222.22 سرهم  الشركة  في مبلغ 
إأت اعية  حصة    2222 إ 6  مقدم 
محررة  للواحدة،  سرهم   222 بقي ة 
الشريك  ملك  في  مكتتبة  بكاملها، 

الوحيد.
املدة : 99 سنة .

التدي2 : أسند إ 6 الديدة التباع 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  هدى 

.G922428 الوطنية رقم
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 67492 بتاريخ 29 نوف 21 2222.
86 P

STE LMA DESIGN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

مقرها االأت اعي : شارع اح د شوقي 
رقم 3، إقامة ع ر، متجر رقم 2 فال 

فبوري القنيطرة
السجل التجاري رقم : 39932

تعيين مدي2 أديد
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
الغي2 العاسي بتاريخ 22 أكتوبر 2222، 
لشركة LMA DESIGN SARL، شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة، تقرر ما يلي :

قبول استقالة الديدة مها سهام 

الشركة  تديي2  مهام  من  شايش 

جابرائها ايراء تام ملدة تديي2ها للشركة 

جتعيين الديد أسعد  خليفي، مدي2 

جحيد للشركة ملدة غي2 محدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة،  اإلبتدائية 

93553 بتاريخ 2 سيد 21 2222.

87 P

اسريس بازا

محاسب معت د من طرف الدجاة

مقر : 54 زنقة مع ورة رقم 3 القنيطرة

STE HAZIM IMMOBILIER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

تأسيس شركة
ب قت�سى  عقد عرفي محرر بتاريخ 

ت ت  بالقنيطرة،   2222 نون21   8

للشركة  امسا�سي  القانون  صياغة 

أعاله ذات املدؤجلية املحدجسة اآلتية 

خصوصيتها :

 : تح ل الشركة اسم   : التد ية 

.HAZIM IMMOBILIER

االهداف : أشغال البناء جاالنعاش 

العقاري.

صلة  له  ما  كل  عامة  جبصفة 

بالنشاط املذكور سواء بشكل مباشر 

أج غي2 مباشر.

املقر االأت اعي : حدس بالقنيطرة، 

 22 فلوري  إقامة  أنوال  شارع   23

مكتب رق ك 4 مي وزة.
 222.222 : حدس في مبلغ  رأس ال 

سرهم نقدا.

بت2أ ته   : االأت اعية  الحصص 

ا 6 حصص اأت اعية يتكون رأس ال 

بقي ة  اأت اعية  حصة   2222 من 

سرهم للواحدة أ يعها موزعة   222

مداه ته ا  بحدب  الشريكين  بين 

النقذية.

التديي2 : يدهر عل6 تديي2 شؤجن 

من  كل  محدس  غي2  الأل  املؤسدة 

الديدين شديد طارق جشديد عبد 

مدتقلة  أج  ثنائية  بصفة  الرحيم 

الواحد عن االخر.

الزمنية  املدة  حدست   : املدة 
99 سنة ابتداء من تاريخ  للشركة في 
أج  الت ديد  حالتي  عدا  ما  تأسيدها 
الحل الدابق الجانه املقريين من لدن 

الشركاء باالغلبية.
تصاسق   : االأت اعية  الدنة 

الدنة املدنية.
 : ايجابية   : املحاسبية  النتيجة 

يقرر الشركاء تعيين االرباح املحققة.
العجز  الشركاء  يتح ل   : سلبية 
في  مداه تهم  بحدب  املسجل 

رأس ال االأت اعي.
بالسجل  الشركة  هذه  تقييد  تم 
اإلبتدائية  باملحك ة  التجاري 
سيد 21  فاتح  بتاريخ  بالقنيطرة 

2222، تحت رقم 93542.
للخالصة جالبيان

88 P

STE JABAL HICHAM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 22.222 سرهم
مقرها االأت اعي : بقعة رقم 945 

القصبة القنيطرة
السجل التجاري رقم : 53225

تفويت حصص االأت اعية
جتعيين مدي2 أديد

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 ،2222 22 نون21  الغي2 العاسي بتاريخ 
 ،  JABAL HICHAM SARL لشركة 
املحدجسة،  املدؤجلية  ذات  شركة 

تقرر ما يلي :
حصة   52 املصاسقة عل6 تفويت 
222 سرهم للحصة  اأت اعية بقي ة 
في ملك الديد هشام مح دي علوي، 
لفائدة الديدة ليل6 عيشاجي، بطاقة 
 ،B542825 رقم  الوطنية  التعريف 
مج وع  ت لك  أصبحت  الذي 

الحصص في الشركة.
مح د  الديد  استقالة  قبول 
تديي2  مهام  من  علوي  مح دي 
هشام  الديد  جتعيين  الشركة 
التعريف  بطاقة  علوي،  مح دي 
مدي2   VA222262 رقم  الوطنية 

جحيد للشركة.
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تغيي2 نشاط الشركة جذلك بحذف 
نشاط االستي2اس جالتصدير جتعويضه 

بنشاط الغديل.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم   تحت  بالقنيطرة،  اإلبتدائية 

93524، بتاريخ فاتح سيد 21 2222.
89 P

STE OSTRAY CONSULTING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
مقرها االأت اعي : 32 زاجية ح ان 
الفطواكي جع رج بن العاص إقامة 

الزاكي مكتب رقم 2  القنيطرة
السجل التجاري رقم : 62552

الحل املبكر للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 OSTRAY لشركة  العاسي  الغي2 
CONSULTING SARL AU، تقرر ما 

يلي :
املبكر  الحل  عل6  املصاسقة 

للشركة.
عبو،  ملياء  الديدة  تعيين 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
مصفية  بصفته ا   ،G552229 رقم 

للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
زاجية ح ان   32  : ب قرها االأت اعي 
إقامة  العاص  بن  جع رج  الفطواكي 

الزاكي مكتب رقم 2  القنيطرة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالقنيطرة،  اإلبتدائية 
يوليو  2222، تحت الرقم التدلدلي 

.2928
90 P

STE BENJY STOCK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى  
بالقنيطرة بتاريخ 22 نون21 2222، تم 
إنشاء شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
الخاصيات  ذات  جحيد  بشريك 

التالية :

.BENJY STOCK : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة بشرك جحيد.

مجوهراتي   : االأت اعي  املوضوع  

يتوفر عل6 جرشة جمحل.

املدة : 99 سنة.

48 شارع ابو بكر الصديق   : املقر 

إقامة إي ان مكتب 2 القنيطرة.

سرهم   222.222  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   2222 ا 6  مقد ة 

222 سرهم للحصة الواحدة.

الدين  صالح  بنغنو   : الحصص 

2222 حصة.

الدين  صالح  بنغنو   : التديي2 

ك دي2 للشركة ملدة غي2 محدجسة.

السجل التجاري رقم : 67529.

من فاتح يناير ا 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح   بتاريخ  بالقنيطرة،  اإلبتدائية 

سيد 21  2222، تحت رقم 67529.

91 P

STE EL GHABA TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
رأس الها : 222.222 سرهم

مقرها االأت اعي : 32 زنقة الشهيد 

عبد الدالم بن مح د، مكتب 
رقم 2، فال فلوري رياض الزيتون 

القنيطرة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى  

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  جحيد  بشريك 

التالية :

 STE EL GHABA   : التد ية 

.TRAVAUX

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة بشرك جحيد.
املقر االأت اعي : 32 زنقة الشهيد 

عبد الدالم بن مح د، مكتب رقم 2، 

فال فلوري رياض الزيتون القنيطرة.

منعش   : االأت اعي  املوضوع  

بالتقديط  البناء  مواس  بيع  عقاري، 

أج  املختلفة  امشغال  في  جاملقاجلة 

البناء.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم   222.222 مبلغ  في  الشركة 

اأت اعية  حصة   2222 ا 6  مقدم 

محررة  للواحدة،  سرهم   222 بقي ة 

الشريك  ملك   في  مكتتبة،  بكاملها، 

الوحيد.

املدة : 99 سنة.

الديد  أسند   : التديي2 

 ،MAATOUGUI MOHAMMED

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 
.G265255 رقم

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة، تحت 
رقم 62922 بتاريخ 6 يونيو 2222.

92  P

شركة ليفينهوم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 222.222 سرهم

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم تأسيس   ،2222 يونيو   22 بتاريخ 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة يقدر 
رأس الها ب 222.222 سرهم.

التد ية : شركة ليفينهوم.

املواس  للبيع  متجر   : الهدف 

الغذائية جالتجارة.

الطابق الدفلي   : املقر االأت اعي 
رقم 623 قطاع 2 أجالس مطاع ت ارة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
رأس ال االأت اعي في 222.222 سرهم 

اأت اعية  حصة   2222 ا 6  مقدم 

ب قدار 222 سرهم لكل حصة.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

ا 6 32 سيد 21.

تم تعيين الديد   : تديي2 الشركة 

حدن الصالحي ك دي2 للشركة ملدة 

غي2 محدسة.

توزيع االرباح : من االرباح الصافية 
تؤخذ 5 % لتكوين االحتياط القانوني 

جالباقي يوزع بين الشركاء.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 ،8442 رقم  تحت  بت ارة  اإلبتدائية 

بتاريخ 29 يونيو 2222.
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 STE SLIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
SARL AU

مؤرخ  عرفي   عقد  ب قت�سى 
تم   ،2222 يوليو   4 يوم  بالرباط، 
املدؤجلية  محدجسة  شركة  تأسيس 
تح ل  جالتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :
.SLIA SARL AU : التد ية

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 
 222 حصة بث ن   2222 مقدم عل6 

سرهم للحصة.
حي موالي عبد   : املقر االأت اعي 
 52 رقم  الثاني  الحدن  شارع  هللا 

تابريكت سال.
تجارة أأهزة   : الهدف االأت اعي 
أأهزة  جاملعلوميات،  الك بيوتر 
املكتب، االأهزة اإلكت2جنية، االصالح 

جالتجارة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الديد  الشركة  يدي2   : التديي2 
معاس يعيش القاطن بحي موالي عبد 
جالحامل للبطاقة  سال،   52 هللا رقم 
ملدة غي2   ،AE263342 الوطنية رقم 

محدجسة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بدال،  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   ،2222 أغدطس   4 يوم 

.39422
 : التجاري  السجل  في  االندراج 
التجاري  بالسجل  الشركة  ألت 

بدال، تحت رقم 36575.
لالشارة جالنشر

املدي2 : الديد معاس يعيش
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STE MAGRITAS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 2.222.222 سرهم

مقرها االأت اعي : شقة رقم 23 
تجزئة نصر هللا رقم 333 شارع 

مح د الخامس برشيد 
تعديالت في القانون امسا�سي

العام االستثنائي  الج ع  ب وأب 
للشركة   ،2222 أكتوبر   24 بتاريخ 
املد اة   املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
 2.222.222 رأس الها   ،MAGRITAS
 23 شقة رقم  مقرها برشيد،  سرهم، 
تجزئة نصر هللا رقم 333 شارع مح د 

الخامس تقرر ما يلي :
التي  االأت اعية  الحصص  بيع 
كانت في حوزة الديد عباس اكعيليل 
قرأوح  خليد  جالديد  حصة   5222
2222 حصة جالديد سعيد خاملدني 
لغالم  يونس  جالديد  حصة   3422

2222 حصة.
الديد عباس اكعيليل باع لفائدة 
 5222  : فار�سي  العزيز  عبد  الديد 
للحصة  سرهم   222 بقي ة  حصة 

الواحدة.
الديد سعيد خاملدني  باع لفائدة 
حصة   3222  : الديد طارق حبيض 

بقي ة 222 سرهم للحصة الواحدة.
الديد سعيد خاملدني باع لفائدة 
حصة   3222  : الديد طارق أبيض 

بقي ة 222 سرهم للحصة الواحدة.
لفائدة  الديد خليد قرأوح باع  
حصة   2222  : الديد طارق حبيض 

بقي ة 222 سرهم للحصة الواحدة.
لفائدة  باع  لغالم  يونس  الديد 
2222 حصة   : الديد الهاأي2 العربي 

بقي ة 222 سرهم للحصة الواحدة.
تحويل املقر االأت اعي للشركة ا 6 

العنوان اآلتي :
مفت2ق  الثاني  الطابق  في  شقة 
شارع مح د الخامس جشارع الحدن 

الثاني بني مالل.
فار�سي  العزيز  عبد  الديد  تعيين 
غي2  ملدة  للشركة  أديد  ك دي2 

محدجسة.

 7  ،6  ،4 الفصل  سيتغي2  جبهذا 

للشركة  امسا�سي  القانون  من  ج23 

عل6 أساس هذا التقديم الجديد.

تعديل القانون امسا�سي للشركة 

حدب التغيي2ات الدالفة.

جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

سيد 21   5 بتاريخ  اإلبتدائية ب21شيد 

2222، تحت رقم 2292.

95 P

STE AL MASHURA

 GOUVERNANCE ET DROIT DES

AFFAIRES

 STE TRANSPORT CHEVAUX

 MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جاحد

بتاريخ  بالرباط  التأسيس  تم 

ذات  شركة   ،2222 أغدطس   9

مدؤجلية محدجسة تت تع بالخصائص 

التالية :

ذات  شركة   : القانوني  الوضع 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.

 TRANSPORT : اإلسم االأت اعي

.CHEVAUX MAROC

النقل   : االأت اعي  الهدف 

أنواع  جكل  للخيول  جالدج ي  الوطني 

الحيوانات.

املقر االأت اعي : 25 شارع االبطال 

شقة رقم 4 اكدال الرباط.

املدة : 99 عام.

رأس ال : 222.222 سرهم مقد ة 

سرهم   2222 حصة بقي ة   222 عل6 

للحصة.

 222  ..... شفيق  بنخرابة  الديد 

حصة.

املدي2 : الديد بنخرابة شفيق.

رقم السجل التجاري : 262225.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط.
للبيان
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 LES GRANDS CHANTIERS
 DES TRAVAUX

D’AMENAGEMENT
SARL AU 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة   
رأس الها : 522.222 سرهم

مقرها االأت اعي: ع ارة 32 شقة 
8 زنقة موالي أح د لوكيلي حدان 

الرباط 
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
27 أكتوبر 2222، تم إنشاء القانون 
 LES GRANDS« لشركة  امسا�سي 
 CHANTIERS DES TRAVAUX
 »   D’AMENAGEMENT SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

شريك جحيد التي تتصف ك ا يلي :
 LES GRANDS   : اس ها 
 CHANTIERS DES TRAVAUX

.D’AMENAGEMENT SARL AU
ذات  شركة  القانوني:  الشكل 
مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.
مقرها االأت اعي: ع ارة 32 شقة 
زنقة موالي أح د لوكيلي حدان   8

الرباط.
امع ال  من  نوع  أي  هدفها:  

املتنوعة مثل.
أع ال تشييد املباني.

أشغال  أشغال الهندسة املدنية، 
التجهيز.

الطرق  جصيانة  تهيئة  أشغال 
الجدور،  جإنشاء  الصحي  جالصرف 

القناطر جالطرق.
أشغال الصيانة.

أع ال الصرف الصحي.
القناطر  الجدور  إنشاء  أع ال 

جالطرق.
ع ليات استغالل املحاأر.

جالحفر  جالتجويف  التنقيب 
الهيدرجلوجي جآبار املياه.

بالدكك  املتعلقة  امشغال 
الحديدية.

أشغال الكهرباء جاالتصاالت.
جبشكل عام أ يع أنواع امشغال 

الع ومية جالبنية التحتية.

مواس  أنواع  أ يع  تدويق 
حديد؛  الجرانيتي.  جالرمل  البناء 
منتجات  الصحي،  الصرف  مواس 
الكهرباء،  الصباغة،  الدباكة؛ 
الك بيوتر جاملكاتب جخدمات  أأهزة  
البدتنة،  التنظيف،  الحراسة، 

الدراسة، القياس.
 التجارة.

املعامالت  أ يع  عامة،  جبصورة 
التجارية جالصناعية جاملالية جاملنقولة 
 جغي2 املنقولة املتعلقة بشكل مباشر 
املذكورة  بامشياء  مباشر  غي2  أج 
أعاله، أج التي يحت ل أن تعزز تحقيق 

الشركة جتطويرها.
سنة تبتدأ من يوم   99  : أمدها   
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

الديد  الـشركة  يديـر  التديي2: 
إسريس عبد الهاسي، الحاملة لبطاقة 
 CD 522328 التعريف الوطنية رقم 
22 ن تجزئة رياض  جالذي يقطن ب 

الياس ين طريق عين الشقف فاس
كل  في  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 
باإلمضاء  معامالتها،  يخص  ما 

لل دي2التا ي: 
الهاسي،  عبد  إسريس  الديدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
الذي يقطن ب  ج   CD522328 رقم 
ن تجزئة رياض الياس ين طريق   22

عين الشقف فاس.
رأس الها : 522.222 سرهم.

موزعة إ 6 5222 حصة اأت اعية 
بقي ة 222 سرهم للواحدة، ك ا يلي:        
 - 5222حصة للديد إسريس عبد 

الهاسي.
تبتدئ في فاتح  الدنة املحاسبية: 
يناير جتنتهي في 32 سأن21 من كل سنة 
امج 6  الدنة  باستثناء  محاسبية، 
التي تبتدئ من تاريخ تأسيس الشركة 
جتنتهي في 32 سأن21 من نفس الدنة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
نون21   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
رقم  تجاري  سجل  تحت   ،2222

.264389
للتلخيص جالنشر

املدي2
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STE ALPHA MAN POWER 1
SARL

تفويت الحصص جالزياسة في
 رأس ال االأت اعي

العاسي  الغي2  القرار  ب قت�سى 
  ،ALPHA MAN POWER لشركة 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
بتاريخ 22 نون21 2222، قررت ما يلي :
قررت الديدة   : تفويت حصص 
عائشة الزبيطي تفويت 2222 حصة 
222 سرهم للحصة الواحدة  من فئة 
بلحدن  الدين  صالح  الديد  ا 6 
ب   للشركة  الوحيد  الشريك  ليبقى 

222.222 حصة.
 : الرأس ال االأت اعي  في  الزياسة 
لقد ت ت الزياسة في رأس ال الشركة 
جذلك  سرهم،   7.822.222 ب بلغ 
سرهم   22.222.222 ا 6 مبلغ  لح له 
الجاري  الحداب  سمج  طريق  عن 

للشركاء في الرأس ال.
تحديث القانون الداخلي للشركة:
القيام  تم  التي  التغيي2ات  حدب 

بها.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالقنيطرة،   اإلبتدائية 
 2 سيد 21  2222، تحت رقم 4924.

98 P

صوكوجيدت 
ش.م.م.

2ملتقى شارع مح د الديوري جأ ال الدين 
االفغاني

الطابق االجل، شقة رقم 2 القنيطرة
سجل تجار ي رقم : 25983 القنيطرة

STE  EL MEJANI UNVEST
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 222.222 سرهم
مقرها االأت اعي : رقم 489 فال 

فلوري زنقة Q شقة رقم 5 الطابق  
2، القنيطرة

سجل تجاري رقم : 52839  
القنيطرة

حل مدبق للشركة
ب قت�سى محضر قرارات الشريك 
نون21   25 بتاريخ  املتخذة  الوحيد 

2222، تم تقرير ما يلي :

من  الحل املدبق للشركة ابتداء 
تاريخه جتصفيتها جسيا.

املجاني  مح د  الديد  تعيين 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
للشركة  ك صفي   ،A238869 رقم 
جتصفية  االصول  لتحقيق  جذلك 

الديون.
بالعنوان  التصفية  مقر  تحديد 
 ،Q التا ي : رقم 489 فال فلوري زنقة

شقة رقم 5 الطابق 2، القنيطرة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
 ،2222 نون21   27 بالقنيطرةن بتاريخ 

تحت رقم 93356.
للخالصة جالتذكي2 

املدي2
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STE INDIAN BEACH
SARL AU

تأسيس  تم  ب قت�سى عقد عرفي 
شركة باملواصفات التالية :

.INDIAN BEACH : التد ية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.
الغرض االأت اعي : مقهى جمطعم 

جاستي2اس جالتصدير.
الطابق االر�سي   : املقر االأت اعي 
HG محل رقم 22 بلوك ب 2أ2 شاطئ

اممم بوقناسل سال.
املدة : 99 سنة تأسيس.

 222.222  : االأت اعي  الرأس ال 
حصة   2222 ا 6  مقدم  سرهم 
سرهم   222 فئة  من  اأت اعية 

للواحدة محررة من طرف الشركاء.
 2222  ... الغزاز  رضوان  الديد 

حصة اأت اعية.
حصة   2222  .... املج وع 

اأت اعية.
التديي2 : تم تعيين الديد رضوان 
غي2  ملدة  للشركة  ك دي2  الغزاز 

محدسة.
من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 
سيد 21 من   32 فاتح يناير جتنتهي في 

كل سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بدال،  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت  التجاري  بالسجل  جاملسجلة 

رقم 37225 بتاريخ 28 نون21 2222.
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STE HAVANA PRESTIGE
SARL

تأسيس  تم  ب قت�سى عقد عرفي 

شركة باملواصفات اآلتية :

  HAVANA  : التد ية 

.PRESTIGIA

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.

الغرض االأت اعي : مقهى جمطعم 

جاستي2اس جتصدير.

الطابق االر�سي   : املقر االأت اعي 

شاطئ  2أ2   بلوك ب   22 محل رقم 

االمم بوقناسل سال.

املدة : 99 سنة.

 222.222  : االأت اعي  الرأس ال 

حصة   2222 ا 6  مقدم  سرهم 

سرهم   222 فئة  من  اأت اعية 

للواحدة محررة من طرف الشركاء :

522 حصة  الديد يوسف الغزاز 

اأت اعية.

الديدة بلقيس ضافر 522 حصة 

اأت اعية.

حصة   2222  ... املج وع 

اأت اعية.

الديد  تعيين  تم   : التديي2 

يوسف الغزاز جالديدة بلقيس ضافر 

ك دي2ين للشركة ملدة غي2 محدسة.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

سيد 21 من   32 فاتح يناير جتنتهي في 

كل سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  

بدال  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت  التجاري  بالسجل  جاملسجلة 

رقم 37283 بتاريخ 24 نون21 2222.
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STE DELICE PLATEAU
SARL AU

 SIEGE : 1 AV MEDIOUNA RES

FARAH A BETTANA SALE
رأس الها : 222.222 سرهم

االستثنائي  العام  الج ع  قرر 

ف21اير   9 بتاريخ  جاملنعقد  للشركة، 

جتم  للشركة،  النهائي  الحل   ،2222

اإليداع القانوني باملحك ة اإلبتدائية 

 ،2222 سيد 21  فاتح  بتاريخ  بدال 

تحت رقم 42274.
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 STE BOULANGERIE LES 2

CERISES
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 ،2222 سيد 21  فاتح  يوم  بالرباط 

التأسي�سي  القانون  صياغة  ت ت 

لها  املدؤجلية،  محدجسة  لشركة 

الخصائص التالية :

 BOULANGERIE LES  : التد ية 

.2 CERISES

متجر الحلويات  مخ1زة،   : الهدف 

جمقهى.

املقر االأت اعي : 59 إقامة مع ورة 

سال  الدفلي  بالطابق  محل  حصين 

الجديدة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

في مبلغ 222.222 سرهم.

اإلسارة : عهد تديي2 الشركة الديد 

ح زة فاخر.

من فاتح يناير ا 6   : الدنة املالية 

غاية 32 سيد 21.

جتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري لل حك ة 

اإلبتدائية بدال، بتاريخ فاتح سيد 21 

2222، تحت رقم 42276.
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STE LA MANOUSSA
شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها : 222.222 سرهم

مقرها االأت اعي : 38 شارع شالة 

إقامة الرياض حدان B، الطابق 

الخامس، شقة رقم 27 حدان 

الرباط

تحديث النظام امسا�سي
جافق الج ع العام بتاريخ 28 يونيو 

عل6 إصالح جتحديث النظام   ،2222

جكل ذلك  امسا�سي في أ يع مواسه، 

جفقا للقوانين املع ول بها في املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم  

نون21   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222، تحت رقم 232299.
للبيان جالنشر
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HATIMI CONSULTING

SARL AU

 COMPTABILITE FISCALITE CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE  VETOFARM
SARL AU

شركة محدجسة املدؤجلية

بشريك جحيد

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   ،2222 أكتوبر   4 بتاريخ  بدال 

ذات  جضع النظام امسا�سي لشركة  

جحيد،  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

ذات امل يزات التالية :

.STE VETOFARM : التد ية

الشكل القانوني : شركة محدجسة 

املدؤجلية بشريك جحيد.

الغاية من الشركة : انتاج االعالف 

املركبة جتجارة املوا�سي.

املقر : 22 ساحة ابو بكر الصديق 

الشقة رقم 8 اكدال الرباط.

املدة : حدست مدتها في 99 سنة 

اعتبارا من تاريخ تأسيدها النهائي.
 222.222  : الج اعي  رأس ال 

سرهم مقدم ا 6 2222 حصة من فئة 

222 سرهم ألها في اسم :

الديد عجاأة يونس.

اإلسارة : تدي2 الشركة من طرف 

الديد عجاأة يونس بصفته املدي2 

القانوني للشركة ملدة غي2 محدجسة.

الدنة االأت اعية : ما بين فاتح 

يناير ا 6 متم سيد 21 من كل سنة.

جتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري باملحك ة 

سيد 21   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222، تحت رقم 232947.
رقم السجل التجاري : 264497.

105 P

HATIMI CONSULTING

SARL AU

 COMPTABILITE  FISCALITE CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

 STE  F-H EDDAYA
SARL AU

شركة محدجسة املدؤجلية

بشريك جحيد

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   ،2222 أكتوبر   4 بتاريخ  بدال 

ذات  جضع النظام امسا�سي لشركة  

جحيد،  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

ذات امل يزات التالية :

.STE F-H EDDAYA : التد ية

محدجسة  شركة  القانوني:  شكل 

املدؤجلية بشريك جحيد.

تصنيع   : الشركة  من  الغاية 

منتجات الحليب.

املقر : 22 ساحة أبو بكر الصديق 

الشقة رقم 8 اكدال الرباط.

املدة : حدست مدتها في 99 سنة 

اعتبارا من تاريخ تأسيدها النهائي.
 222.222  : الج اعي  رأس ال 

سرهم مقدم ا 6 2222 حصة من فئة 

222 سرهم ألها في اسم :

الديد هشام بوأيد.

اإلسارة : تدي2 الشركة من طرف 

الديد هشام بوأيد بصفته املدي2 

القانوني للشركة ملدة غي2 محدجسة.

الدنة االأت اعية : ما بين فاتح 

يناير ا 6 متم سيد 21 من كل سنة.

جتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الشركة 

تحت   ،2222 سيد 21  فاتح  بتاريخ 

رقم 232869.

رقم السجل التجاري : 264445.

106 P

 STE MIRAL SERVICE

MAROC

SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات شريك جحيد

رأس الها : 222.222 سرهم

مقرها االأت اعي : تجزئة الوفاق 

رقم 262 شارع القا�سي عياض سال

ب قت�سى عقد عرفي محرر بدال 

تأسيس   تم   ،2222 سبت 21   9 يوم 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد، ذات امل يزات التالية :

 STE MIRAL SERVICE : التد ية

MAROC، ش.م.م. ذات شريك جحيد

مقاجل تنظيف جاأهات   : الهدف 

املحالت جاملخازن جالشقق.

مقاجل غرس جصيانة الحدائق.

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 

فئة  من  حصة   2222 ا 6  مقد ة 

222 سرهم للحصة الواحدة مقد ة 

عل6 الشركاء كاآلتي :

 2222  ..... تيوكي  يونس  الديد 

حصة.

الوفاق  تجزئة   : االأت اعي  املقر 

رقم 262 شارع القا�سي عياض سال.

التديي2 : يونس تيوكي.

املدة : 99 سنة.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة اإلبتدائية بدال تحت رقم 

36959 بتاريخ 3 نون21 2222.
ب ثابة مقتطف جبيان

107 P

 STE EL HACHIMI IMPORT
EXPORT
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ذات شريك جحيد

مقرها االأت اعي : محل الكائن 

بتجزئة الدعاسة رقم 232 عين 

عتيق ت ارة

السجل التجاري رقم : 232262 

ت ارة

املؤرخ  العام  الج ع  ب قت�سى 

بتاريخ 32 نون21 2222، قررت املدي2ة 

التعديالت التالية : 

فسخ الشركة الدابق الجانه.

الهاشمي  اكرام   الديدة   تعيين 

ك صفية للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بت ارةـ  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

سيد 21   5 بتاريخ   9472 رقم  تحت 

.2222
عن النسخة جالنص

108 P

SALMA  DEVELOPPEMENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جاحـد

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم جضع القانون   2222 اكتوبر   27  

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

ذات  جاحد  بشريك  محدجسة 

الخصائص التالية : 

  STE SALMA اإلســـم  : 

.DEVELOPPEMENT

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مدؤجلية محدجسة بشريك جاحـد.

الهدف االأت اعي : 

البناء  مقاجالت  أشغال  أ يع 

أ يع  شراء  العقاري،  جالت2جيج 

هدم   ، املشيدة  جالع ارات  االرا�سي 

جمواس  أشغال  املنشآت،   أ يع 

الت2صيص،  االملنيوم،  النجارة، 

الحداسة،  الرخام،  الكهرباء، 

جمواس أع ال  ج  الجبس  الصباغة، 
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 متنوعة للديكور ، جكل ما له عالقة 
ما  بكل  مباشرة  غي2  أج  مباشرة 
سبق ذكره من أأل توفي2 الظرجف 
 ، الشركة  جتطوير  لتن ية  املناسبة 

أ يع ع ليات اإلستي2اس ج التصدير
اللة  شارع   62  : االأت اعي  املقر 
املعاني،  مصطفى  زاجية  الياقوت 
الطابق الثاني، رقم 62 الدار البيضاء. 
 222.222  : الشركة  مال  رأس 
سرهم مقد ة إ 6 2222 حصة بث ن 

222,22 سرهم للحصة : 
  2222 الفراج:  سلمى  الديدة  

حصة.
99 سنة ابتداء من تاريخ   : الـ ــدة 

التأسيس. 
الدنة االأت اعية : الدنة املدنية 
32 سيد 21 من كل  من فاتح يناير إ 6 

سنة.
لقد تم تعيين الديدة   : التدـييــر 
سلمى الفراج ك دي2ة جحيدة للشركة 

ملدة غي2 محدجسة.
اإليداع القانوني : تم لدى املحك ة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 42695 تحت رقم   2222 سأن21   5  
بالسجل  الشركة  تسجيل  جتم 

التجاري تحت عدس 564522. 
109 P

 BOUCHERIE PATISSERIE ET
 BOULANGERIE EL ALAMI

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
تأسيس شركة

 5 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  جضع  تم   2222 اكتوبر 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدجسة ذات الخصائص التالية : 
 BOUCHERIE اإلســـم : 
 PATISSERIE ET BOULANGERIE

 .EL ALAMI
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مدؤجلية محدجسة
الهدف االأت اعي :  أزارة، نقانق، 
حفالت،  متعهد  أاهزة،  جأبات 
سجاأن،  امرانب،  لحوم  مشواة، 
مخ1زه  معجنات،  العامة،  تغدية 
الع ليات  أ يع  جع وما  جحلويات، 

املتعلقة بشكل مباشر أج غي2 مباشر 
ب ا سبق أج االنشطة التي من املحت ل 

أن تعزز تطوير الشركة.
تعاجنية  تجزئة    : املقر االأت اعي 
الدرجة   264 رقم  بقعة   2 الشباب 

برشيد . 
 222.222  : الشركة  مال  رأس 
سرهم مقد ة إ 6 2222 حصة بث ن 

222,22 سرهم للحصة : 
الديد  عبد اللطيف العلمي: 522  

حصة.
  522 اي ان:  الزين   باب   الديدة  

حصة.
99 سنة ابتداء من تاريخ   : الـ ــدة 

التأسيس. 
الدنة االأت اعية : الدنة املدنية 
32 سيد 21 من كل  من فاتح يناير إ 6 

سنة.
الديد  تعيين  تم  لقد   : التدـييــر 
عبد اللطيف العلمي ج الديدة باب  
إي ان ك دي2ين للشركة ملدة  الزين  

غي2 محدجسة.
اإليداع القانوني : تم لدى املحك ة 
نون21   25 بتاريخ  ب21شيد  اإلبتدائية 
جتم تسجيل   2292 2222 تحت رقم 
الشركة بالسجل التجاري تحت عدس 

 .27322
110 P

STE DRIPRIM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

)في طور التصفية)
مقرها االأت اعي :الخزامى تجزئة 

طابق 23/2 ليداسفة الدار البيضاء 
املغرب.

  السجل التجاري رقم : 224222
حل شركة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
بالدار   2222 نون21   3 في  املؤرخ 

البيضاء.
املدؤجلية  تقرر حل شركة ذات 
رأس   DRIPRIM سري21يم   املحدجسة 
جعنوان  سرهم   222222.22 مالها 
تجزئة  :الخزامى  االأت اعي  مقرها 
طابق 1/23 ليداسفة الدار البيضاء 

املغرب .

جحدس مقر التصفية ب : الخزامى 

الدار  ليداسفة   1/23 تجزئة طابق 

البيضاء.

امليلوسي  الضريف  الديد  جعين 

الخزامة  تجزئة  بليداسفة  القاطن 

ك صفي  البيضاء   23 رقم   2 اجه 

للشركة.

جعند االقتضاء للحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

املخابرة جمحل تبليغ العقوس ج الوثائق 

الخزامى تجزئة   : املتعلقة بالتصفية 

طابق 1/23 ليداسفة الدار البيضاء.

التجارية  باملحك ة  اإليداع  تم 

سأن21   25 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2222 تحت رقم 849239.

111 P

 SELVARADO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

في طور التصفية

عنوان مقرها االأت اعي : 22 زنقة 

ص21ي بوأ عة الطابق 2 رقم 6

الدار البيضاء

املغرب

حل شركة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

243785

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

 2227 سيد 21   22 بتاريخ  املؤرخ 

بالدار البيضاء تقرر حل شركة ذات 

سيلفاراسج  املحدجسة  املدؤجلية 

 222.222 مالها  رأس   SELVARD

 22  : سرهم جعنوان مقرها االأت اعي 
زنقة ص21ي بوأ عة الطابق 2 رقم 6 

الدار البيضاء املغرب.

جحدس مقر التصفية ب : 22 زنقة 

ص21ي بوأ عة الطابق 2 رقم 6 الدار 

البيضاء.

جعين الديد العدال عبد الرحيم 

سجار الحاأة فاطنة   222 القاطن ب 

ك صفي  البيضاء  الذئاب  عين 

للشركة.

جعند االقتضاء للحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
املخابرة جمحل تبليغ العقوس جالوثائق 
زنقة ص21ي   22  : املتعلقة بالتصفية 
الدار   6 رقم   2 الطابق  بوأ عة 

البيضاء.
التجارية  باملحك ة  اإليداع  تم 
سيد 21   27 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2227 تحت رقم 22653272.
112 P

STE HOTEL LES IDRISSIDES
شركة مداه ة

رأس الها : 224.222.222 سرهم
مقرها االأت اعي : فندق حدائق 
أكدال املنطقة الداحية الكدال 

مشوار القصبة مراكش
السجل التجاري رقم : 4787 

مراكش
عدم حل الشركة جاعاسة هيكلة 

الرأس ال االأت اعي 
الج عية  مداجالت  ب قت�سى 
العامة غي2 العاسية بتاريخ 32 سبت 21 

2222، تقرر :
عدم حل الشركة جبالتا ي است رار 
لل اسة  تطبيقا  االأت اعي  نشاطها 
املتعلق   95-17 القانون  من   357

بشركات املداه ة.
إعاسة  هيكلة الرأس ال االأت اعي 
رأس ال  بتخفيض  متبوعة  بزياسة 
من  املت2اك ة  الخدائر  لتصفية 
الخصوم في البيان الحدابي للشركة 

عل6 النحو التا ي :
لشركة  املحجوز  الرأس ال  زياسة 
املغرب«  هوسبيتاليتي  »أطلس 
سرهم   352.429.422 ب بلغ 
سرهم   224.222.222 من  لينتقل 
محررة  سرهم،   565.429.22 ا 6 
بالتعويض مع سيون محدسة املقدار 

جمدتحقة عل6 الشركة.
طريق  عن  رأس ال  تخفيض 
املت2اك ة  الخدائر  استيعاب 
سرهم   352.429.422 حدجس  في 
سرهم ا 6   565.429.22 لخفضه من 

224.222.222 سرهم.
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من النظام  ج7   6 تعديل املاستين 

امسا�سي املتعلقين بتكوين الرأس ال 

تحفظ  تحت  االأت اعي  جالرأس ال 

الرأس ال  لهيكلة  النهائي  التحقيق 

االأت اعي.

اإلسارة  ملجلس  الصالحيات  منح 

رأس ال  لزياسة  النهائي  للتحقيق 

جتخفيضه جتعديل النظام امسا�سي.

ب قت�سى مداجالت مجلس اإلسارة 

بتاريخ 5 اكتوبر 2222، تم التخفيف 

الرأس ال  هيكلة  إلعاسة  النهائي 

تعديل  إ 6  باإلضافة  االأت اعي 

املاستين 6 ج7 من النظام امسا�سي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 21   5 بتاريخ  التجارية ب راكش 

2222، تحت رقم 242278.
من األ التخليص جالنشر

مجلس اإلسارة

113 P

 STE NORTHWEST

 ENGINEERING AND

CONSULTING

SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

مقرها االأت اعي : زنقة االشعاري 

الع ارة 2 شقة رقم 29 الطابق 

اكدال الرباط

ب قت�سى عقد عرفي تم تسجيله 

تأسيس  تم   ،2222 نون21   2 بتاريخ 

شركة .

 STE NORTHWEST  : اإلسم 

 ENGINEERING AND

.CONSULTING

املوضوع : مكتب الدراسات.

رأس ال : 222.222 سرهم.

التديي2 : الديد الخليط عاسل.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

نون21   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222، سجل تجاري رقم 263972.

114 P

STE WEEZE-H-F
SARL AU

زياسة رأس ال
الج ع  اأت اع  محضر  ب قت�سى 

بتاريخ املنعقد  العاسي  غي2   العام 
القنيطرة تقرر في   ،2222 ماي   32   

 ما يلي :
ب بلغ  الشركة  رأس ال  زياسة 

522.222 سرهم ليصبح من 522.222 

2.222.222 سرهم، جذلك يتكوين  ا 6 

222 سرهم  5222 سهم أديد بقي ة 

للدهم الواحد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرةن  اإلبتدائية 

2272 في 6 يونيو 2222.

115 P

TALAMGHAIT CARS
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE : 500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : HAOUZ

 TALAMGHAIT TSAFT BENI

TOUZINE P/DRIOUCH

العام  الج ع  محضر  إثر  عل6 
قرر   2222 نوف 21   7 املنعقد بتاريخ 

شريك الشركة ما يلي :

تفويت أزء من حصة املصطفى 

الحاأيوي لفائدة مح د الحاأيوي، 

الغاني  عبد  الحاأيوي،  اإلله  عبد 

الحاأوي.

ذات  شركة  إ 6  الشركة  تحويل 

مدؤجلية محدجسة.

امسا�سي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.

استقالة اح د الطاهري ك دي2 

اإلله  بعبد  جتعويضه  للشركة 

الحاأيوي مدي2ا جحيدا للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 املحك ة اإلبتدائية بالدريوش بتاريخ

22 نوف 21 2222 تحت رقم 294.
نسخة للبيان
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 STE CHANGE OUED

NEKKOUR
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE : 500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : Bd. MOHA

 OUHAMOU ZAYANI BENI

BOUAYACH - AL HOCEIMA

العام  الج ع  محضر  إثر  عل6 

قرر   2222 أكتوبر   4 املنعقد بتاريخ 

شركاء الشركة ما يلي :

البطيوي  فؤاس  حصة  تفويت 

لفائدة توفيق البطيوي.

امسا�سي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.

التديي2 : حدن البطيوي جمح د 

البطيوي.

اإلمضاء : حدن البطيوي جمح د 

البطيوي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 املحك ة اإلبتدائية بالحدي ة بتاريخ

22 نوف 21 2222 تحت رقم 286.
نسخة للبيان

117 P

MEDVISION VOYAGES
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : Bd. ISTIQLAL

N°-61 HAY SOUK P/NADOR

العام  الج ع  محضر  إثر  عل6 

2222 قرر  27 أكتوبر  املنعقد بتاريخ 

شركاء الشركة ما يلي :

الحدن  سهايل  حصص  تفويت 

لفائدة املرابطي مح د.

ذات  شركة  إ 6  الشركة  تحويل 

مدؤجلية محدجسة للشريك الوحيد.

امسا�سي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.

التديي2 : حدن املرابطي مح د.

اإلمضاء : املرابطي مح د.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 املحك ة اإلبتدائية بالناضور بتاريخ

7 نوف 21 2222 تحت رقم 4727.
نسخة للبيان

118 P

RANIA TECH

تأسيس شركة
بالرباط  عرفي  عقد  ب قت�سى 

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تح ل  جالتي  املحدجسة 

التالية :

RANIA TECH : التد ية

SARL : الصفة القانونية

الهدف االأت اعي : 

)تاأر  املعلومات  تكنولوأيا 

معدات).

مكاتب )تاأر مدتلزمات).

متنوعة  إنشاءات  أج  أع ال 

)مقاجل).

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 

فئة  من  حصة   2222 إ 6  مقد ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة   222

عل6 الشكل التا ي :

الديد اناس الحومة 522 حصة.

 522 حدني  حدناء  الديدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  الدنة 

سيد 21 من كل سنة ما عدا   32 إ 6 

تاريخ  من  تبتدئ  امج 6  الدنة 

التسجيل.

رقم   2 سكتور   : االأت اعي  املقر 

36 محل 2 تجزءة 24 هكتار ت ارة.

املدي2 : اناس الحومة.

السجل التجاري : 237922.

119 P
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 DESERT PLANTS

INTERNATIONAL
SARL A.U

ش.م.م.ذات شريك جحيد

بتاريخ مداجالتها  اثر   عل6 

الج عية  قررت   2222 نوف 21   25  

 DESERT العامة غي2 العاسية لشركة 

 PLANTS INTERNATIONAL SARL

مكرر   23 A.Uمقرها االأت اعي رقم 

زنقة  الشاجية انزكان مايلي : 

بعد  املصفي  تقرير  اعت اس 

الفحص.

الوسية  التصفية  إقفال  إعالن 

للشركة.

إبراء ذمة املصفي.

الصالحيات  املصفي  تخويل 

امخي2ة  اإلأراءات  إلنجاز  الضرجرية 

الناتجة عن إقفال التصفية الوسية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بانزكان 

رقم  تحت   2222 سيد 21   5 بتاريخ 

.2433

120 P

AKAL AMBARKI شركة
ش م م 

بتاريخ  مداجالتها  اثر   عل6 

الج عية  قررت   2222 نوف 21   27  

 AKAL لشركة  العاسية  غي2  العامة 

AMBARKI ش م م، مقرها االأت اعي  
زنقة النبهاني طريق تزنيت أيت ملول 

مسجلة بالسجل التجاري باملحك ة 

 3582 رقم  تحت  بانزكان  اإلبتدائية 

مايلي : 

بعد  املصفي  تقرير  اعت اس 

الفحص.

الوسية  التصفية  إقفال  إعالن 

للشركة.

إبراء ذمة املصفي.

الصالحيات  املصفي  تخويل 

امخي2ة  اإلأراءات  إلنجاز  الضرجرية 

الناتجة عن إقفال التصفية الوسية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بانزكان 

رقم  تحت   2222 سيد 21   2 بتاريخ 

.2428

121 P

PIERRE ET DARLINE
SARL

إنشاء  شركة
العام  الج ع  تقرير  ب قت�سى 
30/10/2022تقرر بتاريخ   املنعقد 

ما يلي :

باسم للشركة  أديد  إنشاء 

  PIERRE ET DARLINE SARL

مقر يقع في سينونة   : بالعنوان التا ي 

»ملك حفرت بارا« ، جيخضع لعنوان 

سجار   ،23499/35 رقم  امرض 

العراب، محافظة الصويرة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالصويرة   اإلبتدائية 

 462 رقم  تحت   22/11/2022

السجل التجاري رقم 6433 .

122 P

BASATINE CHARK
 SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE

 AU CAPITAL SOCIAL DE

100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : OUJDA, 143 BD

 MED DERFOUFI

IMM. WIDAD 4ÈME ETAGE N°2

تعديل
الشركاء  قرار  ب قت�سى 

املنعقد بتاريخ   BASATINE CHARK

الشركة  ب قر   2222 أكتوبر   24

بوأدة، تقرر ما يلي :

ذمة املدي2 الثاني  استقالة جإبراء 

للشركة الديد فاطمي مح د أمين، 

فاطمي  الديد  ثان  مدي2  تعيين  مع 

مح د.
القانون  من   24 املاسة  تغيي2 

امسا�سي.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بوأدة  التجارية   باملحك ة 

22 نوف 21 2222 تحت رقم2826.
إمضاء

123 P

NADOR WEST WOOD SARL
 Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 2.000 000.00 DH
 Siège social : 143 BD MED

 DERFOUFI IMMEUBLE WIDAD
ETAGE 4 APPT 1, OUJDA

تعــديل
لشركة  الشركاء  قرار  ب قت�سى 
  NADOR WEST WOOD SARL
ب قر   2022/10/31 بتاريخ  املنعقد 

الشركة بوأدة ، تقرر ما يلي :
ذمة املدي2 الثاني  استقالة جإبراء 
للشركة الديد فاطمي مح د أمين، 
مع إبقاء الديد فاطمي أواس ك دي2 

جحيد للشركة.
من   25 ج   24 املاستين  تغيي2 

القانوني امسا�سي.
للشركــــة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريــــخ  بوأدة  التجارية  باملحك ة 

2022/11/22 تحت رقــــم : 2829.
إمــضــاء

124 P

MAROC SYNERGIE
ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
 MAROC لشركة   ،2229 ف21اير   23
SYNERGIE ش.م.م، باملقر االأت اعي 

للشركة تم تقرير ما يلي :
من  الشركة  رأس ال  في  الزياسة 
سرهم   522.222 سرهم إ 6   222.222
حصة أديدة   4222 جذلك بإصدار 
الواحدة  للحصة   222 قي ة  من 

اكتتبت النحو التا ي :
 2522 بنع رج  هشام  الديد 

حصة.
 2522 سعد  ساندرا  الديدة 

حصة.
لشركة  االأت اعي  املقر  تغيي2 
شارع   8 من   MAROC SYNERGIE
زنقة   26 إ 6   2 متجر  رشيد  موالي 

حاتم الطائي بي2 قاسم الرباط.

سعد   ساندرا  الديدة  تعيين 

مدي2ين  بنع رج  هشام  جالديد 

ملدة   MAROC SYNERGIE لشركة 

غي2 محدجسة.

من  ج22   7  ،6 املاسة  تغيي2 

 MAROC لشركة  امسا�سي  القانون 

.SYNERGIE

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط في 6 سيد 21 2222 

تحت رقم 22345.
ب ثابة مقتطف جبيان

125 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL

 B.P 606 – BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL : 05 28-81-96-40

FAX : 05 28-81-96-41

STE TRANS WAY LOGISTIC

 S.A.R.L

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

 MODIFICATION
ب قت�سى عقد عرفي للج ع العام 

الغي2 العاسي لل داه ين في الشركة 

بتاريخ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

02/12/2022 قرر ما يلي :

تغيي2 التديي2 : 

العطافي  اح د  الديد  استقالة 

منصبه ا  من  فضيلي  عزيز  جالديد 

ك دي2ين الشركة.

مدي2  فواس  مح د  الديد  تعيين 

الشركة ملدة غي2 محدجسة.

تكون اإلمضاءات   : تغيي2 اإلمضاء 

لديد  فقط  جاالأت اعية  البنكية 

مح د فواس.

تحيين القانون امسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بأكاسير  التجارية  باملحك ة 

02/12/2022 تحت رقم229533.

127 P
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WILD WEST VAPE
SARL A associé unique

السجل التجاري رقم 57727
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ب كناس تم جضع   2222 أكتوبر   22
ذات  ش.م.م.ش.ج  امسا�سي  القانون 

امجصاف التالية :
WILD WEST VAPE : التد ية

السجائر  بيع   : الغرض 
االلكت2جنية.

املقر االأت اعي : محل تجاري رقم 
2 املدتخرج من املنزل رقم 3 الطابق 

الدفلي سيور الحاج تواركة مكناس.
رأس املال : 222.222 سرهم مجزأة 
سرهم   222 بقي ة  سهم   2222 إ 6 

للدهم الواحد :
املهدي مداعد : 2222 سهم.

اإلسارة : املهدي مداعد.
128 P

STE SAHARACO
S.A.R.L

RC : 37855
تعديالت قانونية

االستثنائي  القــرار  ب قت�سى 
بتاريخ  للشركة  الوحيد  للشريك 
التعديالت  ت ت   28/11/2022

التالية :
رفع رأس ال الشركة من 222.222 

سرهم إ 6 522.222 سرهم.
تعديل البندين 6 ج 7 من القانون 

امسا�سي للشركة.
اإلبتدائية  باملحك ة  اإليداع  تـــــم 
تـحت  بالعــــيون بتاريخ 02/12/2022 

رقـــم 3437/2022.
129 P

 STE CODE 14
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة ذات  تم إنشاء   24/10/2022
جحيد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

بالخصائص التالية : 

CODE 24 : التد ية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب جبالخارج ب :

أأهزة  جتصدير  جاستي2اس  تدويق 

جامأهزة  املعلوميات  جمدتلزمات 

جالبصرية  جالد عية  اإللكت2جنية 

جملحقاتها املختلفة.

 428 الرقم   : االأت اعي  املقر 

 2 الشقة  الوالء  ع ارة س ية شارع 

الداخلة. 

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

رأس املال : حدس في مبلغ 222.222 

سرهم مقدم إ 6 2222 حصة من فئة 

222 سرهم للواحدة.

الديدة يدرى   : توزيع رأس املال 

االسري�سي البدراجي 2222 حصة.

التديي2 : تم تعيين الديدة يدرى 

االسري�سي البدراجي ك دي2ة للشركة 

ملدة غي2 محدسة.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في 32 سيد 21.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  الذهب  بواس  اإلبتدائية 

رقم  تحت   29/11/2022

التجاري  جبالسجل   2048/2022

تحت رقم 23339.

130 P

NAKHLA TOURISTIQUE
تأسيــس شركــــة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ب دـاهـم جاحــد
بـتاريخ  العرفـي  للعقـد  تـبعا 

قـوانـيــن  جضــع  تـــم   ،28/11/2022

الـشـركة ذات امل يزات الـتاليـة :

 NAKHLA  : التد يـــة 

TOURISTIQUE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة ب داهم جاحد.

إسارة جحدات  إنشاء،   : املوضـــوع 

الت وين الدياحي جالفناسق جاملراكز 

القرجية جالعطالت الت2فيهية.

أ يع  جتشغيل  إسارة  إنشاء، 

أنواع الفناسق جاملوتيالت جاملج عات 

الدياحية ...... الخ.

الوحدة،  املدينة   : الرئـيدـي  املقـر 

بلوك ب، رقم 222، العيون.

الرأس ال : حدس في مبلغ 222.222 

حصة من   2.222 سرهم مقد ة إ 6 

بالكامل  جت لكها  سرهـم   222 فئة 

الديد لحدن بوشنة.

الديد  طــرف  من  تـدـي2   : اإلسارة 

لحدن بوشنة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة االبتـدائـية بالعيون 

رقم  تحت   02/12/2022 بتاريخ 

جتم تسجيلها بالسجل   3441/2022

 : التجاري تحت الرقم التحليلي رقم 

.43923

131 P

 HOUARA MAREYEUR
» HOMAC «

S.A.R.L D’AU

تعديالت قانونية
الواحد  املداهم  قرار  إثر  عل6 

ملداهم   2222 نوف 21   27 بتاريخ 

 HOUARA MAREYEUR - شركة 

املدؤجلية  ذات  شـركة    HOMAC

البـالغ  جاحد،  ب داهم  املحـدجسة 

جالكـائن  سرهم   722.222 رأس ـالها 

مقرها : املر�سى ، العيون، تقـرر : 

ليش ل  الشركة  نشاط  توسيع 

النشاط التا ي : 

نقل البضائع لحداب الغي2.

اله1زة   الحدين  الديد  استقالة 

من منصبه ك دي2 للشركة.

تعيين الديد يونس اله1زة ك دي2 

للشركة.

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 

الضـبط باملحـك ة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   22.22.2222 بتـاريخ 

.3438/2022

132 P

NOUVELLE SERVICES
S.A.R.L D’AU

تعديالت قانونية
الواحد  املداهم  قرار  إثر  عل6 
ملداهم   2222 نوف 21   27 بتاريخ 
 NOUVELLE SERVICES  « شركة 
املحـدجسة  املدؤجلية  ذات  شـركة   »
رأس ـالها  البـالغ  جاحد،  ب داهم 
: حي  222.222 سرهم جالكـائن مقرها 
 ،22 رقم   28 زنقة   ،22 خط الرملة 

العيون، تقـرر : 
تفويت 2.222 حصة جهي مج وع  
الغالية  اللة  الديدة  الحصص 
فراجي  الديد  لفائدة  املوساجي 

الرزمة.
الغالية  اللة  الديدة  استقالة 
ك دي2ة  منصبها  من  املوساجي 

للشركة.
الرزمة  فراجي  الديد  تعيين 

ك دي2 للشركة.
كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 
الضـبط باملحـك ة اإلبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   22.22.2222 بتـاريخ 

.3439/2022
133 P

 STE GROWTH AFRICAN
LEADERS GAL

SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم
املقر االأت اعي : ع ارة 32 شقة 8 
زنقة موالي اح د الوكيلي، حدان

الرباط
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
جطبقا   ،2222 سبت 21   7 بالرباط في 
االستثنائي  العام  الج ع  ملقتضيات 
 STE  : لشركة  بالرباط  املنعقد 
 GROWTH AFRICAN LEADERS
املدؤجلية  ذات  شركة   GAL SARL
املحدجسة ت ت املصاسقة عل6 ما يلي :

تفويت 322 حصة اأت اعية من 
222 سرهم للحصة الواحدة من  فئة 
لفائدة  ضح6  مكيلج  الديدة  طرف 
مج وع  أي  أح د  الجامعي  الديد 

الحصص التي ت لكها.
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استقالة  عل6  املصاسقة  ت ت 

مهامها  من  ضح6  مكيلج  الديدة 

ك دي2ة للشركة.

أح د  الجامعي  الديد  تعيين 

غي2  ملدة  للشركة  جمدي2  كشريك 

محدجسة.

تجديد جاست رارية عقد التوطين.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 

من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة، 

إ 6 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة، 

ذات الشريك الوحيد.

مالئ ة القانون امسا�سي ملا سلف 

من التغي2ات املذكورة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   2222 سيد 21   2 بالرباط يوم 

رقم 232924.
ب ثابة مقتطف

GROWTH AFRICAN LEADERS GAL SARL

134 P

LILIART

SARL AU

رأس الها : 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : تجزئة ملريس 9

محل رقم 3 شارع ح ان الشرقاجي 

ت ارة

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

24 نوف 21 2222، تم تأسيس شركة 

تح ل اسم LILIART ش.ذ.م.م.ش.ج، 

تتوفر عل6 امل ي2ات التالية :

 9 تجزئة ملريس   : املقر االأت اعي 

شارع ح ان الشرقاجي   3 محل رقم 

ت ارة.

استوسيو   : االأت اعي  الهدف 

التصوير.

مدة االست رار : 99 سنة.

سرهم   222.222  : املال  رأس 

مقدم إ 6 2222 حصة من فئة 222 

سرهم موزع ك ا يلي :

الديدة هجر سريعي 2222 حصة.

تم تعيين الديدة هجر   : التديي2 

زمنية  ملدة  للشركة  ك دي2ة  سريعي 

غي2 محدجسة.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير جتنتهي في 32 سيد 21.

لتكوين   %5 بعد اقتطاع   : امرباح 

يوزع   ، القانوني  االحتياط  صندجق 

الباقي عل6 الشركاء حدب حصصهم.

باملحـك ة  القـانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بت ارة  اإلبتدائية 

التجاري رقم 237899.
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FIDUCIAIRE FISTAR

 Immb. ATLAS B N°7 Rue HOUCIENE BEN

ALI VN. MEKNES

EL HAJEB SAISON

SARL AU

برأس ال : 222.222 سرهم

موزع إ 6 2.222 نصيب بقي ة 222 

سرهم للنصيب

املقر االأت اعي : تجزئة عل6 جعزيز 

رقم 268 الحاأب

العامة  الج عية  ب قت�سى 

 ،2222 أكتوبر   24 بتاريخ  املنعقدة 

علي  بتجزئة  الكائن  الشركة  ب قر 

جعزيز رقم 268 الحاأب، تم االتفاق 

عل6 ما يلي :

علي  الديد  حصص  أ يع  بيع 

التديي2  من  استقالته  مع  الع ري 

الذي أصبح  للديد يوسف بوسجش 

غي2  ملدة  للشركة  جحيدا  مدي2ا 

امسا�سي  القانون  جتثبيت  محدسة 

للشركة.

رئيس  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

 2222 أكتوبر   28 بتاريخ  ب كناس، 

جسجل تجاري رقم 57245.
مقتطف للنشر
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FIDUCIAIRE FISTAR
 Immb. ATLAS B N°7 Rue HOUCIENE BEN

ALI VN. MEKNES

كاب نوفا اطرانس
ش.م.م ذات مداهم جاحد
برأس ال : 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : زنقة املار�سي رقم 9 
الرياض مكناس

العامة  الج عية  ب قت�سى 
 ،2222 أغدطس   3 املنعقدة بتاريخ 
املار�سي  بزنقة  الكائن  الشركة  ب قر 
تم االتفاق  الرياض مكناس،   9 رقم 

عل6 ما يلي :
بيع أ يع حصص الديد لطفي 
التديي2  من  استقالته  مع  زايري 
أصبح  الذي  املراك�سي  خالد  للديد 
غي2  ملدة  للشركة  جحيدا  مدي2ا 
امسا�سي  القانون  جتثبيت  محدسة 

للشركة.
رئيس  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
 2222 أكتوبر   8 بتاريخ  ب كناس، 

جسجل تجاري رقم 52282.
مقتطف للنشر
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FIDUCIAIRE FISTAR
 Immb. ATLAS B N°7 Rue HOUCIENE BEN

ALI VN. MEKNES

TELAO TRANSPORT
برأس ال : 222.222 سرهم

موزع إ 6 2.222 نصيب بقي ة 222 
سرهم للنصيب

املقر االأت اعي : تجزئة التهامي
زنقة 228 رقم 7 الطابق الثاني 

الحاأب
العامة  الج عية  ب قت�سى 
 ،2222 نوف 21   32 بتاريخ  املنعقدة 
ب قر الشركة الكائن بتجزئة التهامي 
الثاني  الطابق   7 رقم   228 زنقة 

الحاأب، تم االتفاق عل6 ما يلي :
بيع أ يع حصص الديد طارق 
العبدالجي مع استقالته من التديي2 
للديد عزالدين اجرحو الذي أصبح 
غي2  ملدة  للشركة  جحيدا  مدي2ا 

محدسة.

رئيس  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
 2222 سيد 21   2 بتاريخ  ب كناس، 

جسجل تجاري رقم 54225.
مقتطف للنشر
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Tél. : 05.22.48.47.24

URBANOV
السجل التجاري رقم 428675

ب وأب أحكام الج ع العام غي2 
 2222 نوف 21   22 بتاريخ  العاسي 
ذات  شركة   URBANOV لشركة 
مدؤجلية محدجسة مسجلة في السجل 
قرر   ،428675 رقم  تحت  التجاري 

الشركاء ما يلي :
التحويل الجزئي لألسهم بين :

الديد شريف اإلسري�سي جسغي2ي 
لصالح الديد عبد الهاسي الع راني 

املريني.
الديد شريف اإلسري�سي جسغي2ي 

لصالح الديد يوسف اسكران.
جسغي2ي  اإلسري�سي  سعد  الديد 
لصالح الديد عبد الهاسي الع راني 

املريني.
جسغي2ي  اإلسري�سي  سعد  الديد 

لصالح الديد يوسف اسكران.
ملوك  حب  حنان  الديدة 
عبد  الديد  لصالح  الصفريوي 

الهاسي الع راني املريني.
الديدة يدرى اإلسري�سي جسغي2ي 
لصالح الديد عبد الهاسي الع راني 

املريني.
الديدة يدرى اإلسري�سي جسغي2ي 

لصالح الديد يوسف اسكران.
الديد  املداعد  مدي2  استقالة 

سعد اإلسري�سي جسغي2ي
الجديد  املداعد  مدي2  تعيين 

الديد يوسف اسكران
التعديل الندبي للقوانين.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 
32 نوف 21 2222 ب وأب قانون رقم 

.848494
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ECODUBAT شركة
SARL

رأس الها : 22.222 سرهم
املقر االأت اعي : 25 شارع باتريس 

لومومبا الرباط
الج ع  أقر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
سبت 21   25 العام االستثنائي بتاريخ 

2222 ما يلي :
 52 فوت  رجيان  ميلوس  الديد 

حصة من فئة 222 سرهم كالتا ي :
حصة لفائدة امح د املهدي   32

ملين.
22 حصص لفائدة كنزة ملين.
22 حصص لفائدة منى ملين.

فوت  ميشيل  أان  جينت2  الديد 
52 حصة من فئة 222 سرهم كالتا ي :
الح يد  عبد  لفائدة  حصة   42

ملين.
حصص لفائدة عبد الح يد   22

ملين.
أنت  لفائدة  حصص   22

بوأندار.
تعيين مدي2 أديد جهو :

مولين عبد الح يد.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
نوف 21   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232433.
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O’CHEEZ
اجتشيز  

املصحح  العرفي  العقد  ب قت�سى 
اإلمضاء بتاريخ 2 سيد 21 2222 فإن 
امصل  مالك  فقي2  الحدين  الديد 
مقهى  عن  عبارة  هو  الذي  التجاري 
جسناك جاملدتغل تحت اسم اجتشيز 
تجزئة   5 بالرقم  الكائن   O’CHEEZ
شارع بئ2 انزران أكاسير  الدعداجي، 
السجل   332 رقم  تحت  املسجل 
السجل  من   24252 رقم  الت2تبي 
حر  تديي2  عقد  أبرم  قد  التحليلي 
الديد  مع  املذكور  التجاري  لألصل 
فاتح  من  ابتداء  جذلك  بالني  عزيز 
يناير 2223 جتنتهي بتاريخ 32 سيد 21 

.2226
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 CABINET D’ORTHOPIE 
NOUR TEMARA

SARL AU
تأسيس شركة ذ.م.م ش.ج

تم تأسيس  ب قت�سى عقد عرفي، 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م ش.ج.
 CABINET  : االأت اعي  اللقب 
 D’ORTHOPIE NOUR TEMARA

.SARL AU
الشريك جاملداهم :

الديد عث ان ضريضات، ب.ج.ط 
AD223232 2222 سهم.

املدي2 الوحيد : عث ان ضريضات.
رأس املال : 222.222 سرهم.

النشاط : تقويم البصر.
املدة : 99 سنة.

العنوان : تجزئة الدهب، رقم 35 
إقامة C رقم 9، الطابق الثاني، ت ارة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بت ارة بتاريخ 6 سيد 21 2222 

تحت رقم السجل التجاري 237895. 
للبيان
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WOLRING 
 SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I
 2222 سبت 21   9 بتاريخ  بالقنيطرة 
تم إنشاء شركة ذات مدؤجلية ذات 

الخاصيات التالية :
.WOLRING SARL : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مدؤجلية محدجسة.

املوضوع االأت اعي :
التفاجض ؛

نقل الدلع ؛
مقاجل أشغال مختلفة أج بناء.

املدة : 99 سنة.
املقر : 52 مكرر، شارع موالي عبد 
 ،7 مكتب رقم  إقامة اممل،  العزيز، 

القنيطرة.

الرأس ال : 222.222 سرهم مقد ة 

سرهم   222 حصة من فئة   2222 إ 6 

للحصة الواحدة.

الحصص :

حدن عصيبة 222 حصة ؛

الح زاجي عبد الحفيد 222 حصة.

حدن عصيبة ك دي2   : التديي2 

للشركة ملدة غي2 محدجسة.

السجل التجاري رقم : 67352.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة. 

تم اإليداع القانوني للشركة   -  II

باملحك ة اإلبتدائية القنيطرة 27 نوف 21 

2222 تحت رقم 67352. 
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مكتب امستاذ كريم بلحبيب

موثق بالدار البيضاء

 ETABLISSEMENT

METALLURGIQUE ‘DIFNI
Par abréviation METALLIFNI

SARL

RC : 40177

تلقاه  ب قت�سى عقد توثيقي   -  2

بالدار  موثق  بلحبيب  كريم  امستاذ 

 ،2222 نوف 21   2 بتاريخ  البيضاء 

عل6  الفار�سي  عياس  الديد  تصدق 

بحق  الفار�سي  عاسل  الديد  ابنه 
 222 من فئة  حصة،   33.222 رقبة 

بحق  االحتفاظ  مع  للحصة،  سرهم 

ي لكها  التي  حصة   33.222 انتفاع 

 ETABLISSEMENT شركة  في 

شركة   METALLURGIQUE ‘DIFNI

مقرها  محدجسة،  مدؤجلية  ذات 
زنقة   ،62 االأت اعي بالدار البيضاء 

إفني.

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

بالدار  موثق  بلحبيب  كريم  امستاذ 

 ،2222 نوف 21   2 بتاريخ  البيضاء 

تصدقت الديدة ناسية ح و الطاهرة 

عل6 ابنها الديد عاسل الفار�سي بحق 
رقبة 5.222 حصة، من فئة 222 سرهم 

انتفاع  بحق  االحتفاظ  مع  للحصة، 

5.222 حصة من أصل 6.222 حصة،

التي  للحصة،  سرهم   222 فئة  من 

 ETABLISSEMENT في شركة  ت لكها 

شركة   METALLURGIQUE ‘DIFNI

مقرها  محدجسة،  مدؤجلية  ذات 

زنقة   ،62 البيضاء  بالدار  االأت اعي 

إفني.

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

بالدار  موثق  بلحبيب  كريم  امستاذ 

 ،2222 نوف 21   2 بتاريخ  البيضاء 

عل6  الفار�سي  حدام  الديد  تصدق 

أخيه الديد عاسل الفار�سي ب 2.522 

حصة، من فئة 222 سرهم للحصة التي 

 ETABLISSEMENT ي لكها في شركة 

شركة   METALLURGIQUE ‘DIFNI

مقرها  محدجسة،  مدؤجلية  ذات 

زنقة   ،62 االأت اعي بالدار البيضاء 

إفني.

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

بالدار  موثق  بلحبيب  كريم  امستاذ 

 ،2222 نوف 21   2 بتاريخ  البيضاء 

عل6  الفار�سي  سليم  الديد  تصدق 

أخيه الديد عاسل الفار�سي ب 2.522 

حصة، من فئة 222 سرهم للحصة التي 

 ETABLISSEMENT ي لكها في شركة 

شركة   METALLURGIQUE ‘DIFNI

مقرها  محدجسة،  مدؤجلية  ذات 

زنقة   ،62 االأت اعي بالدار البيضاء 

إفني.

تلقاه  ب قت�سى عقد توثيقي   -  2

بالدار  موثق  بلحبيب  كريم  امستاذ 

البيضاء بتاريخ 2 نوف 21 2222، قرر 

 ETABLISSEMENT مداه وا شركة 

METALLURGIQUE ‘DIFNI ش.م.م :

من  الشركة  رأس ال  رفع 

 22.222.222 ل  سرهم   5.222.222

سرهم ؛

عياس  الديد  استقالة  قبول 

الفار�سي  سليم  جالديد  الفار�سي 

ك دي2ين للشركة ؛

الفار�سي  عاسل  الديد  تعيين 

غي2  ملدة  للشركة  جحيد  ك دي2 

محدجسة.
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لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  3

املحك ة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 

27 نوف 21 2222 تحت رقم 846683.
من أأل الخالصة جاإلشهار

امستاذ كريم بلحبيب         
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 GROUPE NEGOCE

NUMBER ONE
SARL

تأسيس 
تم تأسيس الشركة حدب عقد 

جالتي   2222 أكتوبر   28 عرفي بتاريخ 

تح ل الخصائص التالية :

التجارة   : االأت اعي  الهدف 

جتنظيم  إسارة  جالخدمات،  العامة 

امسواق العامة جالخاصة امسبوعية 

جاملوس ية جإسارة مواقف الديارات ؛

النظافة العامة لل باني الصناعية 

جالحدائق ؛

التدريب املنهي املدت ر ؛

شراء  العقارية  املعامالت  جكالة 

جبيع جتأأي2.
رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 

فئة  من  حصة   2222 إ 6  مقد ة 

سرهم للحصة الواحدة موزعة   222

بين الشركاء عل6 الشكل التا ي :

الديدة مصلح سناء 522 حصة ؛

 522 املصطفى  حناني  الديد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
ضاية  زنقة   6  : االأت اعي  املقر 
أكدال،   ،5 رقم  الطابق امجل،  عوا، 

الرباط.

سناء  مصلح  الديدة   : التديي2 

جالديد حناني املصطفى.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

264429 بتاريخ 32 نوف 21 2222.
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EURO VRD
SARL AU

تأسيس شركة
بت ارة  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 
جضع  تم   2222 نوف 21   9 بتاريخ 
القوانين امساسية لشركة محدجسة 
الوحيد  الشريك  ذات  املدؤجلية 

امل يزات التالية :
.EURO VRD SARL AU : التد ية

الشكل القانوني : شركة محدجسة 
املدؤجلية ذات الشريك الوحيد.

الطرق  شبكة  أشغال   : الهدف 
املتنوعة، امشغال العامة.

 ،2 شقة رقم   48  : املقر الرئي�سي 
شارع فال جلد ع ي2، أكدال، الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تكوين الشركة.

ب ا  املال  رأس  حدس   : املال  رأس 
عل6  مقدم  سرهم   222.222 قدره 
سرهم   222 بندبة  حصة   2222
الصندجق  في  جسفعت  للواحدة، 

االأت اعي للشركة.
امرباح  من   %5 تؤخذ   : امرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
تدار الشركة من طرف   : التديي2 
الديد عبد الدالم املغاري ملدة غي2 

محدجسة.
لكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ فاتح سيد 21 2222 تحت رقم 

السجل التجاري 264469.
للبيان جالنشر
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ARLEGA AGENCE
ش.م.م

س.ت : 264359
تأسيس

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في   -  I 
القانون  جضع   ،2222 نوف 21   9
الخصائص  ذات  لشركة  امسا�سي 

التالية :
.ARLEGA AGENCE : التد ية

الشكل القانوني : شركة محدجسة 
املهام.

شارع   ،25  : االأت اعي  املقر 

امبطال  شقة رقم 4، أكدال، الرباط.

الهدف االأت اعي : 

برمجة جتحليل امنظ ة املعلوماتية ؛

إقامة الحفالت جاملناسبات.
رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 

اأت اعية  حصة   2222 إ 6  مقدم 

بقي ة 222 سرهم للواحدة بحوزة كل 

من :

Arnoly INTSALI- الديد 

INKOU 334 حصة ؛

 Djato Legrand GNON الديد 

333 حصة ؛

 Gamalliel MPOUROU الديد 

OBAMBI OYERE 333 حصة.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

32 سيد 21 لكل  فاتح يناير جتنتهي في 

سنة.

 Arnoly الديد  تعيين   : التديي2 

للشركة  ك دي2   INTSALI-INKOU

ملدة غي2 محدسة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط باملحك ة التجارية بالرباط في 

29 نوف 21 2222 تحت رقم 232824.
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مكتب املدتشار
37، زنقة أبل تازكا، رقم 2، أكدال، الرباط

الهاتف : 72 52 77 2537

VMG CONSEIL
SAS

في ام جي كونصاي

تأسيس شركة أسهم مبدطة
بتاريخ  عرفي  عقد   ب وأب 
القانون  جضع  تم   ،2222 نوف 21   7

مبدطة  أسهم  لشركة  امسا�سي 

باملواصفات التالية :

2 - الشكل القانوني : شركة أسهم 

.SAS مبدطة

في ام جي   : التد ية التجارية   -  2

.VMG CONSEIL كونصاي

ال21امج  تص يم   : املوضوع   -  3

املعلوماتية جاستغالل مراكز االتصال 

جتصدير الخدمات.

4 - املقر االأت اعي : رقم 79، شارع 

ابن سينا، شقة 8، أكدال، الرباط.

99 سنة من التسجيل   : - املدة   5

في السجل التجاري.

سرهم   22.222  : املال  رأس   -  6

 222 بقي ة  سهم   222 إ 6  مقدم 

تم اكتتابهم  الواحدة،  سرهم للدهم 

جسفعهم بالكامل نقدا موزعة كالتا ي :

 I-TEK CAPITAL 234 سهم للشركة

شركة أسهم مبدطة برأس ال قدره 

االأت اعي  املقر  ذات  أجرج،   2.222

سج  شومان   ،9 رقم  بفرندا،  الكائن 

سارسيي  مدينة   69.572 ل21جكارسيلر 
بليون  التجاري  السجل  في  جاملسجلة 

تحت رقم 824282237 ؛

 IRS INVEST للشركة  سهم   66

شركة أسهم مبدطة بشريك جاحد، 

ذات  أجرج،   2222 قدره  برأس ال 

بفرندا،  الكائن  االأت اعي  املقر 
26، زنقة كوفيي عند سججي سجم  رقم 

في  جاملسجلة  ليون  مدينة   69.226

رقم  تحت  بليون  التجاري  السجل 

.925256235

7 - اإلسارة : يدير الشركة ملدة غي2 

محدجسة :

نيكوال  الديد   : رئيس  بصفة 

الدفر  لجواز  الحامل  أي يل، 

من   22DI39589 رقم  الفرن�سي 

في  جاملقيم   2985 مارس   22 مواليد 

 42632 كوان  سي  شوملن  فرندا، 

سان فيكتور شور ران ؛

الديد   : عام  مدير  بصفة 

للبطاقة  الحامل  املتعني،  هشام 

من مواليد   A769622  الوطنية رقم 

في مدينة  جاملقيم   2978 نوف 21   27

ت ارة، حدائق ت ارة، رقم 3، الهرهورة.

املحك ة   : القانوني  اإليداع   -  8

سيد 21   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

 232967 اإليداع  رقم  تحت   2222

التحليلي  التجاري  السجل  جرقم 

.264523
الرئيس
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ALINJAR SERVICE
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي مسجل بالدار 
ذات  شركة  تأسيس  تم  البيضاء 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جاحد.
.ALINJAR SERVICE : التد ية

الهدف : مكتب الدراسات جاملسح 
جتقديم  الزراعية  املداحات  تيهئ 

املشورة.
القصر،  شارع   23  : العنوان 
الدار  22، املعاريف،  5، رقم  الطابق 

البيضاء.
الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 
سعيد  للديد  سرهم   222.222 في 
للحصة  سرهم   222 بقي ة  ح دي 

الواحدة.
تم تعيين الديد سعيد   : التديي2 
غي2  ملدة  للشركة  ك دي2  ح دي 

محدجسة.
من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 
32 سيد 21 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
 563983 رقم  تحت  البيضاء  الدار 

بتاريخ 29 نوف 21 2222.
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SR BOIS
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي مسجل بالدار 
ذات  شركة  تأسيس  تم  البيضاء 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جاحد.
.SR BOIS : التد ية

الهدف : مقاجل في البناء.
القصر،  شارع   23  : العنوان 
الدار  22، املعاريف،  5، رقم  الطابق 

البيضاء.
الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 
سعيد  للديد  سرهم   222.222 في 
للحصة  سرهم   222 بقي ة  ح دي 

الواحدة.
تم تعيين الديد سعيد   : التديي2 
غي2  ملدة  للشركة  ك دي2  ح دي 

محدجسة.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 
32 سيد 21 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
 563979 رقم  تحت  البيضاء  الدار 

بتاريخ 29 نوف 21 2222.
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10FIVE NEGOCE
SARL AU

ب قت�سى عقد عرفي مسجل بالدار 
ذات  شركة  تأسيس  تم  البيضاء 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جاحد.

.22FIVE NEGOCE : التد ية
الهدف : مقاجل في البناء.

القصر،  شارع   23  : العنوان 
الدار  22، املعاريف،  5، رقم  الطابق 

البيضاء.
الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 
سعيد  للديد  سرهم   222.222 في 
للحصة  سرهم   222 بقي ة  ح دي 

الواحدة.
تم تعيين الديد سعيد   : التديي2 
غي2  ملدة  للشركة  ك دي2  ح دي 

محدجسة.
من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 
32 سيد 21 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
 563982 رقم  تحت  البيضاء  الدار 

بتاريخ 29 نوف 21 2222.
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 BTRUST ADVISORY & 
TECHNOLOGY

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم   2222 نوف 21   2 بتاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :
 BTRUST ADVISORY : التد ية

.& TECHNOLOGY
املقر االأت اعي : 7 زنقة سبتة، إقامة 
رامي، الطابق الثاني، رقم املكتب 8، الدار 

البيضاء.

من  الغرض   : االأت اعي  الهدف 
الشركة في كل من املغرب جالخارج :

جتدريب  خدمة  تقديم  أي 
جاستشارة جسراسة جمراأعة في مجال 
نظم املعلومات جأمن املعلومات جأمن 

جسائل الدفع ؛
للتحول  جالدعم  املداعدة 
العامة  للهيئات  جالرقمي  التنظيمي 

جالخاصة ؛
جتشغيل  جسمج  جإنتاج  تص يم 

الك بيوتر جاملنتجات اإللكت2جنية ؛
املعامالت  أ يع  أعم،  جبشكل 
أج  املالية  أج  الصناعية  أج  التجارية 
امجراق املالية أج العقارات املتعلقة 
بغرض  مباشر  غي2  أج  مباشر  بشكل 
أن  املحت ل  من  التي  أج  الشركة، 

تدهل توسيعها أج تطويرها.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.
الرأس ال : 222.222 سرهم.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 
إ 6 32 سيد 21.

املدة : 99 سنة.
الحصص :

 222.222 الديد رضوان بنعتيك 
سرهم.

: رضوان بنعتيك، حامل  التديي2 
 ،753257 رقم  الوطنية  البطاقة 
املقيم في العنوان 22 م ر اندرجميد، 
الدار  الرميطاج،   22 شقة   3 الطابق 

البيضاء.
املحك ة   : القانوني  اإليداع 

التجارية الدار البيضاء.
السجل التجاري : 563889 بتاريخ 

29 نوف 21 2222. 
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 HOPITAL PRIVE DE 
CASABLANCA AIN SEBAA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
برأس ال قدره : 2.222.222 سرهم

279، شارع شفشاجني، عين سبع، 
الدار البيضاء

RC : 431357 IF : 34460126
ICE : 002247038000079

زياسة رأس املال

ب وأب قرارات الج ع العام غي2 

العاسي املنعقد بتاريخ 25 يونيو 2222 

قرر شركاء الشركة ما يلي :

زياسة رأس املال ب بلغ 2.222.222 

مبلغ  من  رفعه  أأل  من  سرهم 

 2.222.222 إ 6  سرهم   2.222.222

سرهم مكتتب نقدا جمدفوع بالكامل 

عن طريق تعويض املطالبات.

ج7   6 لل استين  الندبي  التعديل 

من النظام امسا�سي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 21   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 846228. 

153 P

DM TECHNOLOGY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

الشريك الواحد

برأس ال قدره : 322.222 سرهم

 232، شارع أنفا، إقامة أزير، 

الدار البيضاء

RC : 426039 IF : 33676807

ICE : 002197387000019

تغيي2 اسم الشركة
جزياسة رأس املال

ب وأب قرارات املداهم الوحيد 

بتاريخ 24 أكتوبر 2222 قرر ما يلي :

 SOURCE تغيي2 اسم الشركة من 

.DM TECHNOLOGY 6 إ NOW

زياسة رأس املال من خالل التض ين 

في رأس املال من الرصيد املتبقي البالغ 

 22.222 من  ليصبح  سرهم   92.222

سرهم إ 6 222.222 سرهم.

التعديل الندبي للقوانين جاعت اس 

القوانين املعدلة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 21   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 846252.
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SDK WOOD
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 22.222.222 سرهم

9.5 كلم، شارع مح د الداسس، 

الدار البيضاء

RC N° : 269995 IF N° : 14389450
زياسة رأس املال 

ب وأب قرارات الج ع العام غي2 

العاسي املنعقد بتاريخ 26 أكتوبر 2222 

قرر شركاء الشركة ما يلي :
عن  بالتعويض  املال  رأس  زياسة 

جاملدتحقة  الدائلة  املطالبات 
الجاري  في الحداب  الدفع املسجلة 

إ 6   22.722.222 للشريك لي2تفع من 

22.222.222 سرهم.

زياسة  ع لية  من  باالنتهاء  إقرار 
رأس املال.

إصالح القوانين.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

22 نوف 21 2222 تحت رقم 846252.
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AAM FOR TRADING
 SARL

 AU CAPITAL SOCIAL DE

100.000 MAD

 SIEGE SOCIAL : 131BOULVARD

 DANFA RESIDENCE AZUR

BUREAU N°11B - CASABLANCA

RC : 488969 IF : 48543854

تفويت حصص اأت اعية
ب وأب قرارات الشريك الوحيد 

بتاريخ 22 يوليو 2222 تقرر ما يلي :

تفويت حصص اأت اعية.

التقديم الجديد لرأس ال الشركة.

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

إعطاء الصالحيات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  للدار   التجارية 

25 نوف 21 2222 تحت رقم 847734.
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FINOCASH ADNANE
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

2222، قد  23 نوف 21  الرباط بتاريخ 

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة بشريك جحيد :

 FINOCASH  : التد ية 

.ADNANE SARL AU

الهدف االأت اعي :

تحويل امموال الوطني جالدج ي ؛

سفع الفواتي2 ؛

تحويل الع الت.
سرهم   22.222  : رأس ال الشركة 

مقد ة إ 6 222 حصة من فئة 222 

سرهم للحصة الواحدة.

الديد عدنان صاسق 222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

مي وزة،  سكني  املج ع   : املقر 

بلوك 2 ج ه 4 ع ارة 6، محل رقم 22، 

الصخي2ات.

املدي2 : عدنان صاسق.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.9468
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 STE MOUSTATI LUXURY

CAR
SARL

تكوين شركة محدجسة املدؤجلية
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

تم جضع القوانين   2222 سيد 21   5

امساسية لشركة محدجسة املدؤجلية 

ذات امل يزات التالية :
بدجن  الديارات  كراء   : الهدف 

سائق.
مج وعة  الصباح،  زنقة   : املقر 
رقم 22، بركان 572 محل رقم 236، 

يعقوب املنصور، الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
ب ا  املال  رأس  حدس   : املال  رأس 

عل6  مقدم  سرهم   222.222 قدره 

سرهم   222 بندبة  حصة   2222
الصندجق  في  جسفعت  للواحدة، 

االأت اعي للشركة.

املائة من  في   %5 تؤخذ   : امرباح 

امرباح الصافية للتأسيس االحتياطي.

الحصص :

الديد أنور مدتطيع 522 حصة ؛

الديد ر�سى مدتطيع 522 حصة ؛

املج وع 2222 حصة.

تدار الشركة من طرف   : التديي2 

الديد أنور مدتطيع ملدة غي2 محدجسة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم السجل التجاري 264475.
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STE LE RESERVOIRE
SARL AU
ريزيرفوار

الشركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات شريك جاحد
رأس الها : 322.222 سرهم

مقرها االأت اعي : املركز التجاري 

بريدتيجا، ملتقى شارع إمام مالك 

جزنقة اح د الرفاعي، الرباط

السجل التجاري رقم : 55232

بديوان  توثيقي  عقد  ب وأب 

امستاذة سلمى قليبي، موثقة بالرباط 

تحرير  تم   2222 أكتوبر   22 بتاريخ 

عقد التديي2 الحر مصل تجاري بين 
شركة  »ريزيرفوار«  شركة  من  كل 
رأس الها  ذات املدؤجلية املحدجسة، 

االأت اعي  مقرها  سرهم،   322.222

ملتقى  بريدتجيا،  التجاري  املركز 

اح د  جزنقة  مالك  إمام  شارع 

الرفاعي، الرباط جاملسجلة في السجل 

من  جامل ثلة   55232 رقم  التجاري 

املالك  الجنان  كريم  الديد  طرف 

لألصل التجاري الذي يبلغ مداحته

جالذي قام بإسناس التديي2  252م2   

»اراس  الحر مصل تجاري إ 6 شركة 

املدؤجلية  ذات  كونديبط«  ف 
املحدجسة، رأس الها 222.222 سرهم، 

شارع فال   48 مقرها االأت اعي رقم 

جلد ع ي2 2، أكدال، الرباط جاملسجلة 

 263245 رقم  التجاري  السجل  في 

زيدان  الديد  طرف  من  جامل ثلة 

الرامي جالديد سليم العيداجي.
التجاري  لألصل  الحر  للتديي2 

252 إ 6  جهذا جفقا محكام املواس من 

258 من القانون رقم 25.95 املتعلق 

ب وأب  الصاسر  التجاري  بالقانون 

الظهي2 الشريف رقم 2.96.83 املؤرخ 

في فاتح أغدطس 2996.

بتشغيل  الحر  املدير  سيقوم 
التجاري  اإلسم  تحت  الشركة 
ريزيرفوار أج أي عالمة تجارية أخرى 

أذن بها املؤأر جذلك من تاريخ فاتح 

أكتوبر 2222 ملدة 3 سنوات.
مدتخلص من أأل اإلشهار

امستاذة سلمى قليبي

159 P

INFRASKILLS
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

22 نوف 21 2222 قد تم تأسيس شركة 

بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جحيد جالتي تح ل الخصائص التالية :

.INFRASKILLS : التد ية

جاإلسارة  االستشارات   : الهدف 

تجارة،  جالبناء)،  املدنية  )الهندسة 

تصدير جاستي2اس.
رأس ال الشركة : 222.222 سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

 4 شقة  ت ارة   : االأت اعي  املقر 

الطابق 2، إقامة قاسر، مرس الخي2.

التديي2 : عالء بوعياس.

اإليداع القانوني : 6 سيد 21 2222.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

باملحك ة اإلبتدائية بت ارة 237897.
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 NOURA LHNAOUI

ARCHITECTS
SARL AU

رقم 2779

ب قت�سى عقد عرفي حرر بت ارة 

في 7 نوف 21 2222، قرر الج ع العام 

املدؤجلية  ذات  لشركة  االستثنائي 

 NOURA LHNAOUI املحدجسة 

ARCHITECTS ذات الشريك الوحيد 

مقرها  سرهم،   222.222 رأس الها 

 3 شقة   27 رقم  ع ارة  في  الرئي�سي 

االسري�سي،  القايد  إقامة   2 الطابق 

طريق مكناس، خنيفرة، ما يلي :

تحويل مقرها الرئي�سي من : ع ارة 

إقامة   ،2 الطابق   3 شقة   27 رقم 

مكناس،  طريق  االسري�سي،  القايد 

خنيفرة إ 6 ت ارة، شارع الحدن امجل، 

 ،8 شقة  س  ع ارة  الواللدة،  سجار 

الطابق الثاني.

 : من  التجاري  اس ها  تغيي2 

 NOURA LHNAOUI ARCHITECTS

.7S ARCHITECTURE 6 إ

لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

 2222 بخنيفرة بتاريخ فاتح سيد 21 

تحت رقم 526.
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SOCIETE MADI KRAM
SARL  A.U

شهر مدتخرج من النظام امسا�سي
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تــأسيس شـركة  تم   2222 نوف 21   4

ذات املدؤجليــة املحــدجسة ذات شريك 

  SOCIETE MADI KRAM جحيد 

SARL  A.U عل6 الشكل التا ي :

  .MADI KRAM : تد ية الشركــة

ذات  شركة   : الشركــة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة  ذات شريك جحيد.

غرض الشركــة : امشغال املختلفة   

/  أع ال الحفر جالري / التوريد الي 

مشرجع عام اج خاص.

بالطابق  شقة   : االأت اعي  املــقـر 
االجل ع ارة الدالم شارع االستقالل  

بركان.
مدة  تحديد  تم   : الشركــة  مــدة 
أق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
جكذا  الدابق  الحل  حاالت  ماعدا 
حاالت الت ديد جالكل جفقا للقوانين 

الدارية املفعول.
تحديد  تم   : الشركة  رأس ال 
222.222 سرهم  رأس ال الشركة في  

تم تقدي ها نقدا.
الشـريك الوحيد :

مغربـي  مح د،  بقري  الديد 
22 سيد 21  مــزساس بتــاريخ  الجندية، 
التعريف  لبطـاقــة  الحامــل   ،2225
القاطن    223282 فا  رقــم   الوطنية 
النهصة   حي  مهدية  زنقة   22 بالرقم 

بركان  شريك جحيد في الشركة
جتلزم  الشركة  تدي2   : التديي2 
االح اسي:  سناء  الديدة  بإمضاء 
بتــاريخ  مــزساسة  الجندية،  مغربـية 
لبطـاقــة  الحامــلة   ،2978 يناير   24
 63622 فا  رقــم   الوطنية  التعريف 
مهدية  زنقة   22 بالرقم  القاطنة  
في كل ما يتعلق  بركان،  حي النهضة  
القانونية جاإلسارية جاملالية  باملدائل 

للشركة جما عدا ذلك،  
القانوني  اإليداع  تم   : اإليـداع 
اإلبتدائية  املحك ة  ضبط  بكتابة 
 2222 نوف 21   22 بتاريخ   ب21كان، 

تحت رقم 592/2022.
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BOUKHRISS CARS
SARL A.U

شهر مدتخرج من الج ع العام 
اإلستثنائي

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
الشريك  قرر   ،2222 مارس   24
 BOUKHRISS لشركة  الوحيد 
CARS SARL A.U، رأس الها 92.222 
بتغيي2 املقر الرئي�سي للشركة  سرهم، 
زنقة املالح حي املدي2ة   42 من الرقم 
بركان، إ 6 العنوان اآلتي: محل بع ارة 
حي  استقالل  شارع   3 ساري  سيكور 
جبذلك تم تغيي2  بركان،   -  4 املدي2ة 
الفصل الرابع من القانون امسا�سي 

للشركة عل6 الشكل التا ي :

بع ارة   : للشركة  الرئي�سي  املقر 

حي  استقالل  شارع   3 ساري  سيكور 

املدي2ة 4 - بركان.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليـداع 

اإلبتدائية  املحك ة  ضبط  بكتابة 

2222 تحت  4 نوف 21  ب21كان، بتاريخ 
رقم 582/2022.

163 P

JET FLY
SARL

شهر مدتخرج من النظام امسا�سي
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

العام  الج ع  قرر   ،2222 يونيو   6
رأس الها   ،JET FLY SARL لشركة 
فصول  تغيي2  عل6  سرهم،   222.222

القانون امسا�سي للشركة جذلك عل6 

الشكل التا ي :

الديد  من  حصة   522 بيع  تم 

الجندية،  مغربي  فؤاس،  سبيت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
سيدي  بحي  املقيم   ،FE22766 رقم 

إ 6  بركان.  الدعيدية،  املومن  عبد 

مغربي  بوسبوز،  منصف  الديد 

الحامل لبطاقة التعريف  الجندية، 

القاطن   ،F544466 رقم  الوطنية 

بشارع الحنصا ي ع ارة املوظفين رقم 

34 جأدة.

من  فصول  تغيي2  تم  جبذلك   

ت اشيا  للشركة  امسا�سي  القانون 

مع ع لية بيع الحصص عل6 الشكل 

التا ي :

الفصل الداسس : الحصص

 52.222  : الديد العبوسة منعيم 

سرهم.

 52.222  : الديد منصف بوسبوز 

سرهم.

املج وع : 222.222 سرهم.
الفصل الدابع : رأس ال الشركة

في  محدس  الشركة  رأس ال 

 2.222 إ 6  مقدم  سرهم   222.222

عل6  موزعة  سرهم   222 من  حصة 

الشكل التا ي :

 522  : منعيم  العبوسة  الديد 

حصة.

 522  : بوسبوز  منصف  الديد 

حصة.

املج وع : 2222 حصة.

الديد  حدف  تم  لقد   : التديي2 

الجندية،  مغربي  فؤاس،   سبيت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
سيدي  بحي  املقيم   ،FE22766 رقم 

عبد املومن الدعيدية، بركان.

بوسبوز،  منصف  الديد  جتعيين 

لبطاقة  الحامل  الجندية،  مغربي 

 ،F544466 رقم  الوطنية  التعريف 

ع ارة  الحنصا ي  بشارع  القاطن 

املوظفين رقم 34 جأدة.

بإمضاء  جتلزم  الشركة  تدي2 

مغربي  منعيم،  العبوسة  الديد 

الحامل لبطاقة التعريف  الجندية، 

القاطن   ،GK22488 رقم  الوطنية 

لعثامنة  صغي2  جالس  جكيل  بني  بدجار 

بركان.

مغربي  بوسبوز،  منصف  جالديد 

الحامل لبطاقة التعريف  الجندية، 

القاطن   ،F544466 رقم  الوطنية 

بشارع الحنصا ي ع ارة املوظفين رقم 

34 جأدة.

في كل ما يتعلق باملدائل القانونية 

جاإلسارية جاملالية للشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

اإلبتدائية  املحك ة  ضبط  بكتابة 

تحت   2222 نوف 21   4 ب21كان بتاريخ 
رقم 2022/581.

164 P

SOCIETE ALQUILER ANAS
SARL AU

شهر مدتخرج من النظام امسا�سي
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

2222 تم تأسيس شركة  27 سبت 21 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات شريك 

 SOCIETE ALQUILER ANAS جحيد

SARL AU عل6 الشكل التا ي :

 ALQUILER  : الشركة  تد ية 

.ANAS
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة ذات شريك جحيد.

غرض الشركة : كراء الديارات.
 5 الرقم   5 زنقة   : املقر االأت اعي 

حي املنار، بركان.
مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 
أق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
جكذا  الدابق  الحل  حاالت  ما عدا 
حاالت الت ديد جالكل جفقا للقوانين 

الدارية املفعول.
تحديد  تم   : الشركة  رأس ال 
سرهم   522.222 رأس ال الشركة في 

تم تقدي ها نقدا.
الشريك الوحيد :

مغربي  بوقالبة،  يوسف  الديد 
يناير  فاتح  بتاريخ  مزساس  الجندية، 
التعريف  لبطاقة  الحامل   ،2983
القاطن   C959248 رقم  الوطنية 
شريك جحيد في  بتجزئة خي21 بركان، 

الشركة.
جتلزم  الشركة  تدي2   : التديي2 
ياسين،  االح اسي  الديد  بإمضاء 
 22 بتاريخ  مزساس  الجندية،  مغربي 
لبطاقة  الحامل   ،2994 أكتوبر 
 ،FA259292 التعريف الوطنية رقم 
زكزل،  الدلي انية  بدجار  القاطن 
باملدائل  يتعلق  ما  كل  في  بركان، 
القانونية جاإلسارية للشركة جما عدا 

ذلك.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
اإلبتدائية  املحك ة  ضبط  بكتابة 
ب21كان بتاريخ 26 نوف 21 2222 تحت 

رقم 2022/598.
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ائت انية البغيل
عضو بج عية ائت انيات الش ال افينور

أشغال املحاسبة
تأسيس الشركات

شارع فاس الطابق االجل رقم 2 طنجة ،9

LUB NORD
SARL

الحل املبكر للشركة
س.ت. رقم 32223

الج عية  محضر  ب قت�سى  أ) 
الشركة العامة غي2 العاسية للشركاء 

LUB NORD، شركة ذات  املد اة    

رأس الها  يبلغ  محدجسة،  مدؤجلية 

مقرها  جالكائن  سرهم،   222.222

االأت اعي بحي منظر الج يل مسجد 

طنجة   ،5 رقم  محل  امجل  إسريس 

بطنجة  التجاري  بالسجل  املسجلة 

32223 اأت ع  تحت الرقم التحليلي 

يوم 26 نوف 21 222 جتقررالحل املبكر 

للشركة، جتعيين الديد عبد الناصر 

جتحديد  للشركة،  مصفيا  العتابي، 

بحي  الكائن  بالعنوان  التصفية  مقر 
امجل  إسريس  مسجد  الج يل  منظر 

محل رقم 5، طنجة.

تم  قد   : القانوني  اإليداع  ب) 

إنجازه لدى كتابة الضبط باملحك ة 

نوف 21   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 259935.
مدتخرج مطابق لألصل

البغيل مح د ك ال
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LBV MAROC
ل.ب.ف مارجك

شركة محدجسة املدؤجلية ذات 

شريك جحيد

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : طنجة، إقامة 

العزيزية، شارع امل لكة العربية 

الدعوسية، الطابق الثالث، رقم 22

نقل املقر االأت اعي
الج عية  محضر  من  يدتفاس 

العامة غي2 العاسية لشركة »ل.ب.ف 

24 أكتوبر  مارجك«، املنعقدة بتاريخ 

2222، أن هذه امخي2ة قررت :

لشركة  االأت اعي  املقر  نقل 

»ل.ب.ف مارجك ش.م.م ش.ج« من : 

طنجة، إقامة العزيزية، شارع امل لكة 

الثالث،  الطابق  العربية الدعوسية، 

رقم 22، إ 6 : إقامة اممين، شقة 77، 

 ،22 رقم  الرباط،  طريق   ،5 الطابق 

بنفس املدينة.

النظام  من   4 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تقديم  تم 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بطنجة بتاريخ 25 نوف 21 2222 تحت 
رقم 23925.

قصد البيان جالتأشي2

املدي2

167 P

AIRCOFOX TELECOM
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

العام  الج ع  ملحضر  طبقا 

االستثنائي املنعقد في 28 يناير 2226 

 AIRCOFOX TELECOM لشركة 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة. رقم 

التقييد بالسجل التجاري : 276787، 

تقرر ما يلي :

رأس ال  من  حصة   2222 نقل 

AIRCOFOX TELECOMفي  شركة 

ملكية الديد لطفي بضياف لفائدة 

الديد مني2 التخ ات.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

حيث أصبحت »شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة«.

إضافة مدي2 أديد حيث أصبح 

»الديد مني2 التخ ات« املدي2.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

 2226 ف21اير   26 في  البيضاء  بالدار 

تحت رقم 596238.

168 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 22, ANGLE RUE DE FES ET RUE

 IBNOU EL KHATIB

الهاتف : 2535282535

Comptable_zaroili@hotmail.fr

ASSIHA KINE
شركة محدجسة املدؤجلية ذات 

الشركة الوحيد
رأس الها االأت اعي : 52.222 سرهم

املقر االأت اعي : شارع الحدن 

بحثات ع ارة مفتاح رقم 5، تازة

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 

بتاريخ 28 أكتوبر 2222 قرر الشريك 

الوحيد للشركة املحدجسة املدؤجلية 

املد اة  الوحيد  الشريك  ذات 

»ASSIHA KINE«، ما يلي :

املذكورة  الشركة  تصفية  قفل 

أعاله.

اإليداع  تم   : القانــوني  اإليداع   -

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

 29 يوم  بتازة  اإلبتدائية  لل حك ة 

نوف 21 2222 تحت عدس 552.
إمضاء : لبنى حجاج
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 TRANS-INTERNATIONAL

MUSBAIH
SARL AU

العامة  الج عية  مداجلة  حدب 

نوف 21   32 بتاريخ  املنعقدة  الطارئ 

STE TRANS- لشركة   2222

 INTERNATIONAL MUSBAIH

SARL AU تم االتفاق عل6 ما يلي :

تصفية الشركة قبل أجانها.

مصطفى  بايه  الديد  تعيين 

ك صفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بتيزنيت بتاريخ 5 سيد 21 2222 تحت 
رقم 377/2022.

التجاري  السجل  في  جاملسجل 

تحت رقم 3337.

170 P

SORMAF MAROC
السجل التجاري رقم 5272 - انزكان

 29 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

2222، قرر محضر الج عية  أكتوبر 

العامة املنعقدة ب ثابة الج ع العام 

 SORMAF« العاسي للشركة املد اة

مدؤجلية  ذات  شركة   ،»MAROC

سرهم   222.222 برأس ال  محدجسة، 

جالكائن مقرها بأيت ملول، بقعة رقم 

B727، الحي الصناعي، مركز الحياة، 

ما يلي :
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هذه  تفويت  عل6  املوافقة 

الحصص االأت اعية طبقا للفصل 

23 من القانون امسا�سي للشركة.

فوتت   عرفي  عقد  ب قت�سى 

 »SORMAF« املد اة  الشركة 

 252 أصل  من  اأت اعية  حصص 

22 حصة اأت اعية التي ت تلكها في 

شركة»SORMAF MAROC« لفائدة 

.Cédric GLET الديد

 7 ج   6 تم تغيي2 الفصل  جبالتا ي، 

من القانون امسا�سي للشركة.

تحيين  تم  عرفي،  عقد  ب قت�سى 

ليالئم  للشركة  امسا�سي  القانون 

التعديالت الدالفة الذكر أعاله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بانزكان بتاريخ 32 نوف 21 2222 تحت 
رقم 2393.

للخالصة جالبيان

171 P

ETAPEX INTERNATIONAL 
 ش. م.

الـسجـل الـتـجـاري عـدس: 27229 – 

أكـــاسيــــــر

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

 2 نوف 21 2222، قرر محضر الج ع 

املد اة  للشركة  االستثنائي  العام 

  ،»ETAPEX INTERNATIONAL«

ش.م.، برأس ال 82.422.222 سرهم،  

القطاع  بأكاسير،  مقرها  الكائن 
بقعة   ،27 رقم  الدياحي جالشاطيء، 

رقم V26، طريق الهضاب، ما يلي :

تعيين متصرفي الشركة، ملدة   -  2

ست سنوات، جهم كالتا ي :

الديد كاي مدعوس مراش.

الديد أح د بن عباس التعارجي.

عباس  أسكندر  أليل  الديد 

بنعباس التعارجي.

الديدة سا علي ليل6.

.Carmen RIU GÜEL الديدة

امل ثلة  ش.م.   »RIUSA II« شركة 

 Carmen RIU الديدة  طرف  من 

.GÜEL

جستنتهي هذه الوالية عند مداجلة 

الج ع العام العاسي الذي سينعقد 

الت2كيبية  القوائم  حول  للتداجل 

للدنة املالية 2228.

مدعوس  كاي  الديد  تعيين   -  2

بن  أح د  جالديد  رئيدا  مراش 

عباس التعارجي مديرا عاما لل جلس 

تعيينه ا  مدة  جذلك  اإلساري، 

ك تصرفين للشركة.

الشركة  تديي2  سيتم  جبالتا ي، 

باإلمضاء املقت2ن جاملزسجج عل6 الشكل 

التا ي :

الديد كاي مدعوس مراش جالديد 

أح د بن عباس التعارجي.

مراش  مدعوس  كاي  الديد  أج 

عباس  أسكندر  أليل  جالديد 

بنعباس التعارجي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،2222 نوف 21   22 بتاريخ  بأكاسير 

تحت رقم 229429.

للخــــالصـــــة جالبيـــــان

172 P

TIKIDA BAY
ش.م.

السجل التجاري رقم 22325 - 

أكاسير

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

 2 نوف 21 2222، قرر محضر الج ع 

املد اة  للشركة  االستثنائي  العام 

برأس ال  ش.م.،    ،»TIKIDA BAY«

مقرها  الكائن  سرهم   292.222.222

NR2، تجزئة فونتي  2NR ج  بأكاسير، 

بندركاج، ما يلي : 

تعيين متصرفي الشركة، ملدة   -  2

مداجلة  عند  ستنتهي  سنوات،  ست 

القوائم  حول  العاسي  العام  الج ع 

الت2كيبية للدنة املالية 2029/2028، 

جهم كالتا ي :

الديد كاي مدعوس مراش.

الديد أح د بن عباس التعارجي.

أليل  التعارجي  بنعباس  الديد 

أسكندر عباس.

الديدة سا علي ليل6.

.Bernd MAESER الديد

 ROBINSON CLUB« شركة 

طرف  من  امل ثلة  ش.م.   »Gmbh

.Bernd MAESER الديد

 2 - ب قت�سى عقد عرفي بتاريخ   2
قرر املجلس اإلساري   ،2222 نوف 21 

رئيدا  مراش  مدعوس  كاي  تعيين 

التعارجي  عباس  بن  أح د  جالديد 

جذلك  مديرا عاما لل جلس اإلساري، 

ملدة تعيينه ا ك تصرفين للشركة.

الشركة  تديي2  سيتم  جبالتا ي، 

باإلمضاء املقت2ن جاملزسجج عل6 الشكل 

التا ي :

الديد كاي مدعوس مراش جالديد 

أح د بن عباس التعارجي.

مراش  مدعوس  كاي  الديد  أج 

عباس  أسكندر  أليل  جالديد 

بنعباس التعارجي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،2222 نوف 21   23 بتاريخ  بأكاسير 

تحت رقم 229425.
للخــــالصـــــة جالبيـــــان

173 P

LANA DESIGN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جاحد

تأسيس
في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

جالتي  الرباط  في   2222 أكتوبر   25  

تح ل الخصائص التالية :

مص  ة   -  2  : الهدف االأت اعي 

ساخلية.

2 - أشغال مختلفة أج البناء.

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 

فئة  من  حصة   2.222 إ 6  مقد ة 

222 سرهم للحصة الواحدة م لوكة 

للديدة لطيفة النوار.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 ،58 ع ارة   : االأت اعي  املقر 

شقة ألف 3، زنقة جاس سبو، أكدال، 

الرباط.

املدي2 : الديدة لطيفة النوار.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

264362 بالرباط.

174 P

MB HIGH-TECH

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جاحد

تأسيس
في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

جالتي  الرباط  في   2222 أكتوبر   28  

تح ل الخصائص التالية :

الت2كيب   -  2  : الهدف االأت اعي 

الكهربائي جاملكيفات.

2 - تدويق امأهزة االلكت2جمنزلية 

جاملعلوميات.

3 - أشغال مختلفة.

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 

فئة  من  حصة   2.222 إ 6  مقد ة 

222 سرهم للحصة الواحدة م لوكة 

للديد الحنفي املتقي.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 ،58 ع ارة   : االأت اعي  املقر 

شقة ألف 3، زنقة جاس سبو، أكدال، 

الرباط.

املدي2 : الديد الحنفي املتقي.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

264277 بالرباط.

175 P
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CLINILIFT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ب داهم جحيد

رأس الها 222.222 سرهم

مركز زجريخ، 28 زنقة جازيس، 

الطابق امجل، شقة رقم 24، حي 

الوازيس، الدار البيضاء

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

 9 نوف 21 2222، تقرر جضع القوانين 

مدؤجلية  ذات  لشركة  املؤسدة 

محدجسة ب داهم جحيد، جالتي تت يز 

بالخصائص التالية :

.»CLINILIFT« : التد ية

مدؤجلية  ذات  شركة   : الصفة 

محدجسة ب داهم جحيد.

املوضوع : الشركة لها أهداف :

مركز الليزر التج يل.

إزالة الشعر بالليزر الدائم.

إزالة الوشم بالليزر.

البوتوكس جالفيلر.

امليزجثي2ابي،  بالوأه،  العناية 

البالزما الغنية بالصفائح الدموية.

رعاية الديلوليت.

LED للعناية جالعالج الجلدي.

موأة ترسس الراسيو.

قلم بالزما.

الع ليات  أ يع  عامة،  جبصفة 

العقارية  غي2  أج  العقارية  التجارية، 

غي2  أج  مباشرة  املرتبطة  املالية  أج 

التي  أج  الرئي�سي  بالنشاط  مباشرة 

بإمكانها املداه ة في ازسهار الشركة.

 28 املقر االأت اعي : مركز زجريخ، 

زنقة جازيس، الطابق امجل، شقة رقم 

24، حي الوازيس، الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

 222.222 ب  يقدر   : الرأس ال 

حصة   2.222 إ 6  مقد ة  سرهم 

اأت اعية من فئة 222 سرهم للحصة 

الواحدة منحت لل داه ة الوحيدة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

أكتوبر إ 6 غاية 32 سبت 21.

التديي2 : اآلندة سلمى ابن جحوس، 
الوطنية  للبطاقة  حاملة  مغربية، 
املزساسة   ،BK399629 للتعريف رقم 
الداكنة بالدار   ،2994 يوليو   27 في 
الطابق   ،8322 22، طريق  البيضاء، 

امر�سي، كاليفورنيا.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
 2222 سيد 21   5 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 848924.
للنسخ جالنشر

176 P

 Z&Y NEGOCE
INTERNATIONAL

SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ب داهم جحيد
رأس الها االأت اعي 222.222 سرهم
املقر االأت اعي : أنفا بالص لفينك 
رجسور - بناء مكاتب الغرب - شارع 

لكورنيش - عين الدئاب
 الدار البيضاء

س.ت. : 259892 الدار البيضاء
تحويل املقر االأت اعي

2 - ب قت�سى محضر الج ع العام 
 ،2222 أكتوبر   22 االستثنائي بتاريخ 
املدؤجلية  ذات  الشركة  شركاء 
 Z&Y NEGOCE« املحدجسة 
INTERNATIONAL«، قررجا ما يلي :

الكائن  االأت اعي  املقر  تحويل 
الثاني،  الطابق   ،223 ب  سابقا 
الدار   - النواصر  طريق   - تكنوبارك 
أنفا بالص   : إ 6 املقر التا ي  البيضاء 
لفينك رجسور - بناء مكاتب الغرب - 
شارع لكورنيش - عين الدئاب - الدار 

البيضاء.
قانون  من   »4« الفصل  تغيي2 
الشركة املتعلق ب »املقر االأت اعي«.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
 2222 بتاريخ فاتح سيد 21  البيضاء 

تحت الرقم 848735.
للخالصة جالبيان

املدي2

177 P

ATLAS BUSINESS CONSULTING

 AV. YACOUB EL MANSOUR IMM

 AL AMIRA III N° 32, 3ème GUELIZ

MARRAKECH

STE AISLINN
 SARL AU

ش.ذ.م.م
 ذات مداهم جاحد

تأسيس
2222 جضع  22 أكتوبر  تم بتاريخ 
قانون منظم لشركة بامل يزات التالية :

 STE AISLINN SARL  : التد ية 
AU ش.ذ.م.م ذات مداهم جاحد.

الهدف : منعش عقاري.
مدتشار في امنظ ة املعلوماتية.

عبد  شارع   : االأت اعي  املقر 
إقامة أواس ع ارة  الخطابي  الكريم 
229 شقة 43 الطابق الثالث مراكش.
في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
 522 52.222 سرهم مقد ا إ 6  مبلغ 
موزع  سرهم   222 فئة  من  حصة 

كاآلتي:
 522  : القندج�سي  مح د  الديد 

حصة.
غي2  ملدة  اإلسارة  تدي2   : اإلسارة 
مح د  الديد  طرف  من  محدجسة 

القندج�سي. 
من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 
سيد 21 من   32 إ 6 غاية  يناير  فاتح 

كل سنة.
99 سنة ابتداء  : حدست في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
املحك ة التجارية ب راكش بتاريخ 32 
 242998 رقم  تحت   2222 نوف 21 
التجاري  بالسجل  الشركة  جسجلت 

ب راكش تحت رقم 232287.
178 P

 STE ATLAS BUSINESS
CONSULTING

SARL
 2222 نوف 21   22 بتاريخ  تم 
اأت اع عام استثنائي حدس ب وأبه 

النقاط اآلتية :

الشركة  نشاط  تغيي2  تم   : اجال 

الشركات  توطين  نشاط  بإضافة 

جامشخاص الذاتيين ليصبح نشاط 

الشركة كالتا ي :

2 - محاسب معت د.

توطين الشركات جامشخاص   -  2

الذاتيين.

يوم  القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

املحك ة  لدى   2222 سيد 21  فاتح 

رقم  تحت  ب راكش  التجارية 

.242292

179 P

 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW B.P 606 -

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41

STE MYSSAL LOGISTIQUE
 SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

بايت ملول حررت   2222 أكتوبر   4

قوانين شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جاحد خصائصها كالتا ي :

 STE MYSSAL شركة   : اإلسم 

 .LOGISTIQUE

نقل البضائع لحداب   : امهداف 

الغي2.

الطابق الدفلي   : املقر االأت اعي 

تجزئة راما رقم 66 ملزار ايت ملول.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النهائي.

في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

إ 6  مقدم  سرهم   222.222 مبلغ 

2222 حصة بث ن 222 سرهم للواحد 

موزع كالتا ي :

 2222  : زلغي  خديجة  الديدة 

حصة.

املج وع : 2222 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

سيد 21 من كل   32 يناير ج تنتهي في 

سنة.
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الشركة  بتديي2  يقوم   : التديي2 

خديجة  الديدة  محدجسة  غي2  جملدة 

زلغي.

اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 

للديدة  فقط  جاالأت اعية  البنكية 

خديجة زلغي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحك ة  الضبط  بكتابة  القانوني 

سيد 21   2 بانزكان بتاريخ  اإلبتدائية 

2222 تحت رقم 2424.

180 P

شركة ترافو جينغال دو باطمون

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد

الرأس ال االأت اعي : 222.222 

سرهم

املقر االأت اعي : رقم 5 مركز الحياة 

- تاسيال الدشي2ة - إنزكان

العام  الج ع  قرار  ب قت�سى 

االستثنائي املؤرخ في 32 يونيو 2222 

باط ون  سج  أينغال  ترافو  لشركة 

تقرر ما يلي :

من   33 طبقا ملقتضيات الفصل 

شركة  مدي2  قرر  امسا�سي،  النظام 

تصفية  باط ون  سج  أينغال  ترافو 

مدبقة للشركة.

املجيد  عبد  الباز  الديد  تعيين 

مصفيا للشركة.

مقر  في  التصفية  مقر  تثبيت 

تاسيال   - 5 مركز الحياة  الشركة رقم 

الدشي2ة - إنزكان.

أسئلة مختلفة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بإنزكان 

رقم  تحت   2222 سيد 21   7 يوم 

.2442

181 P

شركة ترافو جينغال دو باطمون

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد

الرأس ال االأت اعي : 222.222 

سرهم

املقر االأت اعي : رقم 5 مركز الحياة 

- تاسيال الدشي2ة - إنزكان

العام  الج ع  قرار  ب قت�سى 

االستثنائي املؤرخ في 29 يوليو 2222 

باط ون  سج  أينغال  ترافو  لشركة 

تقرر ما يلي :

اإلغالق النهائي للشركة.

التقرير الختامي للتصفية.

جصل لل صفي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بإنزكان 

رقم  تحت   2222 سيد 21   7 يوم 

.2443

182 P

FIDELCOM

 CABINET DE GESTION ET DE

COMPTABILITE

ESSAZF

SARL

إنشاء شركة

ب قت�سى تقرير الج ع العام   -  2

 ،2222 نوف 21   25 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :

باسم  للشركة  أديد  فرع  إنشاء 

ESSAZF SARL العنوان التا ي : عند 

بشرى النعامي رقم 22 زنقة شنكيط 

الدقالة الصويرة.

2 - تم اإليداع باملحك ة اإلبتدائية 

 2222 نوف 21   32 بتاريخ  بالصويرة 

تحت رقم 482 السجل التجاري رقم 

.6455

183 P

BGN ENERGY MAROC
شركة مداه ة اإلسم

رأس الها 322.222 سرهم

مقرها االأت اعي : 23 زنقة اح د 

امليجاتي، إقامة LES ALPES، الطابق 

2، الرقم 8، املعاريف الدار البيضاء

السجل التجاري : 522227

الج ع  قرارات  محضر  ب قت�سى 

سبت 21   32 العام غي2 العاسي بتاريخ 

2222، تم تقرير ما يلي :

اإلسارة  مجلس  تقرير  قراءة   -  2

جاملوافقة عليه.

2 - قرار است رارية امع ال.

3 - الصالحيات إلت ام اإلأراءات 

القانونية.

4 - أسئلة أخرى.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

 2222 سيد 21   5 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 848865.
قصد النشر جاإلعالن

184 P

SHADHVAR
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

تأسيس  تم   2222 أغدطس   22  

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة التي 

تح ل الخصائص التالية :

.SHADHVAR التد ية : شركة

التين  شارع   : االأت اعي  املقر 

8 حي  ج   7 محج الرياض سنت2 ع ارة 

الرياض الرباط.

سنة   99 في  املدة  حدست   : املدة 

ابتداء من التأسيس النهائي للشركة.

الهدف االأت اعي : إعداس جتدويق 

برامج الك بيوتر.

رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

الشركة في 222.222 سرهم مقدم إ 6 

2222 حصة اأت اعية من فئة 222 

سرهم للحصة.

: CLOUTY الشركاء : شركة

92.222 سرهم أي 922 حصة.

: DSYS GROUP شركة
22.222 سرهم أي 222 حصة.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 
غي2  ملدة  الرح وني  ابتدام  الديدة 

محدسة.
اإليداع القانوني : جضعت الوثائق 
املحك ة  لدى  للتأسيس  القانونينة 
التجارية بالرباط تحت رقم السجل 

التجاري رقم 264433.
185 P

MOBILAX TELECOM
SARL AU

املقر االأت اعي : تجزئة نصر 
املدتقبل ع ارة ب الشقة رقم 2 

شارع طارق ابن زياس ت ارة
العام  االأت اع  إثر  عل6   -  2
جبتاريخ ت ارة،  ب دينة  العاسي   غي2 
 32 سبت 21 2222 قرر املداهم الوحيد 
 MOBILAX TELECOM لشركة 
جحيد  ب داهم  ش.م.م   SARL AU 

ما يلي :
تغيي2 املقر االأت اعي للشركة من 
تجزئة نصر املدتقبل ع ارة   : املقر 
ب الشقة رقم 2 شارع طارق ابن زياس 
الوفاق ع ارة رقم  إ 6 تجزئة  ت ارة. 

364 ت ارة.
2 - تم اإليداع القانوني باملحك ة 
سيد 21   6 بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 

2222 تحت رقم 9474.
186 P

STE ROFANE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
رأس الها : 222.222 سرهم

مقرها االأت اعي : محل تجاري رقم 
2 ع ارة 299 شارع ع ر ابن عبد 

العزيز حي اش اعو سال
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 ،ROFANE شركة  االستنائي لشركاء 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
بتاريخ املنعقد  جحيد،   بشريك 
عل6  االتفاق  تم   2222 ف21اير   22   

ما يلي :
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بيع أ يع حصص الديد امللياني 

محجوب للديد صديقي ح يد.

اعاسة تقديم رأس ال الشركة :

 2222  .... ح يد  صديقي  الديد 

حصة.

استقال الديد امللياني   : التديي2 

محجوب من تديي2 الشركة جعوضه 

الديد صديقي ح يد.

تحويل املقر االأت اعي.

ع ارة   2 من املحل التجاري رقم 

299 شارع ع ر ابن عبد العزيز  رقم 

زنقة الدالية   7 حي اش اعوا ا 6 رقم 

حي شيخ املفضل سال.

اعاسة صياغة القانون امسا�سي.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة اإلبتدائية بدال تحت رقم 

.23969
ب ثابة مقتطف جبيان

187 P

STE INJAZ TAJ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 222.222 سرهم

مقرها االأت اعي : اليانس سارنا 

ع ارة F2 ، S3/2 متجر رقم 6 

القنيطرة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 INJAZ شركة  لشركاء  االستنائي 

TAJ، شركة ذات مدؤجلية محدجسة، 

تم   2222 23 سبت 21  املنعقد بتاريخ 

االتفاق عل6 ما يلي :

تحويل املقر االأت اعي.

 S3/2 اليانس الدارنا ع ارة   : من 

F2، متجر رقم 6 القنيطرة.

ا 6 : إقامة اليانس سارنا S3 إقامة 

22 شقة رقم 22 مهدية القنيطرة.

اعاسة صياغة القانون امسا�سي.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة، تحت 

رقم 48242.
ب ثابة مقتطف جبيان

188 P

 STE INVENTIT
SARL AU

رأس الها : 22.222 سرهم

مقرها االأت اعي : 54 زنقة سانية 

شاج�سي سال

تفويت حصص اأت اعية
ب قت�سى قرارات بتاريخ 22 ف21اير 

2222، ان الشريك الوحيد قد :

حصة   222 تفويت  من  تاكد 

زهرة  الديدة  طرف  من  اأت اعية 

باللط ا 6 الديدة مليكة باللط جعين 

أديدة  مدي2ة  بصفة  االخي2ة  هذه 

خلفا للديدة زهرة باللط.

حين تبعا لذلك القانون امسا�سي 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،2222 يونيو   27 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 39298.
من أأل اإليداع جالنشر

املدي2ة

189 P

STE FZ LOGISTIQUE
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

جضع  تم   ،2222 أكتوبر   29 بتاريخ 

تح ل  لشركة  امسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :

.STE FZ LOGISTIQUE : التد ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.

االنعاش   : االأت اعي  الهدف 

العقاري جتديي2 العقارات.

رأس ال : 222.222 سرهم مقد ة 

222 سرهم  2222 حصة من فئة  ا 6 

للحصة الواحدة موزعة بالكامل عل6 

 2222 املو  الزهراء  فاط ة  الديدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

من فاتح يناير ا 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة ماعدا الدنة 

االج 6 تبتدى من تاريخ التسجيل.

ك  ز  تجزئة   : االأت اعي  املقر 

سيفلوب نت رقم 4 عين عتيق ت ارة.

للديدة فاط ة الزهراء   : التديي2 

أملو.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 
رقم   ،9328 اإليداع  رقم   ،2222

التقييد بالسجل التجاري 237722.
من أأل اإليداع جالنشر 

املدي2

190 P

STE FZ ISTITMAR
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

جضع  تم   ،2222 أكتوبر   29 بتاريخ 

تح ل  لشركة  امسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :

.STE FZ ISTITMAR : التد ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.

االنعاش   : االأت اعي  الهدف 

العقاري جتديي2 العقارات.

رأس ال : 222.222 سرهم مقد ة 

222 سرهم  2222 حصة من فئة  ا 6 

للحصة الواحدة موزعة بالكامل عل6 

 2222 املو  الزهراء  فاط ة  الديدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

من فاتح يناير ا 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة ماعدا الدنة 

االج 6 تبتدى من تاريخ التسجيل.

ك  ز  تجزئة   : االأت اعي  املقر 

سيفلوب نت رقم 4 عين عتيق ت ارة.

للديدة فاط ة الزهراء   : التديي2 

أملو.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 
رقم   ،9327 اإليداع  رقم   ،2222

التقييد بالسجل التجاري 237699.
من أأل اإليداع جالنشر 

املدي2

191 P

STE AL FORCA INVEST
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

جضع  تم   ،2222 نوف 21   27 بتاريخ 

تح ل  لشركة  امسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :

 STE AL FORCA  : التد ية 

.INVEST

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.

الوقوس  بيع   : االأت اعي  الهدف 

جبيع جخدمة ملواس الغذائية.

رأس ال : 222.222 سرهم مقد ة 

222 سرهم  2222 حصة من فئة  ا 6 

للحصة الواحدة موزعة بالكامل عل6 

الديد ياسين الراجي 2222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

من فاتح يناير ا 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة ماعدا الدنة 

االج 6 تبتدى من تاريخ التسجيل.

ك  ز  تجزئة   : االأت اعي  املقر 

سيفلوب نت رقم 4 عين عتيق ت ارة.

التديي2 : الديد ياسين الراجي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 21   6 بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 
رقم   ،9482 اإليداع  رقم   ،2222

التقييد بالسجل التجاري 237923.
من أأل اإليداع جالنشر 

املدي2

192 P

 STE MOHAMMEDIA

STORAGE TERMINAL M.S.T
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

جضع  تم   ،2222 نون21   22 بتاريخ 

تح ل  لشركة  امسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :

 STE MOHAMMEDIA : التد ية

.STORAGE TERMINAL M.S.T

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد.

الهدف االأت اعي : انتاج جتخزين 

جتوزيع الوقوس جاملواس البت2جلية.
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رأس ال : 222.222 سرهم مقد ة 

222 سرهم  2222 حصة من فئة  ا 6 

للحصة الواحدة موزعة بالكامل عل6 

الديد ر�سى بن21اهيم  2222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

من فاتح يناير ا 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة ماعدا الدنة 

االج 6 تبتدى من تاريخ التسجيل.

ك  ز  تجزئة   : االأت اعي  املقر 

سيفلوب نت رقم 4 عين عتيق ت ارة.

التديي2 : للديد ر�سى بن21اهيم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 21    6 بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 

رقم   ،9482 اإليداع  رقم   ،2222

التقييد بالسجل التجاري 237925.
من أأل اإليداع جالنشر 

املدي2

193 P

STE SGMNET

شركة ذات مدؤجلية املحدجسة

 SIEGE : HAY NAHDA LOT 21

 AV MED ZERKTOUNI APPT 5

 TEMARA 12000 TAMARA

السجل التجاري رقم : 229695

رفع رأس ال الشركة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم   ،2222 نون21   28 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

3.222.222 سرهم أي من 2.222.222 

سرهم ا 6 5.222.222 سرهم عن طريق 

الشركة  سيون  مع  مقاصة  اأراء 

املحدسة املقدار جاملدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير  فاتح  بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 

2222، تحت رقم 9443.

194 P

STE SOLUROS
شركة ذات مدؤجلية املحدجسة

 HAY NAHDA : مقرها االأت اعي

 LOT 21 AV MED ZERKTOUNI

 APPT 5 TEMARA 12000

 TEMARA

السجل التجاري رقم : 227857
رفع رأس ال الشركة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم   ،2222 نون21   28 في  املؤرخ 
قدره   ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 222.222 من  أي  سرهم    922.222

سرهم ا 6 2.222.222 سرهم عن طريق 

الشركة  سيون  مع  مقاصة  اأراء 

املحدسة املقدار جاملدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بتاريخ  بت ارة  اإلبتدائية 

سيد 222221 تحت رقم 9444.

195 P

 SISTEMAS AVANZADOS DE

TECNOLOGIA MAROC
شركةمداه ة 

 رأس الها : 23.736.322 سرهم

املقر االأت اعي: املنطقة الصناعية 

التدنية – املدي2ة-ت ارة   

السجل التجاري رقم :  42275 

الرباط

 مشرجع إسماج - استيعاب 
بتاريخ مداجالت   ب قت�سى 

 5 اكتوبر 2222 ، حصر مجلس إسارة 

 SISTEMAS AVANZADOS شركة 

 DE TECNOLOGIA MAROC

 SISTEMAS شركة  اسماج  مشرجع 

 AVANZADOS DE TECNOLOGIA

الديد  قبل  من  امل ثلة   MAROC

 Luis Alberto RODRIGUEZ

بصفته   ،OVEJRO ALONSO
طريق  عن  اإلسارة  مجلس  رئيس 

 SOCIETE DE شركة   استيعاب 

 GESTION IMMOBILIERE CARAT

شركة   »DE TEMARA »SGICT

شريك من  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

 3.222.222 رأس الها  يبلغ  جحيد   
باملنطقة  االأت اعي  مقرها  سرهم، 
الصناعية التصنيع – املدي2ة-ت ارة، 
بالرباط  التجاري  بالسجل  املسجلة 
طرف  من  جامل ثلة   ،72942 رقم 
 Luis Alberto RODRIGUEZ الديد
OVEJRO ALONSO، بصفته مدي2 

الشركة،
أسباب االندماج جأهدافه:

مج وعة  تنظيم  تبديط 
 SISTEMAS AVANZADOS DE
جعقلنة   TECNOLOGIA MAROC
جالتي  تكونها  التي  القانونية  الهياكل 

 .SGICT تنتمي إليها
اإلسارية  اإلأراءات  تبديط 
االقتصاسية  جالعالقات  جالحدابية، 
 SISTEMAS مج وعة  ساخل 
 AVANZADOS DE TECNOLOGIA

MAROC جكذا خفض التكاليف. 
إلنشاء  املدتخدمة  -الحدابات 

شرجط الع لية:
يحقق اإلسماج بتاريخ رأعي ابتداء 
جلتحقيق   ،2222 يناير  فاتح  من 
استخدام  تقرر  الع لية،  شرجط 
 32 بتاريخ  املحصورة  الحدابات 

سأن21 2222 لكل شركة، 
-الحقوق جاممالك املتوقع نقلها: 

امصول املقدمة
 SGICT يصل مبلغ أصول شركة 
ك ا تم حصرها في 32 سأن21 2222، 
 SISTEMAS لفائدة  نقلها  يتم  جالتي 
 AVANZADOS DE TECNOLOGIA

MAROC إ 6 22.397.934 سرهم
الخصوم املقدمة:

 SGICT يصل مبلغ خصوم شركة 
ك ا تم حصرها في 32 سأن21 2222، 
 SISTEMAS لفائدة  نقلها  يتم  جالتي 
 AVANZADOS DE TECNOLOGIA

MAROC إ 6 48.872 سرهم
امصول الصافية املقدمة: 

الصافية  امصول  مبلغ  يصل 
 SOCIETE DE املقدمة من قبل شركة
 GESTION IMMOBILIERE CARAT
DE TEMARA إ 6  20.397.934،55 

سرهم.

مكافأة اإلسماج:

مكافأة  اإلسماج  ع لية  عن  ينتج 

تبلغ 18.961.280،06 سرهم 

سيتم حداب مكافأة االسماج في 

»حداب اإلسماج«  الحداب املدمى 

 SISTEMAS AVANZADOS لشركة 

DE TECNOLOGIA MAROC

عن  املداه ة  هذه  تعويض  تم 

بزياسة  االندماج  استيعاب  طريق 

لشركة  االأت اعي  الرأس ال  في 

 SISTEMAS AVANZADOS DE

ب قدار   TECNOLOGIA MAROC

1،436،300 سرهم

- شرجط التقدي ات

 SISTEMAS لشركة  سيكون 

 AVANZADOS DE TECNOLOGIA

أمالك  أ يع  امتالك   MAROC

فيها  ب ا   SGICT شركة  حقوق  ج 

حدابات  في  نديانها  تم  التي  تلك 

من يوم التحقيق  ابتداء  الشركتين، 

النهائي اإلسماج,  ج ستنتفع منها بشكل 

رأعي ابتداء من فاتح يناير 2222  

 SISTEMAS شركة  ستتح ل 

 AVANZADOS DE TECNOLOGIA

أ يع الديون جااللتزامات   MAROC

في  ب ا   ،SGICT شركة  عل6  املت2تبة 

التي ي كن أن تكون قبل  تلك  ذلك 

تم  جالتي   2222 يناير  فاتح  تاريخ 

 SOCIETE نديانها في حدابات شركة

 DE GESTION IMMOBILIERE

،CARAT DE TEMARA

من تاريخ التحقيق النهائي  ابتداء 

 SISTEMAS شركة  تحل  لإلسماج، 

 AVANZADOS DE TECNOLOGIA

 SOCIETE DE محل    MAROC

 GESTION IMMOBILIERE

ج ذلك عل6    CARAT DE TEMARA

جاإلأراءات  الحقوق  أ يع  مدتوى 

امخرى  جاملدؤجليات  جااللتزامات 

للشركة.

الشرجط   – االسماج  تحقيق   –

املعلقة .
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مشرجع االسماج جفق  تم إنشاء   

الج عية  ملوافقة  املعلق  الشرط 

لشركة  العاسية  غي2  العامة 

 SISTEMAS AVANZADOS DE

عل6   TECNOLOGIA MAROC
232 من قانون  االسماج طبقا لل اسة 

95-17املنظم لشركات املداه ة ك ا 

ال  مأل  جذلك  جتت ي ه،  تغيي2ه  تم 

يتعدى 32 سأن21 2222.

– حل الشركة املدتوعبة:

شركة  حل  اإلسماج  عن  يت2تب 
سجن  املدتوعبة)  )الشركة   SGICT

الكلي  التحويل  كذا  ج  تصفيتها، 

 SISTEMAS شركة  إ 6  مل تلكاتها 

 AVANZADOS DE TECNOLOGIA

في  املدتوعبة)  )الشركة   MAROC

الحالة التي توأد عليها عند التحقيق 

النهائي لإلسماج.

إأراءات اإلعالن

 226 املاسة  ملقتضيات  جفقا 

لشركات  املنظم   17-95 قانون  من 

جتت ي ه،  تغيي2ه  تم  ك ا  املداه ة 

تم إيداع مشرجع اإلسماج باملحك ة 

 ،2222 التجارية بالرباط في 5 سأن21 

تحت رقم 232956.
من أأل التلخيص جالنشر

مجلس اإلسارة

196 P

الدفار خالد 

خبي2 محاسب

الهاتف : 25.37.68.25.59

STE CHALLENGIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد

مقرها االأت اعي : 6 شارع ضاية 

عوا، الطابق الرباع، شقة رقم 26 

أكدال الرباط

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 ،2222 يونيو   22 بتاريخ  بالرباط 

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدجسة بشريك جحيد ذات الصفات 

اآلتية :

.CHALLENGIA : اإلسم

الهدف :شراء، تصنيع، جبيع أ يع 

جالتصدير،  االستي2اس  املواس،  أنواع 

مع  املشاركة  التجارية،  امع ال 

أ يع الشركات التي لها صلة بهدف 

الشركة.

الع ليات  كل  عامة  جبصفة 

املالية،  التجارية،  الصناعية، 

لها  جالتي  عقارية  جالغي2  العقارية 

عالقة بهدف الشركة.
رأس ال : 52.222 سرهم.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

مدبق  فسخ  ماعدا  النهائي   انشائها 

أج ت ديد.

بعد خصم االحتياطات   : االرباح 

تحويل  ي كن  جالنظامية  القانونية 

الربح الصافي بواسطة قرار من الج ع 

غي2  احتياطات  ا 6  العاسي  العام 

عاسية.

للشركة  جحيد  ك دي2  تعيين  تم 
زغاري  الديد   : محدجسة  غي2  ملدة 

سعيد.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 21   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222، تحت رقم 232222.
للخالصة جاالشهار

197 P

الدفار خالد 

خبي2 محاسب

الهاتف : 25.37.68.25.59

 STE SEFFAR KHALID AXESS

AUDIT & CONSEILS
مقرها االأت اعي :  8 شارع 

االسكندرية ع ارة سكار الرباط

تحويل مقر الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرباط بتاريخ 22 أكتوبر 2222، تم 

  : تحويل مقر مكتب الخبي2 املحاسب 

 SEFFAR KHALID AXESS AUDIT

.& CONSEILS
22 زنقة أزكزا  من عنوانه القديم 

شقة رقم 3 اكدال الرباط ا 6 عنوانه 

ع ارة  االسكندرية  شارع   8 الجديد 

سكار الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 21   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222، تحت رقم 232999.
للخالصة جاالشهار

198 P

STE PALADIS INC
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم   ،2222 أكتوبر    22 في  بالرباط 
إنشاء شركة ذات مدؤجلية  محدجسة 
من شريك جاحد بالخصائص التالية :

 STE PALADIS INC  : التدي ة  
.SARL AU

رأس ال : 222.222 سرهم مقد ة 
سرهم   222 حصة بقي ة   2222 عل6 

للحصة.
ابراهيم  زنقة   56  : الشركة  مقر 
املحيط   2 رقم   56 ع ارة  الرجساني 

الرباط.
البناء  أع ال   : املؤسدة  هدف 
الهندسة  أع ال  متنوعة،  جأشغال 

املدينة، التجارة.
الشريك الوحيد : سعيد الكنوني.

غي2  ملدة  للشركة  الوحيد  املدي2 
محدجسة : سعيد الكنوني.

 264257 رقم  التجاري  السجل 
باملحك ة التجارية بالرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222، تحت رقم 232534.
199 P

STE IGNITREE
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إنشاء   ،2222 نون21   4 بالرباط في 
محدجسة من  شركة ذات مدؤجلية  

شريك جاحد بالخصائص التالية :
 STE IGNITREE  SARL :  التدي ة

.AU
رأس ال : 222.222 سرهم مقد ة 
سرهم   222 حصة بقي ة   2222 عل6 

للحصة.

ابراهيم  زنقة   56  : الشركة  مقر 
املحيط   2 رقم   56 ع ارة  الرجساني 

الرباط.
هدف املؤسدة :  تطوير تكنولوأيا 
التدويق الرقمي جإنشاء  املعلومات، 

املحتوى، التجارة االلكت2جنية.
الشريك الوحيد : ياسين بوصباع.

غي2  ملدة  للشركة  الوحيد  املدي2 
محدجسة : ياسين بوصباع.

 264522 رقم  التجاري  السجل 
باملحك ة التجارية بالرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 21   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222، تحت رقم 232954.
200 P

 STE LAKHOUAJA ET
CONSORT

SARL AU
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
2222، تم إنشاء شركة   29 سبت 21 
شريك  من  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جاحد بالخصائص التالية :
 STE LAKHOUAJA ET :  التدي ة

.CONSORT SARL AU
رأس ال : 222.222 سرهم مقد ة 
سرهم   222 حصة بقي ة   2222 عل6 

للحصة.
ابراهيم  زنقة   56  : الشركة  مقر 
املحيط   2 رقم   56 ع ارة  الرجساني 

الرباط.
البناء  أع ال   : املؤسدة  هدف 

جأشغال متنوعة، أع ال الزراعة.
الشريك الوحيد : جليد لخواأة.

جليد  تعيين  تم   : الشركة  تديي2 
غي2  ملدة  للشركة  ك دي2  لخواأة 

محدجسة.
 264482 رقم  التجاري  السجل 

باملحك ة التجارية بالرباط.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 21    2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222، تحت رقم 232929.
201 P
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STE SACTIVITE NEGOCE
شركة محدجسة املدؤجلية 

ذات شريك جحيد
رأس الها : 222.222سرهم

مقرها االأت اعي : زاجية شارع 

مح د الديوري جمح د عبدج إقامة 

كامليا الطابق الثاني مكتب رقم 24 

القنيطرة

الزياسة في رأس ال  الشركة
عل6 اثر الج ع العام الغي2 العاسي 

 ،2222 يونيو   24 بتاريخ  املنعقد 

للشركاء  العامة  الج عية  قررت 

شركة SACTIVITE NEGOCE، شركة 

الشريك  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

سرهم،   222.222 الوحيدن رأس الها 
شارع  زاجية    : االأت اعي  مقرها 

مح د الديوري جمح د عبدج إقامة 

 24 كامليا الطابق الثاني مكتب رقم 

القنيطرة، ما يلي :

الزياسة في رأس ال الشركة لرفعه 

 2.522.222 سرهم ا 6   222.222 من 

حصة   24.222 بخلق  جذلك  سرهم، 

موزعة  سرهم   222 فئة  من  أديدة 

عل6 الشكل التا ي :

 25.222  ... الجعبة  الديد نوفل 

حصة.
القانون  من  ج7   6 البند  تعديل 

امسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 

 ،2222 سيد 21   6 بالقنيطرة بتاريخ 

تحت رقم 4962.

202 P

STE B & M AMEUBLEMENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 722.222 سرهم
مقرها االأت اعي : 45 شارع طارق 

بن زياس متجر رقم 2 القنيطرة
رفع رأس ال الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

الغي2 العاسي بالقنيطرة بتاريخ فاتح 

نون21 2222، تقرر باالأ اع ما يلي :

من  الشركة  رأس ال  في  الزياسة 

 2.222.222 ا 6  سرهم   722.222

حصة   5222 باصدار  جذلك  سرهم 

اأت اعية أديدية بقي ة 222 سرهم 

 522.222 مج وعه،  أي  للحصة، 

عل6  ججزعت  بكاملها  حررت  سرهم 

الشركاء كالتا ي :

 2522  ... الديد بني ينة ابراهيم 

حصة.

الديدة بوش لة فاط ة .... 2522 

حصة.

تغيي2  تبعا ملا سبق قرر الشركاء 

6 ج7 من القانون امسا�سي  الفصول 

للشركة.

الفصول 6 ج7 : رأس ال الشركة : 

أصبح رأس ال الشركة محدس في مبلغ 

2.222.222 سرهم مقدم ا 6 22.222 

سرهم   222 بقي ة  اأت اعية  حصة 

مكتتبة  بكاملها،  محررة  للواحدة، 

جموزعة كالتا ي :

 6222 ابراهيم  بني ينة  الديد 

 622.222 مج وعه  ما  أي  حصة، 

سرهم.

 6222 فاط ة  بوش لة  الديدة 

حصة، أي مج وعه 622.222 سرهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالقنيطرة   اإلبتدائية 

 5 سيد 21 2222، تحت رقم 93572.

203 P

STE MULTI LHADAMAT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 222.222 سرهم

مقرها االأت اعي : 25 زنقة سبو، 

الشوب، مكتب رقم 2 الطابق 

الخامس القنيطرة

تعديالت قانونية
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

الغي2 العاسي بالقنيطرة بتاريخ فاتح 

 STE MULTI سيد 21 2222،  لشركة

ذات  شركة   ،  KHADAMAT SARL

املدؤجلية املحدجسة تقرر ما يلي :

الديد  تعيين  عل6  املصاسقة 

بطاقة  االسري�سي،  علي  ابن  ابراهيم 

 ،UC222225 التعريف الوطنية رقم

 1987/10/04 بتاريخ  املزساس 

جالداكن  الراشيدية،  بالدفاالت 
بفاس، رقم 7 زنقة 4 حي صحراجة.

بطاقة  صبان،  ك ال  جالديد 

 ،ZT52729 رقم  الوطنية  التعريف 

تاجنات،  بوسزغ   2989 سنة  املزساس 

جالداكن بتاجنات، سجار الكدية جرسزغ 

غفداي.

مدي2ان للشركة ملدة غي2 محدجسة 

التفويض  مع  منفصل  بامضاء 

في  جاالمضاء  جالتديي2  جالت2خيص 

ب ا  بالشركة  املتعلقة  الوثائق  كل 

جالشيكات  العقوس  امضاء  ذلك  في 

جالك بياالت.

الشركة  ت ثيل  عامة  جبصفة 

أج  الع ومية  االسارات  أ يع  في 

الخصوصية ساخل املغرب أج خارأه.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 5 بتاريخ  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

سيد 21 2222، تحت رقم 93562.

204 P

STE TRANSPORT REKRAH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد

مقرها االأت اعي : متجر زنقة 33، 
رقم 642 حي الرشاس القنيطرة

السجل التجاري رقم : 55823

تفويت حصص اأت اعية
جتعيين مدي2 أديد

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 TRANSPORT الغي2 العاسي لشركة 

ذات  شركة   ،REKRAH SARL AU

جحيد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

تقرر ما يلي :

الحصص  تفويت  عل6  املصاسقة 

فؤاس  الديد  ملك  في  االأت اعية 

الحاأيبي  الديد  لفائدة  الزهراجي، 

التفويت  لعقد  تبعا  جذلك  ح زة، 

بتاريخ 22 نون21 2222.

فؤاس  الديد  استقالة  قبول 

الشركة  تديي2  مهام  من  الزهراجي 

ح زة  الحاأيبي  الديد  جتعيين 

 ،G644467 رقم  الوطنية  بطاقته 

مدي2 جحيد للشركة ملدة غي2 محدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

93369، بتاريخ 27 نون21 2222.

205 P

 STE   KAWAKI

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

مقرها االأت اعي : زاجية زنقة موالي 

عبد هللا جمح د عبده، إقامة 

الفرسجس ع ارة ب مكتب رقم 24  

القنيطرة

السجل التجاري رقم : 59242

تفويت حصص اأت اعية

جتعيين مدي2 أديد

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 KAWAKI لشركة  العاسي  الغي2 

املدؤجلية  ذات  شركة   ،SARL

املحدجسة،  تقرر ما يلي :

  522 تفويت  عل6  املصاسقة 

الحصص االأت اعية في ملك الديد 

الجي2اري محين، لفائدة الديد فوزي 

التفويت  لعقد  تبعا  جذلك  مح د، 

لتصبح   ،2222 سبت 21   27 بتاريخ 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد.

الديد  جتعيين  املدي2  استقالة 

التعريف  بطاقة  مح د،  فوزي 

الوطنية رقم BJ222545 مدي2 جحيد 

للشركة ملدة غي2 محدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة،  اإلبتدائية 

93522، بتاريخ 29 نون21 2222.

206 P
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 STE   RONACHIB TRANS
شركة اذت مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
مقرها االأت اعي :رقم 48، لي2اك 

الداكنية 2، افاق القنيطرة
السجل التجاري رقم : 58687

الحل املبكر للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 RONACHIB لشركة  العاسي  الغي2 
ذات  شركة   ،TRANS SARL AU

املدؤجلية املحدجسة،   تقرر ما يلي :
الحل التطوعي جاملبكر للشركة.

رشيد،  لعرجبي  الديد  تعيين 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
مصفي  بصفته   ،G543832 رقم 

للشركة.
الشركة  التصفية  مقر  تحديد 
لي2اك   48 رقم   : االأت اعي  ب قرها 

الداكنية 2، افاق القنيطرة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالقنيطرة،  اإلبتدائية 

نون21 2222، تحت رقم 93528.
207 P

STE ON DILIA SERVICES
شركة اذت مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد
رأس الها : 222.222 سرهم

مقرها االأت اعي :  زاجية شارع 
مح د الديوري جمح د عبده إقامة 
كامليا الطابق الثاني مكتب رقم 24 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون   جضع  تم  بالقنيطرة، 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي  
ذات  جحيد  بشريك  املحدجسة 

املواصفات التالية :
 STE ON DILIA  : التد ية 

.SERVICRS SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.
شارع  زاجية   : االأت اعي  املقر 
مح د الديوري جمح د عبده إقامة 
 24 كامليا الطابق الثاني مكتب رقم 

القنيطرة.

في  املقاجلة   : الشركة  موضوع 

امشغال املختلفة اج البناء.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم   222.222 مبلغ  في  الشركة 

اأت اعية  حصة   2222 ا 6  مقدم 

محررة  للواحدة،  سرهم   222 بقي ة 

بكاملهان مكتتبة، في ملكة  الشريكة 

الوحيدة كالتا ي :

 2222  .... الديدة أغزاف س ي2ة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التديي2 : أسند ا 6 الديدة أغزاف 

التعريف  للبطاقة  الحاملة  س ي2ة 

.UC 34624 الوطنية رقم
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 67529 بتاريخ 5 سيد 21 2222.

208 P

STE ZAICHA TRANS
SARL AU

نص املوضوع
في  املحرر  العرفي  ب قتضىالعقد 

2222، تم  يناير   25 القنيطرة بتاريخ 

االتفاق عل6 القانون امسا�سي لشركة 

ذات الخصائص التالية :

 STE ZAICHA TRANS : التد ية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.

الغضر : النقل الشخ�سي.

 AVENUE  : االأت اعي  املركز 

 ABDOU BAKER ESSADIK RCE

.48  IMANE BUREAU 2 KENITRA

سرهم   222.222  : الرأس ال  

حصة اأت اعية   2222 مقد ة ا 6 

بقي ة 222 سرهم للحصة الواحدة.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

ا 6 32 سيد 21 من كل سنة.

5 % االحتياطي القانوني   : االرباح 

جالباقي بعد املداجلة.

لتديي2  قانونيا  عين   : التديي2 

الديد   : الشركة جملدة غي2 محدجسة 

سفيان الشاجي.

املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 

اإلبتدائية بالقنيطرة، بتاريخ 25 يناير 

2222، تحت رقم 58925.

209 P

STE FFM JURIDIQUE
جفاة شريك

أيلوله تركة حصصه
تأكيد املدبرة في مهامها

تعديالت تالزمية للنظام امسا�سي
العاسية  غي2  العامة  الج عية  إن 

للشركة   ،2222 نون21   3 املنعقدة في 

 ،FFM JURIDIQUE الحاملة لتد ية

محدجسة،  مدؤجلية  ذات  شركة 

الكائن  سرهم،   222.222 رأس الها 

زنقة أح د   7 مقرها بالدارالبيضاء، 

)السجل   4 الطابق الثاني رقم  توكي، 

 (239.522 الدارالبيضاء  التجاري 

مراس  سهام  الهالكة  جفاة  اثر  عل6   ،

بتاريخ 22 يناير 2222، قد :

حصة شركة   522 سجلت أيلولة 

لفائدة جرثتها ك ا يلي :

ا 6  االزرق  عاسل  الديد  زجأها 

حدجس ..... 225 حصة.

ا 6  فكري  سعاس  الديدة  جالدتها 

حدجس ....... 83 حصة.

إبنها الديد علي االزرق ا 6 حدجس 

....... 246 حصة.

ا 6  االزرق  علياء  االندة  إبنتها 

حدجس .... 73 حصة.

ا 6  االزرق  مريم  االندة  ابنتها 

حدجس ........ 73 حصة.

الهارج�سي  مليكة  الديدة  أكدت 

بصفتها مدبرة جملدة غي2 محدسة.

عدلت تالزميا الفصول 6، 7 ج26 

من النظام امسا�سي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 24 نون21 2222، 

تحت رقم 846225.
املدبرة

210 P

 STE SIEMENS
.S.A

نقل مقر الشركة
تعديالت تالزمي للنظام امسا�سي

 29 بتاريخ  مداجالت  ب وأب 

رقابة  مجلس  فان   ،2222 مارس 

 SIEMENS الشركة الحاملة لتد ية 

اسارة  ذات  مداه ة  شركة   ،.S.A
رأس الها  رقابة،  جمجلس  أ اعية 

السجل  سرهم،   22.222.222

التجاري الدارالبيضاء 29.253 قد :

ا 6  الشركة  مقر  نقل  قرر 

الدارالبيضاء  )محطة  الدارالبيضاء 

شارع موالي عبد الرح ان،  امليناء)، 

الشركة  مقر  الثاني،  الطابق 

)مارينا  املتواأد حاليا بالدارالبيضاء 

العاج3،  ج  ع ارة  الدارالبيضاء)، 

الطابق الدابع، طبقة املكاتب رقم 6.

عدل نتيجة لذلك الفصل الرابع 

من النظام امسا�سي.

صاسقت الج عية العامة العاسية 

مارس   29 في  املنعقدة  العاسية  جغي2 

املعني  لل حضر  القرار  عل6   ،2222

الدالف الذكر.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 27 نون21 2222، 

تحت رقم 845875.

211 P

STE EBERTEC
.S.A

فتح فرع تابع بالدارالبيضاء
 24 إن مجلس اإلسارة املجت ع في 

مداه ة  للشركة   ،2222 اكتوبر 

 ،STE EBERTEC لتد ية  الحاملة 

 22 بالدارالبيضاء  مقرها  الكائن 
)السجل  زنقة سعد بن ابي جقاص، 

قد   (2.227 الدارالبيضاء  التجاري 

قرر فتح فرع تابع بامل يزات التالية :

.STE EBERTEC : التد ية

املقر : الدالبيضاء عين الدبع م ر 

اللي ون.
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الع ليات،  أ يع   : الغرض 
لحدابها أج لحداب االغيار في النقل 

جاللوأيدتيك.
الشراء جالبيع جاالستي2اس جاالنتاج 
جالتدويق للخ ور جاملقبالت جالنبيذ 

جالخ ور الفوارة.
املدير : الديدة غيثة مرية زني21.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 22 نون21 2222، 

تحت رقم 847223.
مجلس اإلسارة

112 P

 STE GROUPE AGRICOLE
TAZI

انسحاب شريك من الشركة عل6 اثر 
تفويت حصصه 

التعديل التالزمي للفصلين الداسس 
جالدابع من النظام امسا�سي

حذف الباب الحاسي عشر من 
النظام امسا�سي

حصص  تفويت  عقد  عن  يت2تب 
 2222 اكتوبر   22 بتاريخ  الشركة 
 GROUPE للشركة الحاملة لتد ية 
ذات  شركة   ،AGRICOLE TAZI
رأس الها  محدجسة،  مدؤجلية 
مقرها  الكائن  سرهم،   222.222
معرجف،  سيدي  بالدارالبيضاء 
تجزئة التوفيق، م ر التقدم، رقم 22 
رقم  )السجل التجاري الدارالبيضاء 
222.989). ، أن الديدة غيثة التازي 
قد فوتت 332 حصة التي ت تلكها في 
الشركة لفائدة الديدتين ندى التازي 

جايزة التازي.
العاسية  غي2  العامة  الج عية  إن 
اكتوبر   22 في  املنعقدة  للشركاء 

2222، املشار اليها أعاله قد :
سجلت التفويت املشار اليه أعاله.
من  التالزمي  االنسحاب  عاينت 

الشركة للديدة غيثة التازي.
عدلت تالزميا الفصلين الداسس 

جالدابع من النظام امسا�سي.
من  عشر  الحاسي  الباب  حذف 

النظام امسا�سي.

القانوني   باإليداع  القيام  تم 

املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة 

 22 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

نون21 2222، تحت رقم 846766.
املدبرجن

213 P

 STE FFM JURIDIQUE
تفويت حصص الشركة

قبول شركاء أدس
تعيين مدبر ثان

اعاسة صياغة النظام امسا�سي
حصص  تفويت  عقد  عن  يت2تب 

أن   ،2222 نون21   22 بتاريخ  الشرك? 

شركة   ،  FFM JURIDIQUE شركة 
رأس الها  محدجسة،  مدؤجلية  ذات 

مقرها  الكائن  سرهم،   222.222
توكي  أح د  زنقة   7 بالدارالبيضاء 
الطابق الثاني رقم 4 السجل التجاري 

الدار البيضاء 239.522 ان الديدات 

فكري،  سعاس  الهارج�سي،  مليكة 

علياء االزرق جمريم االزرق جالديدن 

عاسل االزرق جعلي االزرق، قد فوتوا 

حصة التي ي تلكونها   2222 مج وع 

في الشركة لفائدة :

 GRANT THORNTON شركة 

مداه ة،  شركة   ،CONSEIL
الكائن  سرهم،   322.222 رأس الها 

 7 )العنق)،  بالدارالبيضاء  مقرها 

تجزئة املنار  شارع اسريس الدالجي، 

الدارالبيضاء  التجاري  )السجل   ،

.(237.427

ا 6 حدجس .... 752 حصة.

الح ومي  أمين  موالي  الديد 

االسري�سي ا 6 حدجس .... 252 حصة.

العاسية  غي2  العامة  الج عية  إن 

للشركاء املنعقدة في 22 نون21 2222، 

املشار اليها أعاله قد :

سجلت التفويت املشار اليه اعاله.

 GRANT شركة  قبلت 

جالديد   THORNTON CONSEIL

االسري�سي،  الح ومي  أمين  موالي 

في  أديدين  شريكين  بصفته ا 

الشركة.

من  التالزمي  االنسحاب  عاينت 

الشركة للديدات مليكة الهارج�سي، 
جمريم  االزرق  علياء  فكري،  سعاس 
االزرق جالديدين عاسل االزرق جعلي 

االزرق.
جملدة  ثانيا  مدبرا  بصفته  عينت 

غي2 محدسة :
الدكنة  بالمينن  زينب  الديدة 
زنقة باب   26 راسين،  بالدارالبيضاء 
الشقة رقم  الطابق الرباع،  املندب، 

.22
قررت اعت اس نص أديد للنظام 

امسا�سي املعاس الصياغة.
القانوني   باإليداع  القيام  تم 
املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة 
 28 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

نون21 2222، تحت رقم 848.225.
املدبرجن

214 P

 STE  D›AMENAGEMENT
 ET DE DEVELOPPEMENT

 IMMOBILERS ET
TOURISTIQUES

SADITO 
انسحاب شريك من الشركة عل6 اثر 

تفويت حصصه 
التعديل التالزمي للفصلين الدابع   

من النظام امسا�سي
حذف الفصول من 42 ا 6 46 عل6 

سبيل الدناحية
اعاسة صياغة النظام امسا�سي

حصص  تفويت  عقد  عن  يت2تب 
 2222 اكتوبر   22 بتاريخ  الشركة 
 LA لتد ية  الحاملة  للشركة 
 SOCIETE D’AMENAGEMENT
 ET DE DEVELOPPEMENT
 IMMOBILIERS ET
شركة   ،TOURISTIQUES SADITO
رأس الها  محدجسة،  مدؤجلية  ذات 
مقرها  الكائن  سرهم،   222.222
معرجف،  سيدي  بالدارالبيضاء 
تجزئة التوفيق، م ر التقدم، رقم 29 
رقم  )السجل التجاري الدارالبيضاء 
242.492). ، أن الديدة غيثة التازي 

قد فوتت للديدتين ندى التازي جايزة 

التي  حصة   667 مج وع  التازي، 

ت تلكها في الشركة، لفائدة :

 .... الديدة ندى التازي ا 6 حدجس 

593 حصة.

 ... الديدة ايزة التازي ا 6 حدجس 

74 حصة.

العاسية  غي2  العامة  الج عية  إن 

اكتوبر   22 في  املنعقدة  للشركاء 

2222، املشار اليها أعاله قد :

سجلت التفويت املشار اليه أعاله.

من  التالزمي  االنسحاب  عاينت 

الشركة للديدة غيثة التازي.

عدلت تالزميا الفصلين الداسس 

جالدابع من النظام امسا�سي.

 46 ا 6   42 الفصول من  حذفت 

من النظام امسا�سي السباب سانحة.

املعاس  امسا�سي  النظام  اعت دت 

الصياغة.

القانوني   باإليداع  القيام  تم 

املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة 

 23 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

نون21 2222، تحت رقم 847242.
املدبر

215 P

TJ SCHOOL PRIVE
تكوين شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة بشريك جحيد
تك ن  التي  الشركة  تكوين  تم 

نوف 21   29 بتاريخ  يلي  م يزاتها في ا 

:2222

مدؤجلية  ذات  شركة   : الشكل 

محدجسة بشريك جحيد.

.TJ SCHOOL PRIVE : التد ية

 THOMAS JEFERSON  : العالمة 

 INTERNATIONAL SCHOOL

.PRIVE

شركة   : الوحيد  الشريك 

مداه ة  شركة   ،ALNASSIR
الكائن   ، سرهم   322.222 رأس الها 
مقرها بالدارالبيضاء 72، زنقة عالل 

املقيدة  الطابق الرابع،  بن عبد هللا، 

بالسجل التجاري للدارالبيضاء تحت 
رقم 426.727.

 222.222  : الشركة  رأس ال 

سرهم.
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)أهة  املح دية   : الشركة  مقر 
أ اعة  الدارالبيضاء-سطات)، 

الشالالت، الطريق الوطنية رقم 9.
99 سنة ابتداء من قيدها   : املدة 

بالسجل التجاري.
الشركة  غرض  يك ن   : الغرض 
إحداث جاستغالل جتدبي2 أ يع  في  
التي  الخصو�سي  التعليم  مؤسدات 
لها مه ة التعليم  لج يع املدتويات، 
جكذا  جالثانوي  جاإلعداسي  اإلبتدائي 
الت2بية املوسيقية جالفنية جالرياضية 
الت2بوية  املداعدة  كل  جبالخصوص 
ك ثل  للتعليم،  امخرى  جاملك الت 
جامع ال  املنهي  جالتوأيه  اإلعالم 
جتنظيم  املحرجسة  التطبيقية 

اإلمتحانات جأشغال نهاية الدراسة.
بشكل  الشركة  غرض  ت ديد  تم 
الع ليات  أ يع  ليش ل  صحيح 
لها  التي  جاملالية  جالعقارية  املنقولة 
عالقة مباشرة أج غي2 مباشرة بالغرض 

الدالف الذكر.
الوحيد  الشريك  عين   : املدبرية 

بصفته مدبرا.
الداكن  اليوسفي  أواس  الديد 
بالدارالبيضاء )كاليفورنيا) 3، تجزئة 

ليل6 2.
القيام  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكتابة  القانوني  باإليداع 
لل ح دية  اإلبتدائية  املحك ة  لدى 
رقم  تحت   2222 نوف 21   29 بتاريخ 

.2339
تم قيد الشركة بالسجل التجاري 

لل ح دية تحت رقم 32.923
من السجل التحليلي

املدبر

216 P

SAWN IMMOBILIER
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE : 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : SECTEUR 4 M1
 AVENUE AL ARZ HAY RYAD

RABAT
RC N° 153081

IF N° 50336932

ICE N° : 002851426000010
تغيي2 مدي2 الشركة جتفويت حصص

ب وأب الج ع العام الغي2 العاسي 
 2222 سبت 21   22 بتاريخ  املنعقد 

ت ت املصاسقة عل6 ما يلي :
هللا  عبد  الديد  حصص  تفويت 
حكم  فاضل  جالديد  الصديق  ابن 

كاملة للشركات التالية :
.FONCIERE LE BHOU SARL

.AL REZK CAPITAL SARL 
 BENBRAHIM GROUP

.INVESTMENT SARL
للشركة  الوحيد  املدي2  استقالة 

الديد عبد هللا ابن الصديق.
إمضاء  أديدين  مدي2ين  تعيين 
الدقلي  مح د  الديد  مشت2ك، 
غي2  ملدة  بن21اهيم  ر�سى  جالديد 

محدسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 21   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232997.
217 P

GRILLADES TORINO
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بشريك جحيد

رأس الها 822.222 سرهم
 سائرة PTT محل رقم 2 حي النهضة 2

الرباط
السجل التجاري : 232522 الرباط

استقالة مدير
غي2  العام  الج ع  ملداجالت  تبعا 
 2222 سبت 21   23 بتاريخ  العاسي 
 GRILLADES TORINO لشركة 

SARL AU تقرر ما يلي :
تحويل امسهم :

إ 6  لينا  غزالن  الديدة  نقلت 
سيدي  الدقاقي  الشرقاجي  الديد 
رقم  البطاقة  صاحب  ياسين 
 (8222( آالف  ث انية   A734258

سهم من الشركة املذكورة.
استقالة مدير : استقالة الديدة 

املغربية  الجندية  من  لينا  غزالن 

مح د  شارع  املياه  بخزان  املقي ة 

الحاملة  الرباط  الوزاني  بحلدن 

لبطاقة التعريف رقم A362763 من 

إسارة.

الشرقاجي  الديد   : املدير  تعيين 
أندية  من  ياسين،  سيدي  الدقاقي 
مغربية حاصل عل6 بطاقة التعريف 
في  املقيم   A734258 رقم  الوطنية 
اس اعيل  موالي  شارع   75 ع ارة 
الشقة 29 حدان الرباط يتم تعيينه 

مدير الشركة لفت2ة غي2 محدجسة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 
 28 يوم  بالرباط  التجارية  املحك ة 

أكتوبر 2222 تحت رقم 8228.
218 P

FATIHA SUSHI
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بشريك جحيد

رأس الها 2.222.222 سرهم
زاجية شارع امطلس جشارع أبل 

تزكة رقم 39 أكدال
 الرباط

السجل التجاري : 248939 الرباط
استقالة مدير

غي2  العام  الج ع  ملداجالت  تبعا 
 2222 أكتوبر   24 بتاريخ  العاسي 
 FATIHA SUSHI SARL AU لشركة 

تقرر ما يلي :
تحويل امسهم :

نقل الديد بلوط بديع إ 6 الديد 
مح د أنس مصدق صاحب البطاقة 
الوطنية رقم D625886 أحد عشر 
الشركة  من  سهم   (22222( الف 

املذكورة.
الديد  استقالة   : مدير  استقالة 
املغربية  الجندية  من  بديع  بلوط 
بي2  29 زنقة حاتم عطاي  بـ  املقي ة 
الحامل  الرباط  الدو�سي  حي  قاسم 
لبطاقة التعريف رقم A26324 من 

إسارة.
تعيين املدير : الديد مح د أنس 
مصدق، من أندية مغربية حاصل 
رقم  الوطنية  التعريف  بطاقة  عل6 
 272 ع ارة  في  املقيم   D625886
زنقة بني غرفات حي الدوي�سي الرباط 
لفت2ة غي2  تعيينه مدير الشركة  يتم 

محدجسة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

يوم بالرباط  التجارية   املحك ة 

 24 نوف 21  2222 تحت رقم 8832.

219 P

AMINE EDDKIOUAK
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة بشريك جحيد

بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 

بالرباط تم تأسيس   2222 نوف 21   7

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد :

 AMINE  : التد ية 

.EDDKIOUAK SARL AU

بيع بالتجزئة في املتاأر    : الهدف 

الجاهزة  لل البس  االنت2نيت  ع21  أج 

جامحذية  املوضة  جإكددوارات 

جالدلع الجلدية جما إ 6 ذلك جاالستي2اس 

جالتصدير.

 32 اإلقامة رقم   : املقر االأت اعي 

شارع موالي اح د الوكيلي   8 الشقة 

حدان الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 

 2222 سرهم مقدم إ 6   222.222 في 

سرهم   222 بقي ة  اأت اعية  حصة 

جتوزيعها اكتتابها  سدس   للواحدة 

ك ا يلي :

 2222  : الدقيوق  امين  الديد 

حصة.

التديي2 : يدير الشركة الديد أمين 

ابتداء  محدجسة  غي2  ملدة  الدقيوق 

امسا�سي  القانون  توقيع  تاريخ  من 

للشركة مع اعت اس توقيعه في أ يع 

العقوس جالوثائق اإلسارية جالبنكية.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

سيد 21 من   32 فاتح يناير جتنتهي في 

كل سنة.

من   5% يخصم ما قدره   : امرباح 

في  القانوني  االحتياطي  تكوين  أأل 

حدجس 1/5 من الرأس ال.
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جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
التجارية بالرباط تحت رقم 22359.

ب قت�سى مقتطف جبيان

220 P

FATIHA SUSHI
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بشريك جحيد

رأس الها 2.222.222 سرهم
زاجية شارع امطلس جشارع أبل 

تزكة رقم 39 أكدال الرباط
السجل التجاري : 248939 الرباط

رفع رأس املال
غي2  العام  الج ع  ملداجالت  تبعا 
 2222 أكتوبر   4 بتاريخ  العاسي 
 FATIHA SUSHI SARL AU لشركة 

تقرر ما يلي :
 2.222.222 إ 6  املال  رأس  رفع 
حصة   22.222 بإنشاء  جذلك  سرهم 

أديدة من فئة 222 سرهم.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 
املحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 

.8829
221 P

MAC GRILLE
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بشريك جحيد

رأس الها 222.222 سرهم
 سائرة PTT محل رقم 2 حي النهضة 2

الرباط
السجل التجاري : 254995 الرباط

استقالة مدير
غي2  العام  الج ع  ملداجالت  تبعا 
 2222 أكتوبر   4 بتاريخ  العاسي 
 MAC GRILLE SARL AU لشركة 

تقرر ما يلي :
تحويل امسهم :

الدقاقي  الشرقاجي  الديد  نقل 
سيدي ياسين إ 6 الديدة الشرقاجي 
رقم  البطاقة  صاحبة  مريم  الدقاقي 
من  سهم   (2222( ألف   A738344

الشركة املذكورة.

الديد  استقالة   : مدير  استقالة 

الشرقاجي الدقاقي سيدي ياسين، من 

الجندية املغربية املقيم بـ 75 شارع 

29 حدان  الشقة  موالي اس اعيل 

الرباط الحامل لبطاقة التعريف رقم 

A734258 من إسارة.

تعيين املدير : الديدة الشرقاجي 

مغربية  أندية  من  مريم،  الدقاقي 

حاصل عل6 بطاقة التعريف الوطنية 

رقم A738344 املقيم في ع ارة 75 

 29 الشقة  اس اعيل  موالي  شارع 

مديرة  تعيينها  يتم  الرباط  حدان 

للشركة لفت2ة غي2 محدجسة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

يوم بالرباط  التجارية   املحك ة 

22 أكتوبر 2222 تحت رقم 7925.

222 P

SOLO PASTA

SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

بشريك جحيد

رأس الها 352.222 سرهم

محل 223 تقاطع زنقة الريف جشارع 

مح د الداسس طريق زعي2 22272 

الرباط

السجل التجاري : 229257 الرباط

إضافة شعار
غي2  العام  الج ع  ملداجالت  تبعا 

 2222 سبت 21   26 بتاريخ  العاسي 

 SOLO PASTA SARL AU لشركة 

تقرر ما يلي :

خالل  من  للشركة  شعار  إضافة 

 LES CONTINENTS إضافة 

.CUISINE DU MONDE

لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

 22 يوم  بالرباط  التجارية  املحك ة 

نوف 21 2222 تحت رقم 8775.

223 P

YA SUSHI
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بشريك جحيد

رأس الها 622.222 سرهم
 سائرة PTT محل رقم 4 حي النهضة 2

الرباط
السجل التجاري : 237885 الرباط

استقالة مدير
غي2  العام  الج ع  ملداجالت  تبعا 
 2222 سبت 21   23 بتاريخ  العاسي 
تقرر   YA SUSHI SARL AU لشركة 

ما يلي :
تحويل امسهم :

إ 6  لينا  غزالن  الديدة  نقلت 
سيدي  الدقاقي  الشرقاجي  الديد 
رقم  البطاقة  صاحب  ياسين 
A734258 ستة آالف )6222) سهم 

من الشركة املذكورة.
استقالة مدير : استقالة الديدة 
املغربية  الجندية  من  لينا  غزالن 
مح د  شارع  املياه  بخزان  املقي ة 
الحاملة  الرباط  الوزاني  بحلدن 
لبطاقة التعريف رقم A362763 من 

إسارة.
الشرقاجي  الديد   : املدير  تعيين 
أندية  من  ياسين،  سيدي  الدقاقي 
مغربية حاصل عل6 بطاقة التعريف 
في  املقيم   A734258 رقم  الوطنية 
اس اعيل  موالي  شارع   75 ع ارة 
الشقة 29 حدان الرباط يتم تعيينه 

مدير الشركة لفت2ة غي2 محدجسة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 
املحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 

.8227
224 P

ليل6 الخطيب

ترأ انة محلفة

 CALSINA CARRE MAGHREB
LOGISTICS

SARL AU
كالدينا كاري مغرب لوأيدتيك

ش.م.م.ش.ج.
السجل التجاري : 232769

رقم التعريف املوحد لل قاجلة : 

223288642222283

املقر االأت اعي : قطعة رقم 2، 
باملنطقة املوسعة لل نطقة الحرة 

بطنجة اطوموتيف سيتي، املد اة : 
»طاك 2«، أ اعة اأوامعة، إقليم 

الفحص أنجرة - طنجة
محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بطنجة، بتاريخ 22 نوف 21 2222، تم 
املدؤجلية  محدجسة  شركة  تأسيس 
املد اة  جحيد،  شريك  ذات 
 CALSINA CARRE MAGHREB
املواصفات  ذات   ،LOGISTICS

التالية :
كاري  كالدينا   : الشركة  تد ية 

مغرب لوأيدتيك ش.م.م.ش.ج.
 CALSINA CARRE MAGHREB 

LOGISTICS
(CCML( : االختصار

املوضوع : يتجل6 موضوع الشركة 
بشكل  في الخارج،  أج   / في املغرب ج 
لحدابها  مباشر،  غي2  أج  مباشر 
الخاص أج لحداب الغي2 أج عن طريق 

املداه ة في :
بج يع  جالصيانة  اللوأيدتيك 

أشكالها ؛
عل6  للبضائع  الطرقي  النقل 

الصعيد الوطني جالدج ي ؛
كراء عربات نقل البضائع بدائق 

لحداب الغي2 ؛
جكيل النقل الطرقي للبضائع ؛

إيداع أ يع الدلع ؛
جتقديم  جتج يع  تديي2 

املقطورات الدجلية جالحاجيات ؛
املتاأرة في كافة الدلع ؛

كافة  جتوزيع  جتصدير  استي2اس 
جالقيام بكافة  املنتجات جالخدمات، 
امنشطة املرتبطة بالتجارة الوطنية 

جالدجلية ؛
الوساطة  ع ليات  بكافة  القيام 
في ا  جالوكالة  جاإليداع  جالصيانة 
يتعلق بالنقل الدج ي البحري جال21ي 

جالجوي ؛
استي2اس  ع ليات  أ يع  إنجاز 
جالصيانة  النقل  أأهزة  جتصدير 
بامنشطة  جاملتعلقة  جالتخزين 

املرتبطة بها ؛
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االستشارة في مجال اللوأيدتيك 
جالنشاط التجاري ؛

اإلأراءات  بج يع  القيام 
الدلع  بج يع  املتعلقة  الج ركية 

املنقولة بحرا أج برا أج أوا ؛
أ يع  إنجاز  عامة،  جبصفة 
باملنقوالت الخاصة   الع ليات 
التجارية  أج  العقارية  الع ليات  أج   
كانت  مه ا  املالية،  أج  الصناعية  أج 
املرتبطة بشكل مباشر أج غي2 مباشر 
من  التي  تلك  أج  الشركة،  ب وضوع 

شأنها اإلسهام في تن ية الشركة.
 ،2 رقم  قطعة   : االأت اعي  املقر 
الحرة   لل نطقة  املوسعة  باملنطقة 
املد اة  سيتي،  اطوموتيف  بطنجة 
إقليم  أ اعة اأوامعة،   ،»2 »طاك 

الفحص أنجرة - طنجة.
املدة : حدست مدة الشركة في 99 
سنة، تبتدئ في الدريان انطالقا من 
التجاري،  بالسجل  تقييدها  تاريخ 
املبكر  الفسخ  حالتي  في  عدا   ما 
املنصوص عليه ا ض ن  الت ديد  أج 

النظام امسا�سي.
الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 
أجرج  أالف  عشرة  قدره  مبلغ  في 
مائة  إ 6  مقدم  أجرج)،   22.222(
أجرج،   222 مائة  فئة  من  حصة، 
أ يعها مكتتبة، جمدددة كلها نقدا 
عند االكتتاب جمدندة إ 6 الشريك 

الوحيد املذكور .
اآلندة  ستضطلع   : اإلسارة 
 ALBA CARRE كوليس،  كاري  ألبا 
ماي   22 بتاريخ  املزساسة   .COLIS
اإلسبانية  بخي2جنا،   ،2985
الجندية، الحاملة لجواز الدفر عدس 
بخي2جنا،  الداكنة   ،PAP223464
غي2  ملدة  التديي2،  ب هام  إسبانيا، 
ملزمة  الشركة  جستكون  محدجسة، 
ستح ل  التي  العقوس  كافة  ب وأب 

توقيعها.
من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

غاية 32 سس 21.
امرباح : سيتم اقتطاع ندبة 5 % 
من امرباح الصافية، من أأل تكوين 
هذا  سام  ما  القانوني،  االحتياطي 

امخي2 سجن 5/1 )خ س) الرأس ال.

تم تقديم اإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2222 سيد 21   2 بتاريخ  بطنجة، 

تحت رقم 262285.
قصد اإلشعار جالبيان

املدي2

225 P

امستاذ مح د بوزبع

ت ارة

 ECOLE IBN RACHIK AL
QUAYRAWANI

س.ت. الرباط : 225347

حل الشركة
2 ب قت�سى عقد عرفي حرر بت ارة 

الج ع  قرر   ،2222 نوف 21   25 في 

 ECOLE لشركة  االستثنائي  العام 

 IBN RACHIK AL QUARAWANI
ش.ذ.م.م، رأس الها 222.222 سرهم، 

زعي2،  يحيى  سيدي  بت ارة،  مقرها 

سجار الحوامد، ما يلي :

الفسخ املدبق جالتصفية الوسية 

للشركة ؛

بت ارة،  التصفية  مقر  تحديد 

سيدي يحيى زعي2، سجار الحوامد ؛
الح ري  يوسف  الديد  تعيين 

ك صفي للشركة بدجن مقابل.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت  2222 سيد 21   8  بتاريخ 
رقم 232243.

من أأل االستخالص جالبيان

226 P

LAARIBI CASHS
SARL AU

رأس املال شركة : 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : إقامة راحة البال 

مركز راحة البال رقم 24 شارع رحال 

املدكيني تجزئة سعيد حجي

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي حرر بدال تم 

محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

الوحيد  الشريك  ذات  املدؤجلية 

جذات املواصفات التالية :

»مريبي كاش«   : التد ية الشركة 
ش.م.م.ش.ج.

املقر اإلأت اعي : إقامة راحة البال 
رقم 24 شارع  رحال املدكيني تجزئة 

سعيد حجي.
في  الرأس ال  حدس   : الرأس ال 
 2222 من  مكون  سرهم   222.222
حصة من فئة 222 سرهم لكل حصة 
 2222 الديدة كلثوم لعربي   : لفائدة 

حصة.
الغرض : الوسيط التجاري.

تحويل امموال.

املدة : 99 سنة.
كلثوم  الشركة  يدي2   : املدي2ة 

لعربي ملدة غي2 محدجسة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة اإلبتدائية بدال في 
تحت رقم السجل   2222 سيد 21   5

التجاري : 37229.
227 P

 STE ECONOM
ENGINEERING

SARL AU
تصفية شركة

 2222 نوف 21  فاتح  بتاريخ 
العام  الج ع  عقد  جب وأب 
بتاريخ  بالرباط  املسجل  االستثنائي 
الشريك  قرر   2222 نوف 21   24

الوحيد ما يلي :
أمر  إسناس  جتم  الشركة  تصفية 

التصفية للديدة منية الريو ؛
مقر التصفية هو املقر االأت اعي 

للشركة ؛
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2222 سيد 21  فاتح  بتاريخ  بت ارة 

تحت عدس 9456.
228 P

SOCIETE SALA CASH
S.A.R.L  AU

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بعض  تغيي2  تم   ،2222 7 نوف 21 
 SALA CASH الشركة  خصائص 

S.A.R.L AU كالتا ي :

م دجح  أمين  الديد  فوت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
حصصه  أ يع   AB272292 رقم 

حصة ا 6   2222 االأت اعية جقدرها 

الديد أواس كراش الحامل لبطاقة 

.AB246339 التعريف الوطنية رقم

استقالة الديد أمين م دجح من 

منصبه ك دي2 للشركة.

تعيين الديد أواس كراش مدي2 

أديد للشركة ملدة غي2 محدجسة.
ألف  مائة   : الشركة  رأس ال 

 2222 إ 6  مقد ة  سرهم   222.222

 (222( حصة قي ة كل جاحدة مائة 

جموزعة  بالكامل  تحريرها  تم  سرهم 

ك ا يلي :

الديد أواس كراش 2222 حصة.

املج وع 2222 حصة.

من   24 ج   7  ،6 الفصول  تغيي2 

القانون امسا�سي للشركة.

ب كتب  القانوني  اإليداع  تم 

السجل التجاري لل حك ة اإلبتدائية 

تحت   2222 سيد 21   6 بدال بتاريخ 

عدس 42297.

229 P

GL PACK
SARL

تسجيل عالمة تجارية

سجل تجاري الرباط 262983

انعقد   2222 أكتوبر   26 بتاريخ 

 GL« الج ع العام الغي2 العاسي لشركة

PACK SARL« شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة، رأس الها 222.222 سره ا، 

امبطال  شارع   25 االأت اعي  مقرها 
ت ت  حيت  الرباط،  أكدال،   4 رقم 

املصاسقة عل6 ما يلي :

 QUBIX تسجيل العالمة التجارية

للشركة  التجاري  بالسجل   PACK

بالرباط.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

بتاريخ فاتح سيد 21 2222 تحت رقم 

.232882

230 P
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HOUSSA IMPORT EXPORT

SARL AU

تأسيس شركة

بتاريخ عرفي،  عقد   ب قت�سى 

تم جضع القانون   ،2222 نوف 21   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  جذات  محدجسة 

جذلك تحت املعطيات التالية :

 HOUSSA شركة   : التد ية 

 IMPORT EXPORT SARL AU

غرض الشركة ساخل املغرب :

أشغال البناء ؛

أشغال مختلفة ؛

االجل  الطابق   24 شقة   : املقر 

إقامة مرس الخي2 - ت ارة.

ب الشركة  مدة  حدست   :  املدة 

 99 سنة ابتداءا من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.

ب بلغ  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم،   (222.222( ألف سرهم  مائة 

 222 ب  حصة   2222 إ 6  مقد ة 

محررة  مكتتبة،  للواحدة،  سرهم 

جموزعة كالتا ي :

 2222 الدائح  الحدين  الديدة 

حصة ؛

املج وع 2222 حصة.

التديي2 : تديي2 جحيد للشركة من 

طرف الديد الحدين الدائح الحامل 

 B243423  : رقم  الوطنية  للبطاقة 

ملدة غي2 محدجسة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحك ة  الشركة  لنظام  القانوني 

بتاريخ جذلك  بت ارة   التجارية 

فاتح سيد 21 2222 تحت رقم 9459.

سجلت الشركة بالسجل التجاري 

تحت رقم 237877.
مقتطف قصد اإلشهار

231 P

LA RUCHE SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة بشريك جحيد

رأس الها 222.222 سرهم
 مقرها االأت اعي 24 زنقة االشعري 

شقة رقم 4 أكدال الرباط
 LA RUCHE SERVICES : التد ية

.SARL AU
الهدف : بيع جشراء لوازم املكتب، 
أشغال  مقاجل  الطباعة،  أشغال 

مختلفة أج البناء.
املقر االأت اعي : 24 زنقة االشعري 

شقة رقم 4 أكدال الرباط.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

الشركة في 222.222 سرهم.
عزيزة  الديدة   : الشركة  تديي2 

كوكب.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 

.RC264522 تحت رقم
مقتطف قصد اإلشهار

231P مكرر

BICO-SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة بشريك جحيد

222.222 سرهم، مقرها  رأس الها 
شقة  االشعري  زنقة   24 االأت اعي 

رقم 4 أكدال الرباط.
 BICO-SERVICES  : التد ية 

.SARL AU
الهدف : بيع جشراء لوازم املكتب، 

مقاجل أشغال مختلفة أج البناء.
املقر االأت اعي : 24 زنقة االشعري 

شقة رقم 4 أكدال الرباط.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

الشركة في 222.222 سرهم.
عزيزة  الديدة   : الشركة  تديي2 

كوكب.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 

.RC264549 تحت رقم
232 P

سيوان امستاذة رتيبة الدقاط
موثقة

42، زنقة أبو ذر، أكدال

الهاتف : 253767.26.32/32/68

ANIYATEX KENITRA
ش.م.م

هبة حصص اأت اعية
تلقته  رسمي  عقد  ب قت�سى 
موثقة  الدقاط  رتيبة  امستاذة 
نوف 21  فاتح  بتاريخ  بالرباط، 
الديدة  ب وأبه  جهبت  قد   2222
حصصها  أ يع  أمينة  بنجويد 
الشركة  في  ت لكها  التي  االأت اعية 
املد اة  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
ش.م.م،   »ANIYATEX KENITRA«

لزجأها للديد الوا ي عبد هللا.
الج ع  قرر  الهبة  تلك  إثر  جعل6 

العام للشركة ما يلي :
تغيي2 الفصلين 6 ج 7 من القانون 

امسا�سي للشركة ؛
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
إ 6 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات شريك جحيد ؛
امينة  بنجويد  الديدة  استقالة 

من منصبها ك دي2ة للشركة ؛
هللا  عبد  الوا ي  الديد  تعيين 
منحه  مع  للشركة  جحيد  ك دي2 

الدلطة املطلقة ملدة غي2 محدجسة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحك ة  الضبط 
 2222 نوف 21   29 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 93522.
233 P

سيوان امستاذة رتيبة الدقاط
موثقة

42، زنقة أبو ذر،  أكدال

الهاتف : 253767.26.32/32/68

الفاكس : 25.37.67.22.29

OXYPLAST SURFACE
SPECIALITES 

ش.م.م
محضر الج ع العام

تحيين القانون امسا�سي
العام  الج ع  تداجالت  ب قت�سى 
االأت اعية  الحصص  لحاملي 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  للشركة 

 OXYPLAST SURFACE املد ات 

املنعقد بتاريخ   SPECIALITES SARL

9 ابريل 2222، قرر عل6 إثره ما يلي :

تفويت  عقد  عل6  املصاسقة 

24.982 حصة االأت اعية من طرف 

جالديدة  زينب،  الع راني  الديدة 

أجزري ليل6، جالديدة الدقا ط ليل6، 

جالديد  صفية،  الدقاط  جاآلندة 

امل ثلون من طرف  الدقاط أح د، 

للديدة  مح د  الدقاط  الديد 

ب وأب عقد رسمي  الدقاط زكية  

فاط ة  الحنصا ي  امستاذة  تلقته 

الزهراء بتاريخ 9 أبريل 2222،

أواس  الديد  عل6  الحفاض 

ك دي2ين  زكية  جالديدة  الدقاط 

مع  منفرسا  اج  معا  للع ل  للشركة 

منحه ا الدلطات الواسعة جملدة غي2 

محدجسة.

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

الصناعية  املنطقة  املح دية  من 

 95-96 رقم  البقعة  غرب   - أنوب 

املنطقة الصناعية طريق  ا 6 طنجة، 

تطوان البقعة 222 امل ر 3،

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة التجارية باملح دية 

رقم  تحت   2222 نوف 21   24 بتاريخ 

.2329
لإليداع جالنشر

امستاذة رتيبة الدقاط

234 P

TETRAGON BUILDING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

برأس ال 22.222 سرهم

املقر الرئي�سي : 25 شارع امبطال رقم 

4 أكدال، الرباط

في صاسر  خاص  عقد   ب وأب 

 22 أكتوبر 2222، تم تشكيل شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة جخصائصها 

عل6 النحو التا ي :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مدؤجلية محدجسة.
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 TETRAGON  : الشركة  اسم 

.BUILDING

غرض الشركة :

في  سواء  الشركة  من  الغرض 

عن  بامصالة  الخارج  في  أج  املغرب 
أخرى  أطراف  عن  جبالنيابة  نفدها 

يتلخص في ا يلي :

أي  في  حصص  عل6  االستحواذ 

شركة قائ ة أج التي سيتم إنشاؤها 

إما عن طريق االكتتاب أج االستحواذ 

بأي  أج  الدندات  أج  امسهم  عل6 

طريقة أخرى.

جاإلسارة  جاالكتتاب  االستحواذ 

جالبيع بج يع أشكالها لج يع امسهم 

الشركات  أ يع  في  املالية  جامجراق 

كانت  سواء  القانونية،  الكيانات  أج 

مغربية أج أأنبية.

املبنية  العقارات  لج يع   حيازة 

أج املزمع بناؤها جبيعها ك ا هي أج بعد 

الخدمة أج البناء، جشراء جبيع جتجزئة 

جتقديم امرا�سي املجرسة ؛

الت2جيج العقاري جالدياحي ؛

أ يع  جإنشاء  مدبق  تصنيع 
التجاري  لالستخدام   املباني 

أج الصناعي أج الدكني، جتشغيل هذه 

املباني إما عن طريق اإليجار أج بأي 

طريقة أخرى جعل6 جأه الخصوص 

بقصد  جالشقق  بالطابق  تقدي ها 

 289.22.2 بيعها في إطار الظهي2 رقم 

أكتوبر   3( رأب  من   25 في  الصاسر 

 28.22 بإصدار القانون رقم   (2222

املشت2كة  امللكية  بوضع  املتعلق 

لل باني املبنية.

جالهندسة  اإلنشاءات  شركة 

جالخاصة  العامة  جامع ال  املدنية 

الحرف  جأ يع  أشكالها  بج يع 

مرافق  تكييف،  سباكة،  )كهرباء، 

معدن  خشب،  نجارة،  صحية، 
طاقم،  زأاج،  سهان،  جأملنيوم، 

تركيب مصعد، إلخ).

أ يع  في  الجدجى  سراسات 

املجاالت غي2 الخاضعة للتنظيم 

استشارات امع ال في إطار غرض 

الشركة أج أي نشاط ذي صلة.

الكوندي2ج  خدمات  توفي2 

لألفراس  جالخاصة  العامة  للشركات 

جاملهنيين تنظيم الفعاليات جالندجات 

جاملؤت رات لألفراس جالشركات ججكالة 

استشارات االتصاالت جالتص يم.

اإلنتاج الد عي البصري أج هوية 

بصرية ؛

إنشاء اإلعالنات جإنتاأها ؛
جحلول  االنت2نيت  مواقع  إنشاء 

الوسائط املتعدسة ؛

استي2اس جتصدير ؛

املعامالت  أ يع  عامة  جبصفة 

الصناعية،  املنقولة أج غي2 املنقولة، 

بشكل  املتعلقة  املالية  التجارية، 

ال�سيء  بهذا  مباشر  غي2  أج   مباشر 

صلة ذات  أج  م اثلة  أشياء  بأي   أج 

 أج التي قد تكون مفيدة لهذا الغرض 

أج من املحت ل أن تدهل تحقيقه.

املقر الرئي�سي : 25 شارع امبطال، 
رقم 4، أكدال، الرباط.

في الشركة  مدة  حدست   :  املدة 

في  تسجيلها  تاريخ  من  سنة   99  

السجل التجاري.

الشركة  ساه ت   : مداه ات 

باملبالغ النقدية التالية :

 : مبلغ  مح د  بوأراس  الديد 

2522.22 سرهم ؛

 : مبلغ  مريم  بنداجس  الديدة 

2522.22 سرهم ؛

 : مبلغ  منصف  بوأراس  الديد 

2522.22 سرهم ؛

 22.222.22  : مج وعه  ما  أي 

سرهم.

الديدة بوأراس إي ان مبلغ 2522 

سرهم.
املاسة 7 : رأس املال الدهمي.

مبلغ  في  املال  رأس  تحديد  تم 

22.222 سرهم، مقد ا إ 6 222 سهم 

متداجي القي ة اإلس ية لكل جاحد 

بالكامل  مكتتبا  سرهم،   222 منهم 

بالكامل  مدفوعا  الشركاء،  قبل  من 

ب ا يتناسب مع  جمخصصا للشركاء 

مداه ات كل جاحد منهم :

 25  : الديد بوأراس مح د مبلغ 

سهم ؛

 25  : مبلغ  مريم  بنداجس  الديدة 

سهم ؛

 25  : الديدة بوأراس إي ان مبلغ 

سهم ؛

 25  : الديد بوأراس منصف مبلغ 

سهم ؛

هذا ي ثل مج وع : 222 سهم.

معين  الشركة  مدير   : املدي2 

ب وأب شرجط هذا النظام امسا�سي 

سجن حد زمني جهو :

فرن�سي  مح د  بوأراس  الديد 

 2967 يناير   26 في  جلد  الجندية، 

رقم  الدفر  أواز  حامل  بتندرارة، 

م ر   92 في  جاملقيم   KL5787229

77322 سانت فرغو بونتي2ي  الكيش 

فرندا.

إيداع قانوني :
التجاري  السجل  في  القيد  رقم 

سيد 21   7 بتاريخ   264572 للرباط 

.2222
لالستخراج جاإلشارة

اإلسارة

235 P

FORFAIT CAR
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم  قد  بالرباط   2222 24 نوف 21 

جضع القانون امسا�سي لشركة تح ل 

الخصائص التالية :

 FORFAIT CAR SARL التد ية : 

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املدؤجلية املحدجسة شريك جحيد.

الهدف االأت اعي : كراء الديارات 

بدجن سائق.

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 

فئة  من  حصة   2222 إ 6  مقد ة 

الديد  الواحدة  سرهم للحصة   222

املكي عبد املالك 2222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

السجل  جضع  النهائي  التأسيس 

التجاري.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املدي2 : الديد املكي عبد املالك.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

الرباط  التجارية  املحك ة   232354

بالسجل التجاري 264422.

236 P

TAIB PROMO

SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم  قد  بالرباط   2222 24 نوف 21 

جضع القانون امسا�سي لشركة تح ل 

الخصائص التالية :

.TAIB PROMO : التد ية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املدؤجلية املحدجسة شريك جحيد.

أشغال   : االأت اعي  الهدف 

مختلفة.

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 

فئة  من  حصة   2222 إ 6  مقد ة 

الديد  الواحدة  سرهم للحصة   222

الطيب الزعري 2222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

السجل  جضع  النهائي  التأسيس 

التجاري.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املدي2 : الديد الطيب الزعري.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

2327662 باملحك ة التجارية الرباط 

بالسجل التجاري 264293.

237 P
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DB IMMO
شركة محدجسة املدؤجلية 

ذات الشريك الواحد

رأس الها : 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : 23 زنقة أح د 

املجاطي إقامة أبال املب 

الطابق امجل الرقم 8 املعاريف، 

الدار البيضاء

RC N° : 415905

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالدار البيضاء،   2222 فاتح سبت 21 

 DB لشركة  الواحد  الشريك  قرر 

املدؤجلية  محدجسة  شركة   IMMO

رأس الها  الواحد  الشريك  ذات 

: االأت اعي  مقرها  سرهم   222.222 

إقامة  املجاطي  أح د  زنقة   23

 8 الرقم  امجل  الطابق  املب  أبال 

املعاريف، الدار البيضاء التا ي :

 DB للشركة  املدبق  انحالل 

IMMO ؛

الديد اسيب عبد العزيز  تعيين  

مصفيا للشركة ؛

زنقة   23  : التصفية  مقر  تحديد 

املب  أبال  إقامة  املجاطي  أح د 

املعاريف،   8 الرقم  امجل  الطابق 

الدار البيضاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

822736 بتاريخ 24 ف21اير 2222.

238 P

سيوان امستاذة رتيبة الدقاط

موثقة

42، زنقة أبو ذر، أكدال

الهاتف : 253767.26.32/32/68

 ECOLE SUPERIEURE

 D’INGENIERIE ET

TECHNOLOGIE
ش. م. م

تأسيس شركة
تلقته  رسمي  عقد  ب قت�سى 

موثقة  الدقاط  رتيبة  امستاذة 

بالرباط بتاريخ 26 يونيو 2222، 

ذات  شركة  تأسيس  تم 

 ECOLE املد اة  محدجسة  مدؤجلية 

 SUPERIEURE D’INGENIERIE

طبقا   ET TECHNOLOGIE SARL

جالتي   96-5 القانون رقم  ملقتضيات 

تح ل امل يزات التالية :

 ECOLE  : التد ية 

 SUPERIEURE D’INGENIERIE ET

.TECHNOLOGIE SARL

مؤسدة خاصة   : هدف الشركة 

تقني  سيبلوم  عل6  للحصول  لتكوين 

عا ي جمهندس.

: الرباط، املحيط  املقر االأت اعي 

جزنقة  العربي  املغرب  شارع  زاجية 

لبنان الطابق الرابع.

في  محدجسة  الشركة  مدة   : املدة 

انطالقا  سنة،   (99( تدعة جتدعون 

من يوم إنشائها ماعدا حالة الفسخ 

املبكر.

االأت اعي  رأس ال   : املال  رأس 

سرهم  ألف  ب ائة  يقدر  للشركة 

ألف  إ 6  مقدم  سرهم   (222.222(

فئة  من  اأت اعية  حصة   (2.222(

)222) سرهم للحصة، تم تأسيتها  مئة 

رأس ال  مج وع  حدجس  في  نقدا 

الشركة.

امإسارة : تعيين الديد االبراهيمي 

مي ون،  زكاغ  جالديد  الرزاق  عبد 

للقانون  جفقا  للشركة،  ك دي2ين 

التأسي�سي للشركة ملدة غي2 محدجسة 

مع منحه أ يع الصالحيات الواسعة.

غي2  ملدة  الشركة  تسجيل  تم 

محدجسة مع منحه أ يع الصالحيات 

الواسعة.

املذكورة  الشركة  تسجيل  تم 

بالسجل التجاري لل حك ة التجارية 

من   264563 رقم  تحت  بالرباط 

السجل التحليلي.
للبيان جالنشر

امستاذة الدقاط رتيبة

موثقة

239 P

STE MEDRAG AGRI
SARL

رقم 67 زنقة 27 حي اساكا - خنيفرة -
غي2  اأت اع  محضر  ب قت�سى 
تم   2222 نوف 21   24 بتاريخ  عاسي 

اتخاذ القرار التا ي :
تربية   : التا ي  النشاط  إضافة 

الدجاأن.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
باملحك ة اإلبتدائية بخنيفرة بتاريخ 7 
سيد 21 2222 تحت رقم 529/2022 

السجل التجاري رقم 3423.
240 P

STE YAD TRANS
SARL

حي احداين شارع موالي رشيد مريرت
- خنيفرة -

غي2  اأت اع  محضر  ب قت�سى 
تم   2222 أكتوبر   7 بتاريخ  عاسي 

اتخاذ القرارات التالية :
القرار 2 : تفويت 2222 حصة من 
حصص الديد عبد الهاسي بوزاهي2 
للحصة  سرهم   (222( مائة  بقي ة 

لفائدة : الديد ح يد العزمي.
عبد  الديد  استقالة   :  2 القرار 
ك دي2  منصبه  من  بوزاهي2  الهاسي 
الشركة جتعيين الديد ح يد العزمي 
مدي2 للشركة جذلك ملدة غي2 محدسة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ بخنيفرة  اإلبتدائية   باملحك ة 

9 نوف 21 2222 تحت رقم 2022/487 
السجل التجاري رقم 3597.

241 P

SIN ISMON شركة
ش.م.م

نقل البضائع لحداب الغي2 - موزع
حي املدي2ة 2، خنيفرة

نص التأسيس 
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
5 أغدطس 2222، تم تأسيس شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة باملواصفات 

التالية :

SIN ISMON التد ية : شركة

مدؤجلية  ذات  شركة   : الصفة 

محدجسة.

 ،2 املدي2ة  حي   : االأت اعي  املقر 

خنيفرة.

لحداب  البضائع  نقل   : الغرض 

الغي2 - موزع.

الرأس ال : حدس في مائة ألف سرهم 

)222.222.22) موزع إ 6 2.222 حصة 

موزعة عل6 الشكل التا ي :

 522 الديد موالي اح د حديني 

حصة ؛

 522 الع راجي  حفيظ  الديد 

حصة.

تدي2 الشركة من طرف   : التديي2 

الديد موالي اح د حديني جالديد 

غي2  ملدة  جذلك  الع راجي  حفيظ 

محدسة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ بخنيفرة  اإلبتدائية   باملحك ة 

رقم  تحت   2222 سيد 21  فاتح 

رقم  التجاري  السجل   2022/519

.4673

242 P

 FUDICIAQ & Associés

 Cabinet d’Expertise Comptable et de

Commissariat aux Comptes

 2 Angle Bd Omar El khiam et Rue  

EL Hodhod Résidence LE CAF

Tél : 05.22.47.35.77

الشركة العقارية فندق البديــع 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

برأس ال اأت اعي 692.222 سرهم 

املقر االأت اعي: 4 زنقة ط21ق الرباط 

السجل التجاري 23785

ب قت�سى قرار الج ع العام الغي2 

تم   22/05/2006 العاسي املؤرخ في 

اتخاذ القرار اآلتي : 

2)- الرفع من الرأس ال االأت اعي 

 2.322.222,22 للشركة ب بلغ قدره 

692.222 سرهم  سرهم لي ر من مبلغ 

إ 6 2.222.222,22 سرهم. 
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امسا�سي  القانون  تعديل   -(2

للشركة ك ا يلي : 

الفصل الداسس الحصص. 

في  املداه ة  يقدمون  الشركاء 

الشركة عل6 الشكل التا ي : 

 : هللا  بنعبد  مح د  الديد 

422.222,22 سرهم.

الديدة آني بول بيجي زجأة بنبعد 

هللا: 422.222,22 سرهم.

 : هللا  بنعبد  ياس ينة  الديدة 

422.222,22 سرهم.

 : هللا  بنعبد  ناسيـــة  الديدة 

422.222,22 سرهم.

 : هللا  بنعبد  اسريس  الديد 

422.222,22 سرهم.

املج ـــــــــوع : 2.222.222 سرهم. 

الرأس ال  الدابع  الفصل   -(3

االأت اعي.

إ 6  االأت اعي  الرأس ال  رفع  تم 

2.222.222 سرهم مقدم إ 6 22.222 

حصة اأت اعية ب ائة سرهم للواحدة 

كل  للشركاء  جمخصصة  مدتحقة 

حدب حصصهم جهي : 

 4222 هللا  بنعبد  مح د  الديد 

الديدة آني بول بيجي زجأة  حصة/ 

بنعبد هللا : 4222 حصة اأت اعية / 

 4222  : الديدة ياس ينة بنعبد هللا 

ناسية  الديدة  اأت اعية/  حصة 

4222 حصة اأت اعية/   : بنعبد هللا 

 4222  : هللا  بنبعد  اسريس  الديد 

 22.222  : حصة اأت اعية. املج وع 

حصة اأت اعية.

بكتابة  تم  القانونـي  اإليداع   -(4

التجاريـــة  املحك ة  لدى  الضبط 

ليوم   52265 رقم  تحــــت  بالرباط 

 .01/11/2006
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 FUDICIAQ & Associés
 Cabinet d’Expertise Comptable et de

Commissariat aux Comptes
 2 Angle Bd Omar El khiam et Rue EL 

Hodhod Résidence LE CAF
Tél : 05.22.47.35.77

الشركة العقارية فندق البديــع 
شركة مجهولة اإلسم برأس ال 

اأت اعي 692.222 سرهم 
املقر االأت اعي : 4 زنقة ط21ق 

الرباط
العام  الج ع  قرار  ب قت�سى 
االستثنائي املنعقد يوم 15/12/1999 

تم اتخاذ القرار اآلتــي :
الجديد  التوزيع  عل6  املوافقة   –

لألسهم عل6 هذا النحــو :
حصة  جأربعون  جمائة  ألف 
مح د  الديد  لفائدة  اأت اعية 

بنعبد هللا.
حصة  جأربعون  جمائة  ألف 
بول  آني  الديدة  لفائدة  اأت اعية 

بيجي.
لفائدة  اأت اعية  حصة  ستين 

الديد اسريس بنعبد هللا. 
حصة  جستين  جمائتين  ألفين 
ناسية  الديدة  لفائدة  اأت اعية 

بنبعد هللا. 
ألفين جثالث ائة حصة اأت اعية 

لفائدة الديدة ياس ينة بنبعد هللا.
القانوني  الشكل  تحويل   -(2
للشركة لتتحول من شركة مجهولة 
مدؤجلية  ذات  شركة  إ 6  اإلسم 

محدجسة.
اإلسارة  لوالية  حد  جضع   -(3

الوحيدة للديدة آني بول بيجي. 
اسريس  الديد  تد ية   -(4
بنبعد هللا ذج البطاقة الوطنية رقم 
غي2  ملدة  مدي2ا  بصفته   A268232

محدجسة.
امسا�سي  القانون  تحيين   -(5

للشركة.
بكتابة  القانونـي  اإليداع   -(6
التجاريـــة  املحك ة  لدى  الضبط 
ليوم   752 رقــم  تحــــــــت  بالرباط 

.17/02/2000
244 P

 FUDICIAQ & Associés

 Cabinet d’Expertise Comptable et de

Commissariat aux Comptes

 Angle Bd Omar El khiam et Rue EL 2 

Hodhod Résidence LE CAF

Tél : 05.22.47.35.77

الشركة العقارية فندق البديــع 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

برأس ال اأت اعي 2.222.222 سرهم 

املقر االأت اعي: 4 زنقة ط21ق الرباط 

السجل التجاري 23785

2)-ب قت�سى محضر الج ع العام 

في  بالرباط  املنعقد  العاسي  الغي2 

الجديد  التوزيع  ليوافق   3/6/2014

آني  للديدة  االأت اعية  للحصص 

لصالح  هللا  بنعبد  زجأة  بيجي  بول 

جرثتها عل6 الشكل التا ي : 

لفائدة  اأت اعية  حصة  ألف 

الديد مح د بنعبد هللا. 

ألف جخ د ائة حصة اأت اعية 

لفائدة الديد اسريس بنعبد هللا. 

حصة  جخ دين  سبع ائة 

ناسية  الديدة  لفائدة  اأت اعية 

بنبعد هللا. 

حصة  جخ دة  سبع ائة 

ياس ينة  الديدة  لفائدة  اأت اعية 

بنبعد هللا.

2)- التعديل الفصل الداسس من 

القانون امسا�سي للشركة. 

الحصص  الداسس  الفصل 

الحصص  تقديم  تم  النقدية: 

الشكل  عل6  الشركاء  عل6  النقدية 

التا ي: 

هللا:  بنعبد  مح د  الديد 

الديدة   / سرهم   522.222,22

ياس ينة بنعبد هللا : 475.222 سرهم 

/ الديدة ناسية بنعبد هللا: 475.222 

هللا:  بنعبد  اسريس  الديد  سرهم/ 

552.222 سرهم.

املج ـــــــــوع : 2.222.222 سرهم.

الرأس ال  الدابع  الفصل   -(3

الرأس ال  تعريف  تم  االأت اعي 

االأت اعي عل6 النحو التا ي:

إ 6  مقدم  سرهم   2.222.222  

22.222 حصة اأت اعية ب ائة سرهم 

جمحررة  أ يعها  مكتتبة  للواحدة 

جمدفوعة بالكامل جمخصصة للديد 

 / حصة   5222 هللا  بنعبد  مح د 

 / حصة   4752 ياس ينة:  الديدة 

4752 حصة / الديد  الديدة ناسية: 

 : املج وع   / حصة   5522 اسريس: 

22.222 حصة. 

بكتابة  تم  القانونـي  اإليداع   -(4

التجاريـــة  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   18/09/2014 ليوم  بالرباط 
رقم 82275. 
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 FUDICIAQ & Associés

Cabinet d’Expertise Comptable 

et de Commissariat aux Comptes

 Angle Bd Omar El khiam et Rue EL 2 

Hodhod Résidence LE CAF

 Tél : 05.22.47.35.77  

الشركة العقارية فندق البديــع 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

برأس ال اأت اعي 2.222.222 سرهم 
املقر االأت اعي : 4 زنقة ط21ق 

الرباط 

السجل التجاري 23785 

ب قت�سى قرار الج ع العام الغي2 

العاسي املؤرخ في يوم 14/09/2021 

تقــــــرر ما يلـي : 

بامسهم  بالت21ع  عل ا  اإلحاطة 

حصة   2222 مج وعه  ب ا  أسناه 

العقارية  الشركة  من  اأت اعية 

ناسية  للديدة  امل لوكة  البيع  فندق 

بنعبد هللا لفائدة أخيها الديد اسريس 

بنعبد هللا.

حصة   2222 الت21ع ب ا مج وعه 

العقارية  الشركة  من  اأت اعية 

للديدة  امل لوكة  البديع  فندق 

أخوها  لفائدة  هللا  بنبعد  ياس ينة 

الديد اسريس بنعبد هللا.

التعديل التا ي : للفصل الداسس 

امسا�سي  القانون  من  جالدابع 

تحل  تلقائيا  أضحت  جالتي  للشركة 

محلها جفق امحكام أسناه. 
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الفصل 7 : الحصص :  
النقدية  الحصص  تقديم  تم   -

للشركة عل6 الشكل التا ي : 
 : الديدة ياس ينة بنعبد هللا  

522.222 سرهم. 
 : هللا  بنعبد  ناسية  الديدة 

522.222 سرهم.
 : هللا  بنعبد  اسريس  الديد 

2.222.222 سرهم.
املج ــوع : 2.222.222  سرهم. 

تعيين مدي2تان للشركة جملدة غي2 
محدجسة مع القبول جذلك في شخص 
الديدة ناسية بنعبد هللا ذات البطاقة 
الوطنية رقم A33693 ذات الجندية 
 4/12/1959 يوم  املزساسة  املغربية 
بالرباط الداكنة ب : 2 زنقة القا�سي 

عاسور الدوي�سي الرباط. 
من القانون   43 التعديل للفصل 
 43 الفصل  للشركة  امسا�سي 
كامل  لل دي2ين  املدي2  اختصاصات 
الحق في تنفيذ الصالحيات املنوطة 
من   25 البند  في  حدست  جالتي  بهم 
جالذي  للشركة  امسا�سي  القانون 
يعنى بتحيين املدي2ين كل من الديد 
ناسية  جالديدة  هللا  بنعبد  اسريس 

بنبعد هللا. 
الفصل 6 : الرأس ال االأت اعي.  

في  حدس  االأت اعي  الرأس ال 
إ 6  مقدم  سرهم   2.222.222 مبلغ 
ب ائة  اأت اعية  حصة   22.222
سرهم الواحدة موزعة عل6 الشركاء 

كل حدب حصصهم : 
 5222  : الديدة ناسية بنعبد هللا 

حصة اأت اعية.
 : هللا  بنعبد  ياس ينة  الديدة   

5222 حصة اأت اعية.
 الديد اسريس بنعبد هللا : 22.222 

حصة اأت اعية. 
حصة   22.222  : املج وع 

اأت اعية.
التوقيع االأت اعي للشركة ملتزمة 
بالتوقيع الخاص بواحد من املدي2ين 
من  التوقيع  فيه  يجب  ما  أ يع  في 
جاملالية  البنكية  الع ليات  أ يع 

جغي2ها.

سحب القانون امسا�سي للشركة.
اإليداع القانوني : بكتابة الضبط 
لدى املحك ة التجارية بالرباط تحت 

رقم 222542.
246P

 IBNGHAZI AFRICA
EDUCATION PRIVE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
ب داهم جحيد

اعالن متعدس القرارات
الوحيد  املداهم  قرار  ب قت�سى 
يونيو   26 بشكل استثنائي املؤرخ في 

2222 تم اتخاذ القرارات التالية :
تغيي2 التد ية القانونية للشركة 
 ELMECHTALI AFRICA من 
 IBNGHAZI إ 6   CONSULTING

.AFRICA EDUCATION PRIVE
من   2 املاسة  مقتضيات  تعديل 

النظام امسا�سي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 21   5 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 22335.
247P

كابيطاليا

25، شارع شجرة القدس، قطاع 29، بلوك س، 

حي الرياض، الرباط.

GROOVY
SARL

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تقرر   2022/09/26 بتاريخ   املنعقد 

ما يلي :
حل مدبق للشركة ؛

تعيين الديد رشيد امقور الحامل 
 A596589 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ك صفي للشركة ؛
للتصفية  االأت اعي  املقر  تعيين 
الرح ان  عبد  زنقة  بالعنوان 
 ،2 رقم  الغافقي  إقامة  الغافقي، 

الرباط ؛
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022/11/25 تحت رقم 232752.
248P 

 SOCIETE LAMRISSA

PAPETRIE
SARL AU

 Avenue ben aboud N°65 bis -

Salé

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 13/10/2022 بتاريخ  العاسي  الغي2 

لشركة ملريدة بابيت2ي.

لشركة  النهائية  التصفية  تم 

ملريدة بابت2ي شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة بشريك جاحد.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

 42288 تحت رقم  اإلبتدائية بدال  

بتاريخ 05/12/2022.

249P

STE SACH CLEAN SERVICE

SARL

ش.ذ.م.م
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

2022/10/21 تم تأسيس الشركة.

 STE SACH CLEAN  : اإلسم 

.SERVICE SARL

 58 ع ارة   : االأت اعي  الهدف 

 - أكدال  سبو  جاس  شارع  3أ  الشقة 

الرباط.

مقداره   : الشركة  رأس ال 

 2222 إ 6  مقدم  سرهم   222.222

حصة  كل  مقدار  اأت اعية  حصة 

222 سرهم.

حصة   332  : فربي  الص د  عبد 

اأت اعية.

 سعيد الع راني الحن�سي اإلسري�سي :

342 حصة اأت اعية.

حصة   332  : شكي2ات  هاأر 

اأت اعية.

املدة : 99 عاما.

سعيد  الديد  يعت21   : التديي2 

الع راني الحن�سي اإلسري�سي جالديدة 

هاأر شكي2ات مدي2ان للشركة ملدة 

غي2 محدسة.

التجارية  باملحك ة  اإليداع  تم 
تحت   2022/11/17 بتاريخ  بالرباط 

رقم السجل 264243.
250P

STE GLOBALE SGJ SERVICES
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
2022/10/21 تم تأسيس الشركة :

 STE GLOBALE SGJ  : اإلسم 
.SERVICES SARL

الهدف االأت اعي : الحراسة.
املقر االأت اعي : ع ارة 58 الشقة 

3 أشارع جاس سبو أكدال - الرباط.
مقداره   : الشركة  رأس ال 
 2222 إ 6  مقدم  سرهم   222.222
حصة  كل  مقدار  اأت اعية  حصة 

222 سرهم.
حصة   332  : فربي  الص د  عبد 

اأت اعية.
الحن�سي  الع راني  سعيد 

اإلسري�سي: : 342 حصة اأت اعية.
حصة   332  : شكي2ات  هاأر 

اأت اعية.
املدة : 99 عاما.

سعيد  الديد  يعت21   : التديي2 
جالديد  اإلسري�سي  الحن�سي  الع راني 
للشركة  مدي2ان  فربي  الص د  عبد 

ملدة غي2 محدسة.
التجارية  باملحك ة  اإليداع  تم 
تحت   2022/11/22 بتاريخ  بالرباط 

رقم السجل 264222.
251P

RAAID CHAM
SARL

تحويل حصص
االستثنائي  العام  الج ع  قرر 
 RAAID CHAM SARL لشركة 
سرهم   222.222 رأس الها  ش.م.م، 

بتاريخ 26 أكتوبر 2222 :
تفويت 222 حصة م لوكة لديد 
حدان عده لصالح الديد مح وس 
 222 منها  جاحدة  كل  قي ة  عدة، 
سرهم أي ما مج وعه 22.222 سرهم.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 6 سيد 21 2222 تحت 

عدس 232992.
من أأل االستخالص جالبيان

252P

امستاذ عبد الحق نصر

الشركة املدنية العقارية

 دار الضيافة النخيل
في مؤرخ  موثق  عقد   ب قت�سى 

إعداس  تم   2222 نوف 21  من   28  

مدنية  لشركة  امسا�سي  القانون 

عقارية بامل يزات التالية :

مدنية  شركة   : الشركة  نوع 

عقارية.

الشركة املدنية   : تد ية الشركة 

العقارية سار الضيافة النخيل.

العقارات  شراء   : الشركة  غرض 

جكرائها من أأل تنظيم الحفالت.

إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

مرجى، ع ارة رقم 52، الشقة رقم 6، 

شارع حدن 2، مراكش.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 52 سنة.

 22.222  : الشركة  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي :

حصة بقي ة   99  : شلوم شت2يت 

222 سرهم للحصة.

جاحدة  حصة   : سامر  مصطفى 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات الشركاء.

حامل  شت2يت  شلوم  الديد 

 (U822727( للبطاقة الوطنية عدس 

الثاني  الحدن  شارع   46  : عنوانه 

مراكش  الشتوي  الحي  مرجى  إقامة 

املغرب، شريك مدي2.

حامل  سامر  مصطفى  الديد 

 E377892 عدس  الوطنية  للبطاقة 
املح دي   27 رقم   34 بلوغ   : عنوانه 

الش ا ي مراكش املغرب، شريك.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

ملدي2 الشركة.

ملدة  مدي2  شت2يت  شلوم  الديد 
غي2 محدجسة، حامل للبطاقة الوطنية 

.U822727 عدس
253P 

MEHDI BUENO
SARL AU

بالرباط  حرر  عرفي  عقد  حدب 
بتاريخ 7 نوف 21 2222 ت ت املصاسقة 
عل6 القانون امسا�سي للشركة ذات 

الخصائص التالية :
 MEHDI  : االأت اعية  التد ية 

.BUENO SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة بشريك جحيد.
تنظيم   : االأت اعي  الهدف 

الحفالت.
 82 املقر االأت اعي : بلوك ج رقم 

طابق 3 سيور الحومر حيم الرباط.
ألف  مئة   222.222  : املال  رأس 
حصة   2222 إ 6  موزعة  سرهم 
سرهم،   222 فئة  من  اأت اعية 

محررة، نقداجهي موزعة كاآلتي :
 2222  : الوراقي  اكرام  الديدة 

حصة.
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

إكرام  الديدة  تعيين   : التديي2 
غي2  ملدة  للشركة  مدي2ة  الوراقي 

محدجسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم السجل 

تجاري 264557.
254P

VISILAG
SARL AU

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات الشريك الوحيد.

الرأس ال االأت اعي 222.222 
سرهم.

سجل تجاري 264553 بالرباط
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
جضع  تم  بالرباط،   2022/10/19
محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 
الوحيد  الشريك  ذات  املدؤجلية 
 VISILAG SARL  : اآلتية  مواصفاتها 

AU

املراقبة   : االأت اعي  الهدف 
التقنية لل ركبات.

بع ارة  توطين   : االأت اعي  املقر 
32 شقة 8 زنقة موالي أح د الوكيلي 

حدان الرباط.
في  محدس   : االأت اعي  الرأس ال 
مائة ألف سرهم 222.222 مقدم إ 6 
سرهم   222 حصة ب ائة   2222 ألف 
للحصة الواحدة كلها محررة جموزعة 

عل6 الشكل التا ي :
 : الغزاجي  خالد  مح د  الديد 

2222 حصة.
التديي2 : تديي2 الشركة من طرف 

املدي2ان :
الغزاجي  خالد  مح د  الديد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A822324 رقم
لقد تم التصريح بالسجل التجاري 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحك ة 

2022/12/07 تحت عدس 264553.
للخالصة جالتذكي2

255P

 EM ENERGIE
INTERNATIONAL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
املنطقة  : طنجة،  املقر االأت اعي 
مدينة  بطنجة،  للديارات  الحرة 
فحص  إقليم  أوامعة،  أ اعة 

.Ilot n°224 Bis ،أنجرة
رأس الها : 3.622.222 سهم قابلة 

للتحويل.
السجل التجاري عدس : 67887.

هبة لحصص اأت اعية في شركة 
جتحيين النظام امسا�سي.

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
املذبوحي،  الهاسي  عبد  امستاذ 
بتاريخ  محرر  البيضاء/  بالدار  موثق 
الديد  جهب   ،2222 أكتوبر   24
الرقبة  حق  مج وع  يوسفي  أح د 
ل  االنتفاع  بحق  له  االحتفاظ  مع 
حصة اأت اعية امل لوكة له   9222
 EM ENERGIE املد اة  الشركة  في 
رأس الها   INTERNATIONAL
للتحويل،  قابلة  سرهم   3.622.222
املنطقة  بطنجة،  االأت اعي  مقرها 

مدينة  بطنجة،  للديارات  الحرة 

فحص  إفليم  أوامعة،  أ اعة 

لفائدة بناته   Ilot n°224 Bis أنجرة، 

القاصرات حدب الندب التالية :

 : بندبة  يوسفي  نع ة  اآلندة 

حق  من  اأت اعية  حصة   3222

الرقبة.

بندبة:   يوسفي  سامية  اآلندة 

حق  من  اأت اعية  حصة   3222

الرقبة.

بندبة:  يوسفي  صوفيا  اآلندة 

حق  من  اأت اعية  حصة   3222

الرقبة.

تعديل النظام امسا�سي للشركة.

بسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بطنجة،  التجارية  املحك ة 

2022/12/02، تحت رقم 262284.
من أأل اإلشهار

للنسخة جالبيان

سيوان امسناذ عبد الهاسي املذبوحي

موثق بالدار البيضاء

256P

IMMO ENERGIE & CO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

املقر االأت اعي : طنجة، ع ارة 

عين زهران،  رقم 9، شقة رقم 38، 

.TEZ،منطقة الخدمات اللوأدتية
رأس الها : 2.222.222 سرهم.

السجل التجاري عدس : 65647.

هبة لحصص اأت اعية في شركة 
جتحيين النظام امسا�سي.

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

امستاذ عبد الهاسي املذبوحي، موثق 

 24 بتاريخ  محرر  البيضاء،  بالدار 

أكتوبر 2222.

جهب الديد اح د يوسفي 2222 

في  له  امل لوكة  اأت اعية  حصة 

 IMMO ENERGIE الشركة املد اة 
سرهم،   2.222.222 رأس الها   & CO

ع ارة  طنجة،  ب  االأت اعي  مقرها 
 ،38 شقة رقم   ،9 رقم  عين زهران،  

 ،TFZ،اللوأدتية الخدمات  منطقة 

لفائدة الديدة سلي ة أكوأان.
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جهب الديد اح د يوسفي مج وع 
بحق  له  االحتفاظ  مع  الرقبة  حق 
اأت اعية  حصة   8222 ل  االنتفاع 
املد اة  الشركة  في  له  امل لوكة 
رأس الها   IMMO ENERGIE & CO
2.222.222 سرهم، مقرها االأت اعي 
رقم  ع ارة عين زهران،   ب طنجة، 
منطقة الخدمات   ،38 شقة رقم   ،9
بناته  لفائدة   ،TFZ،اللوأدتية

القاصرات حدب الندب التالية :
 : بندبة  يوسفي  نع ة  اآلندة 
حق  من  اأت اعية  حصة   2722

الرقبة.
: بندبة  يوسفي  سامية   اآلندة 
حق  من  اأت اعية  حصة   2642

الرقبة.
: بندبة  يوسفي  صوفيا   اآلندة 
حق  من  اأت اعية  حصة   2642

الرقبة.
 2 املاسة   : تعديل النظام امسا�سي 
للشركة،  القانوني  بالشكل  املتعلقة 
املتعلقة باملداه ات جاملاسة   6 املاسة 

7 املتعلقة برأس مال الشركة.
 : شركة  جتديي2  إسارة  تأكيد 
من  جتديي2ها  الشركة  إسارة  تدت ر 
طرف مدي2ها الوحيد الديد أح د 

اليوسفي لفت2ة غي2 محدسة.
بسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بطنجة،  التجارية  املحك ة 

2022/11/28، تحت رقم 259952.
من أأل اإلشهار
للنسخة جالبيان

257P

SOCIETE SLIAGRO
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
 29 نوف 21 2222 بالرباط تم تأسيس 

شركة تح ل الصفات التالية :
 SOCIETE  : االأت اعي  اللقب 

.SLIAGRO SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املدؤجليات املحدجسة.
بيع املنتجات   : الهدف االأت اعي 
الحية  جالحيوانات  الخام  الزراعية 

بالج لة.

سرهم   222.222  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   2222 إ 6  مقد ة 

222 سرهم للحصة مقد ة كالتا ي :

مح د  الدين  شرف  الديد 

املصطفى : 522 حصة.

 522  : جساس  امشهب  الديدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة ماعدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
رقم   32 البلوك   : املقر االأت اعي 
8 زنقة موالي أح د لوكيلي حدان - 

الرباط.

التديي2 : ح زة أحداش.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  بالرباط،  التجارية 

بالسجل التجاري 264347 - بالرباط.

258P

SOCIETE LTEA CONSEIL
SARL

 29 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

تأسيس  تم  بالرباط   2222 نوف 21 

شركة تح ل الصفات التالية :

 SOCIETE  : االأت اعي  اللقب 

.LTEA CONSEIL SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املدؤجليات املحدجسة.

االستشارات   : االأت اعي  الهدف 

التدبي2ية.
سرهم   222.222  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   2222 إ 6  مقد ة 

222 سرهم للحصة مقد ة كالتا ي :

مح د  الدين  شرف  الديد 

املصطفى : 722 حصة.

الديدة شرف الدين أس اء : 322 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة ماعدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 58 الع ارة   : االأت اعي  املقر 
 - أكدال  سبو  جاس  زنقة   A3 الشقة 

الرباط.
: مح د املصطفى شرف  التديي2 

الدين.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  بالرباط،  التجارية 
بالسجل التجاري 264345 - بالرباط.
259P

AD DAMANE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

برأس ال 2.222.222 سرهم
املكتب الرئي�سي : الدار البيضاء، 62 

شارع الحاج ع ار الريفي
هبة بأسهم الشركة

تجديد جالية املدير الوحيد
 23 بتاريخ  عرفي  عقد  ب وأب 

أكتوبر 2222.
هبة بأسهم الشركة.

جهب  العلج  الرزاق  عبد  الديد 
الذي  العلج،  مح د  الديد  البنه 
في  ي لكها  جالتي  سهم   2422 يقبل 
 AD DAMANE املد اة   الشركة 
سرهم   2.222.222 قدره  برأس ال 
الحاج  شارع    62 الرئي�سي  جمقرها 
ع ار الريفي، الدار البيضاء - مسجلة 
البيضاء  بالدار  التجاري  السجل  في 

تحت رقم 35.963.
جهب  العلج  الرزاق  عبد  الديد 
الذي يقبل  البنه الديد علي العلج، 
سهم جالتي ي لكها في الشركة   2322
برأس ال   AD DAMANE املد اة  
جمقرها  سرهم   2.222.222 قدره 
الحاج  شارع   62 الرئي�سي  الرئي�سي 
ع ار الريفي، الدار البيضاء - مسجلة 
البيضاء  بالدار  التجاري  السجل  في 

تحت رقم 35.963.
جهب  العلج  الرزاق  عبد  الديد 
البنه الديد ناصر العلج، الذي يقبل 
سهم جالتي ي لكها في الشركة   2322
برأس ال   AD DAMANE املد اة  
جمقرها  سرهم   2.222.222 قدره 
الحاج  شارع   62 الرئي�سي  الرئي�سي 
ع ار الريفي، الدار البيضاء - مسجلة 
البيضاء  بالدار  التجاري  السجل  في 

تحت رقم 35.963.

الديدة مونية زيزي جهبت البنها 
 222 الذي يقبل  الديد علي العلج، 
املد اة   الشركة  في  ت لكها  سهم 
قدره  برأس ال   AD DAMANE
الرئي�سي  جمقرها  سرهم   2.222.222
ع ار  الحاج  شارع   62 الرئي�سي 
في  مسجلة   - البيضاء  الدار  الريفي، 
السجل التجاري بالدار البيضاء تحت 

رقم 35.963.
الديدة مونية زيزي جهبت البنها 
 222 الديد ناصر العلج، الذي يقبل 
املد اة   الشركة  في  ت لكها  سهم 
قدره  برأس ال   AD DAMANE
الرئي�سي  جمقرها  سرهم   2.222.222
ع ار  الحاج  شارع   62 الرئي�سي 
في  مسجلة   - البيضاء  الدار  الريفي، 
السجل التجاري بالدار البيضاء تحت 

رقم 35.963.
من   7 ج   6 املاستين  تحديث  تم 

النظام امسا�سي جفقا لذلك :
العام  الج ع  شرجط  جفق 
أكتوبر   23 في  املنعقدة  االستثنائي 

.2222
عبد  الديد  جالية  تجديد  تقرر 
الرزاق العلج ك دير منفرس لفت2ة غي2 

محدجسة.
بعنوان   42 املاسة  إضافة  تم 
»تعيين املديرين« إ 6 النظام امسا�سي 

جفقا لذلك.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  لل حك ة  التجاري 
 2222 نوف 21   24 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 846224.
ب قت�سى مقتطف جبيان

املدي2

260 P

LEONI CABLE MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

املقر الرئي�سي : 44 خالد بن الوليد 
-  عين الدبع - الدار البيضاء

سجل تجاري : 349243
رأس املال : 822.222 سرهم

بيع امسهم
سبت 21   26 عل6 قرار بتاريخ  بناء 
العامة الج عية  قررت   ،2222



23607 الجريدة الرسميةعدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222) 

 LEONI CABLE MAROC لشركة   

الشركة  باسم  يلي  في ا  إليها   املشار 

ما يلي  :

 LEONI CABLE بيع أ يع أسهم 

الشركة،  في   ASSEMBIES GMBH

 LEONI إ 6  سه ا  عشر  ستة  أي 

 BORDNETZE VERWALTUNGS

GMbH جاملوافقة عل6 امخي2 كشريك 

أديد للشركة.

النظام  عل6  الالحقة  التعديالت 

امسا�سي للشركة.

صالحيات اإلأراءات الشكلية.

تم اإليداع القانوني ب حك ة الدار 

 2222 نوف 21   28 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 39652.
لالستخراج جاإلشارة

261 P

 BARRY CALLEBAUT

MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

املقر الرئي�سي : 23 زنقة ابن بابك 

الدار البيضاء

سجل تجاري : 427827
رأس املال : 282.222 سرهم

تغيي2 املدي2ين

أبريل   28 بتاريخ  قرار  ب وأب 

 BARRY CALLEBAUT 2222، قررت

املداهم  بصفتها   BELGIUM NV

 BARRY CALLEBAUT في  الوحيد 

MAROC، ما يلي :

 SOFIANE إقرار باستقالة الديد 

 DAVID GLEN جالديد   OUFFA

منصبيه ا  من   ROY BOWRIN

 BARRY لشركة  ك دي2ين 

.CALLEBAUT MAROC

 AMINE الديد  تعيين 

الجندية  فرن�سي   MEBROUKI

رقم2922827  الدفر  أواز   جحامل 

من   FABIAN STIERLI جالديد   FV  

أواز  جحامل  الدويدرية  الجندية 

ك دي2ين   X5673248 رقم   الدفر 

 BARRY CALLEBAUT أدس لشركة 

MAROC ؛

صالحيات اإلأراءات الشكلية.
تم اإليداع القانوني ب حك ة الدار 
 2222 أكتوبر   29 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 34576.
لالستخراج جاإلشارة

262 P

OELT BRANCH
فرع

املقر الرئي�سي : 72 زنقة شارع مح د 
الخامس جزنقة أزيالل، الطابق 

الثالث، سيدي بليوط، 
 الدار البيضاء

إشعار بتغيي2 امل ثل القانوني
سجل تجاري : 328842

يوليو   8 في  مؤرخ  قرار  ب وأب 
 OELT إسارة  مجلس  قرر   ،2222
 OELT لفرع  امم  الشركة   LIMITED
 NICOLAS تعيين الديد   BRANCH
ال21يطاني   CHARLES CHERKAS
رقم  الدفر  أواز  حامل  الجندية، 
لفرع  قانوني  ك  ثل   ،525234573
OELT BRANCH، التي سيحل محل 
 ERICA LOUISE DAWSON الديدة
5 ماي  التي تم فصلها  من مهامها في 

.2222
ب حك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   29 بتاريخ  الدار البيضاء 

2222 تحت رقم 34542.
لالستخراج جاإلشارة

263 P

ANSALDOBREDA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

فرع
املقر الرئي�سي : توين سنت2 ال21ج 
الغربي 2 زاجية شارع الزرقطوني 

جاملدي2ة طابق 26 املعارف، الدار 
البيضاء

سجل تجاري : 266782
إشعار بتغيي2 امل ثل القانوني

 23 في  مؤرخ  قرار  ب وأب 
مجلس  اتخذه   ،2222 يونيو 
 ANSALDOBREDA شركة  إسارة 
املغربي  لفرع  امم  الشركة   ،SPA
ر  تقر ،A N S A L D O B R E D A

الديد  إقالة  في  بأثر رأعي،  امل�سي، 
بصفته   GIUSEPPE DELL’Aquila
املذكور  للفرع  القانوني  امل ثل 
جتعيين الديد Rosario Mazza، من 
أواز  جحامل  اإليطالية،  الجندية 
ك  ثل   ،  YB7326564 رقم  الدفر 

قانوني أديد للفرع، بدال من امخي2.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   22 بتاريخ  البيضاء  الدار 

2222 تحت رقم 34759.
لالستخراج جاإلشارة

264 P

AFRICA LUNCH
ش.م.م

س.ت : 264539
تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
القانون  جضع   ،2222 نوف21   7
الخصائص  ذات  لشركة  امسا�سي 

التالية :
.Africa Lunch : التد ية

الشكل القانوني : شركة محدجسة  
املهام ؛

شارع   ،25  : االأت اعي  املقر 
امبطال شقة رقم 4، أكدال، الرباط.
مطعم   : االأت اعي  الهدف 

للوأبات الخفيفة ؛
الحفالت  جإقامة  ت وين 

جاملناسبات.
رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 
اأت اعية  حصة   2222 إ 6  مقدم 
بقي ة 222 سرهم للواحدة بحوزة كل 

من :
 Landry Matete Simba : الديد

334 حصة ؛
 Noelvich Laurent الديد 

Okemba Ekaka ؛ 334حصة ؛
 Ama Oriane Rosine الديدة 

Silga  333حصة ؛
من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 
32 سيد 21 لكل  فاتح يناير جتنتهي في 

سنة.
 Landry الديد  تعيين   : التديي2 
للشركة  ك دي2    :  Matete Simba

ملدة غي2 محدسة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة التجارية بالرباط في 

7 سيد 21 2222، تحت رقم 232995.

265 P

 SAMAR ET SALMA

CONSTRUCTIONS SARL AU
   AV  Al Qods L Imcopa LT 2

1er étage n° 5 Aouma, Tanger

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة بشريك جحيد

ب قت�سى عقد عرفي سجل بطنجة 

جضع  تم    2222 نوف 21   26 بتاريخ 

 SAMAR لشركة  امسا�سي  القانون 

 ET SALMA CONSTRUCTIONS

SARL AU ذات امل يزات التالية :

.Africa Lunch : التد ية

الشريك :

عويس  القاسر  عبد  باسم  الديد 

مزساس  الجندية  مصري  القاسر  عبد 

بدمياط   2983 سبت 21   27 بتاريخ 

مصر جالداكن بزنقة 279 رقم 4232 

جالحامل  القنيطرة  الوحدة،  حي 

 G226297T لبطاقة التسجيل رقم  

صالحة إ 6 غاية 24 أكتوبر 2224.

 SAMAR ET SALMA  : التد ية 

.CONSTRUCTIONS SARL AU

الغرض :

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

DE CONSTRUCTION  ؛

 SOUMISSION AUX

.MARCHES DE L’ETAT

الرأس ال : حدس رأس ال  الشركة 

في 222.222 سرهم مقد ة إ 6 2222 

للحصة  سرهم   222 فئة  من  حصة 

الواحدة اكتتبت جسدست ك ا يلي :

عويس  القاسر  عبد  باسم  الديد 

عبد القاسر : 2222حصة.

: شارع القدس ل  املقر االأت اعي 

إمكوبا لوتيد و2، الطابق امجل رقم 

5، العوامة، طنجة.

املدة : 99 سنة.
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تم تعيين الديد باسم   : التديي2 

عبد القاسر عويس عبد القاسر مدر 

للشركة ملدة غي2 محدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 21   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2223 تحت رقم 23725.
ب ثابة مقتطف جبيان

266 P

CENTRE ASMA3
SARL AU

سجل تجاري )طنجة) 232243

فتح فرع للشركة ب دينة الرباط
انعقد   2222 سبت 21   2 بتاريخ 

لشركة  العاسي  الغي2  العام  الج ع 

CENTRE ASMA3 SARL AU شركة 

بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

سرهم حيث   22.222 جحيد رأس الها 

ت ت املصاسقة عل6 :

فتح فرع للشركة ب دينة الرباط 

28 شارع ع ر ابن الخطاب شقة رقم 

2 أكدال.

 تعيين الديد باعلي يوسف الحامل

 AB622762 رقم  الوطنية  للبطاقة 

مدي2ا للفرع.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لل حك ة اإلبتدائية بديدي 

 2222 نوف 21   22 بتاريخ  سلي ان 

تحت رقم 232467.
ب قت�سى مقتطف جبيان

املدي2

267 P

 HARAKAT LIMOUSINE

SERVICE
SARL AU

تكوين شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات شريك جحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قت�سى 

جضع  تم   2222 نوف 21   27 بتاريخ 

القوانين امساسية لشركة محدجسة 

املدؤجلية ذات امل يزات التالية :

الهدف : 

النقل الدياحي.

 املقر : رقم 2 شارع عنابية سكتور 22

حي الرياض الرباط.
ب ا  املال  رأس  حدس   : املال  رأس 

قدره 222.222 سرهم.
تدار الشركة من طرف   : التديي2 

أجرضال حدن ملدة غي2 محدجسة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

بتاريخ ... نوف 21 2222.
.264593  : رقم السجل التجاري 

.D : 130142 تحت رقم
268 P

 COMMUNICATIONشركة
MEDIA SERVICES

SARL AU
رأس الها 222.222 سرهم

مقرها االأت اعي : بالعيون تجزئة 
25 مارس رقم 2237

بيع أسهم الشركة
العام  الج ع  محضر  عل6  بناء 
 22 في  بالعيون  املنعقد  االستثنائي 

سبت 21 2222 تقرر ما يلي :
بيع أسهم مدي2ة الشركة الدابقة 
الديد  إ 6  رشيدة  امزهري  الديدة 

اح د بورشيد.
الدابقة  املدي2ة  استقالة  قبول 
الكامل  من منصبها جإعطائها اإلبراء 
الديد  جتعيين  التديي2  من  جالنهائي 
جحيد  أديد  ك دي2  بورشيد  أح د 

للشركة.
االستثنائي  العام  الج ع  قرر 
قبول تغيي2 التوقيع بعد بيع امسهم 

جاستقالة املدي2ة الدابقة.
ملزمة  الشركة  ستكون  جبالتا ي 

بتوقيع املدي2 الجديد الوحيد.
 الج ع العام ي نح أ يع الصالحيات
لحامل امصل أج نسخة إلت ام أ يع 

اإلأراءات القانونية.
في  تغيي2ات  عل6  املوافقة  ت ت 

القانون امسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
24 أكتوبر  اإلبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 31200/22.
269 P

HIRTITRAM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جالشريك الوحيد
رأس الها : 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : ع ارة التوحيد 
ع ارة ب الشقة رقم 4 كليز مراكش

العاسي  غي2  العام  الج ع  قرر 
املنعقد في يوم 8 نوف 21 2222.

جتحديده  الشركة  نشاط  تغي2 
 - جالحديد  امملنيوم  أشغال   - في 
التنصيب  مقاجلة   - أشغال مختلفة 

الكهربائي.
ع ارة  من  االأت اعي  املقر  نقر 
التوحيد ع ارة ب الشقة رقم 4 كليز 
أجالس  تجزئة   426 ت ارة  إ 6  مراكش 

مطاع سكتور 3.
قبول بيع 2222 حصة من الديد 
زجاس  الديد  لفائدة  ع ر  الحارتي 

حدن.
الحارتي  الديد  استقالة  قبول 
ع ر جتعيين الديد زجاس حدن مدي2 

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب راكش في 6 سيد 21 2222 

تحت رقم 23226.
270 P

STE BENZITRACOM
SARLAU

تأسيس شركة
يوم  محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
مسجل في الرباط   2222 أكتوبر   23
تم  قد   2222 أكتوبر   29 بتاريخ 
املدؤجلية  ذات  الشركة  تأسيس 

املحدجسة بشريك جاحد.
 STE  : االأت اعية  التد ية 

BENZITRACOM SARLAU
الهدف االأت اعي :

أع ال البناء.
سباكة  كهرباء  إنشاءات  أع ال 

خشب جمعدن.
خدمات متنوعة.

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 
مقدم إ 6 2222 حصة من فئة 222 

سرهم للحصة الواحدة.

 2222 زيدان  بن  الحدن  الديد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

رقم  شقة   32 ع ارة   : العنوان 
زنقة موالي اح د لوكيلي حدان   8

الرباط.

املدي2 : الديد الحدن بن زيدان.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 22232 التجارية بالرباط تحت رقم 
رقم   2222 نوف 21  فاتح  بتاريخ 

السجل التجاري 264327.

271 P

 STE TRABAT

AMENAGEMENT
SARLAU

تأسيس شركة
يوم  محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

مسجل في الرباط   2222 أكتوبر   26

بتاريخ 2 نوف 21 2222 قد تم تأسيس 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  الشركة 

بشريك جاحد.

 STE  : االأت اعية  التد ية 

 TRABAT AMENAGEMENT

SARLAU

الهدف االأت اعي :

أع ال البناء.

جالتشطيبات  الخارجي  التشييد 

الداخلية.

خدمات متنوعة.
رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 

مقدم إ 6 2222 حصة من فئة 222 

سرهم للحصة الواحدة.

 2222 بنزاليم  عث ان  الديد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.

رقم  شقة   32 ع ارة   : العنوان 
زنقة موالي اح د لوكيلي حدان   8

الرباط.
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املدي2 : الديد عث ان بنزاليم.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 22232 التجارية بالرباط تحت رقم 

رقم السجل   2222 نوف 21   2 بتاريخ 

التجاري 264325.

272 P

لو سايزيام سبا
LE 16EME SPA

تأسيس
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   2222 أكتوبر   5 بتاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة خاصياتها ك ا يلي :

سبا سايزيام  لو   :  التد ية 

LE 26EME SPA

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة املدؤجلية لشريك 

جحيد.

ابن  شارع   59  : االأت اعي  املقر 

سينا، شقة رقم 22، أكدال، الرباط.

الهدف : 

جالتج يل،  الحالقة  صالون 

ح ام، سبا، معهد التج يل.

أ يع  جتوزيع  جبيع  شراء 

جامغراض  التج يل  مدتحضرات 

املدتخدمة  جاملواس  جاإلكددوارات 

في الحالقة جالتج يل.

العالمات  أ يع  استغالل 

براءات  أج  الت2اخيص  أج  التجارية 

االخت2اع أج التصاميم أج الن اذج.

صيدالنية  الشبه  املواس  تاأر 

جالنظافة  التج يل  جمدتحضرات 

جالتج يل جمنتجات الحالقة.

بج يع  القيام  إأ ا ي  جبشكل 

أج  مباشر  بشكل  املتصلة  الع ليات 

غي2 مباشر بالهدف أعاله.

في  محدس   : االأت اعي  الرأس ال 

 2222 إ 6  مقدم  سرهم   222.222

للحصة  سرهم   222 فئة  من  حصة 

جخصصت  نقدا  مدفوعة  الواحدة 

الديدة  الوحيد  للشريك  بالكامل 

سكينة أبركي.

جملدة  الشركة،  تدي2   : التديي2 

غي2 محدسة مع الصالحيات املطلقة، 

الديدة  الوحيد  الشريك  طرف  من 

للبطاقة  الحاملة  أبركي،  سكينة 

الداكنة   ،JB426225 رقم  الوطنية 

في الشقة 7، ع ارة 48، زنقة أكل ان 

سيدي علي، أكدال، الرباط.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 

بالرباط بتاريخ 3 نوف 21 2222 تحت 

رقم 264432.
من أأل التلخيص جاإلشهار

املدي2ة

273 P

شركة افيورو
ش.م.م

إقامة ملقدمي اجلد براهيم

الناضور

تأسيس شركة
بتاريخ  موقع  عقد  ب حضر 

شركة  تأسدت   2222 نوف 21   26

امجصاف  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

التالية :

»افيورج«  شركة   : الكامل  اإلسم 

ش.م.م.

 + للغي2  البضائع  النقل   : املهنة 

االستي2اس جالتصدير.

املقر الرئي�سي : إقامة ملقدمي اجلد 

براهيم الناضور.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيدها.

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 

 222 سهم بقي ة   2222 مقدم عل6 

سرهم للدهم.

املداه ين :

سهم   522 الدو�سي  سفيان 

)57234س).

سهم   522 الدو�سي  مح د 

)22644س).

: تدي2 الشركة من طرف   التديي2 

سفيان الدو�سي أج مح د الدو�سي.

: تم اإليداع لدى سكرتي2  اإليداع 
ب حك ة  جالتسجيل  الضبط  مكتب 
 2222 نوف 21   29 بتاريخ  الناضور 

تحت رقم 4892.
اإلمضاء

274 P

FRAUNIE PLANTS MAROC
SARL

املقر االأت اعي : سجار الكناسيس 
ملزجضية شيشاجة مراكش

رأس ال الشركة : 32.222 سرهم
املؤرخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 
الشركاء  قرر   2226 مارس   2 بتاريخ 
 32.222 من  الشركة  رأس ال  رفع 
سرهم عن طريق   222.222 سرهم إ 6 
الديد  من  لكل  الجاري  الحداب 
سرهم   85.222 كلوس  سأو  فرجني 
كوزات  تي2يز  ماري  سانييل  جالديدة 

85.222 سرهم.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ التجارية  باملحك ة   الضبط 

4 يناير 2227 تحت رقم 52827.
275 P

FRAUNIE PLANTS MAROC
SARL

املقر االأت اعي : 32 زاجية زنقة 
سوريا جلبنان رقم 4 مراكش

رأس ال الشركة : 32.222 سرهم
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة
بتأسيس  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة املؤرخ 
ب راكش   2222 أبريل   25 بتاريخ 
ب ثابة القانون امسا�سي لشركة ذات 

مدؤجلية محدجسة م يزاتها ك ا يلي :
 FRAUNIE  : الشركة  إسم 
ذات  شركة   PLANTS MAROC

مدؤجلية محدجسة.
غرض الشركة :

تاأر استي2اس جتصدير.
زنقة  زاجية   32  : الشركة  مقر 

سوريا جلبنان رقم 4 مراكش.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تأسيدها.

رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

الشركة في 32.222 سرهم مقدم عل6 

للواحدة  سرهم   222 فئة  من   322

جهذه الحصص موزعة عل6 الشكل 

التا ي :

 78 كلوس  سأو  فرجني  الديد 

حصة.

الديدة سانييل ماري تي2يز كوزات 

78 حصة.

الديدة فرجني انجلين 63 حصة.

 63 الديد فرجني سأو سبدتيان 

حصة.

الديدة تويزا امنديين ماريا ماريا 

22 حصة.

شركة فرجني بلوا 6 حصة.

املج وع : 322 حصة.

تم تعيين الديدة   : مدي2 الشركة 

الوحيدة  املدي2ة  نزهة  البشر  سعد 

لشركة ملدة غي2 محدجسة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

 لدى املحك ة التجارية ب راكش بتاريخ

28 ماي 2222 تحت رقم 52827.

276 P

FRAUNIE PLANTS MAROC

SARL

املقر االأت اعي : سجار الكناسيس

ملزجضية شيشاجة مراكش

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 

بتاريخ 32 نوف 21 2227.

قبول استقالة فرجني سأو كلوس 

كوزات  تي2يز  ماري  سانييل  جالديدة 

سعد  الديدة  جتعيين  التديي2  من 

البشر نزهة املدي2ة الوحيدة للشركة 

ملدة غي2 محدسة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ التجارية  باملحك ة   الضبط 

3 يناير 2228 تحت رقم 52827.

277 P
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FRAUNIE PLANTS MAROC

SARL

املقر االأت اعي : سجار الكناسيس

ملزجضية شيشاجة

 مراكش

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 

بتاريخ 23 أكتوبر 2227.

نشاط  توسيع  الشركاء  قرر 

الشركة استي2اس البدجر.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ التجارية  باملحك ة   الضبط 

23 نوف 21 2227 تحت رقم 52827.

278 P

FRAUNIE PLANTS MAROC

SARL

املقر االأت اعي : 32 زاجية زنقة 

سوريا جلبنان رقم 4 مراكش

رأس ال الشركة : 32.222 سرهم

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 

بتاريخ 22 سبت 21 2224.

قرر الشركاء قبول ما يلي :

للشركة  التجاري  النشاط  تغيي2 

تاأر  إ 6  تاأر استي2اس جتصدير  من 

املنتجات  جإنتاج  جتصدير  استي2اس 

الزراعية.

تغيي2 املقر االأت اعي للشركة من  

رقم  جلبنان  سوريا  زنقة  زاجية   32

الكناسيس  سجار  إ 6  مراكش  كليز   4

ملزجضية شيشاجة مراكش.

سعد  الديدة  استقالة  قبول 

جتعيين  التديي2  من  نزهة  البشر 

جالديدة  كلوس  سأو  فرجني  الديد 

املدي2ان  كوزات  تي2يز  ماري  سانييل 

للشركة ملدة غي2 محدسة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ التجارية  باملحك ة   الضبط 

22 سيد 21 2224 تحت رقم 52827.

279 P

عقد تسيير حر
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 

سيد 21 2222.
قامت شركة أج النش شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة مسجلة بالسجل 
التجاري أكاسير برقم 25437، بتوقيع 
الجديد  املدي2  مع  حر  تديي2  عقد 
امل ثل في شركة مورا سليس املسجلة 
برقم  أكاسير  التجاري  بالسجل 
التجاري  امصل  استغالل   ،52633
 39 رقم  امر�سي  طابق   : في  الكائن 
 - حي الدالم   - شارع مح د الفا�سي 

أكاسير.
من  ابتداء  سنوات،  تدعة  ملدة 
 32 غاية  إ 6   2222 سيد 21  فاتح 
يتم تجديدها بطلب   ،2232 نوف 21 

من املكت2ي.
280 P

شركة أو النش
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
ذات رأس ال : 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : طابق امر�سي رقم 
39 شارع مح د الفا�سي حي الدالم 

أكاسير
الرسم املنهي رقم 67598772
السجل التجاري رقم 25437

العام  الج ع  ملقتضيات  طبقا 
سيد 21  فاتح  في  املؤرخ  االستثنائي 
2222، لشركة أج النش تم املصاسقة 

عل6 ما يلي :
الحر  التديي2  عقد  املوافقة عل6 
مورا  شركة  لفائدة  التجاري  مصل 

سليس ملدة تدع سنوات.
عقد  عل6  املوافقة  تسجيل 

التديي2 الحر.
تفويض سلطة توقيع عقد تديي2 

الحر.
مختلفات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكاسير  التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   2222 سيد 21   9 بتاريخ 

.229622
ب ثابة مقتطف جبيان

 املدي2

281 P

مكتب امستاذ نور الدين املكوري

إقامة أوهرة موكاسجر

شارع العقبة )أمام املحافظة العقارية)

موثق بالصويرة

SOCIETE SHABA TISSA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 22.222 سرهم

مقرها االأت اعي : سجار لعبيدات
أ اعة موالي بوزرقطون

إقليم الصويرة

امصل التجاري رقم 3962

املحك ة اإلبتدائية بالصويرة

ج

ALIZE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها : 22.222 سرهم

مقرها االأت اعي : سجار لعبيدات
أ اعة موالي بوزرقطون

إقليم الصويرة

امصل التجاري رقم 6333

املحك ة اإلبتدائية بالصويرة
عقد تديي2 حر مصل تجاري

حرر  توثيقي  عقد  ب قت�سى 

املكوري  الدين  نور  امستاذ  ب كتب 

يوليو   222 بتاريخ  بالصويرة  موثق 

تم إبرام عقد تأأي2 في إطار   ،2222

التديي2 الحر لألصل التجاري لشركة 

SHABA TISSA شركة ذات مدؤجلية 

مدي2تها  طرف  من  م ثلة  محدجسة، 

لفائدة  الصديقي،  الديدة الخنداء 

شركة ذات مدؤجلية   ALIZE شركة 

م ثلة  جحيد  جشريك  محدجسة، 

 Alain الديد  مدي2ها  طرف  من 
GIGNAC، جاملتعلق بامصل التجاري 

الكائن بدجار لعبيدات، أ اعة موالي 

جذلك  الصويرة،  إقليم  بوزرقطون، 

سنوا ت تد من فاتح   (23( ملدة ثالث 

يونيو 2222 إ 6 غاية 32 ماي 2225.

بكتابة  القانوني  اإليداع  جتم 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 2222 سيد 21   8 بتاريخ  بالصويرة 

تحت رقم 33.
الخالصة مأل النشر

282 P

شركة سيناستيل
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

برأس ال : 2.222.222 سرهم

املكتب الرئي�سي : القطعة رقم 2

قطعة رقم 6، رأس املا، فاس

)مقابل هولديم)

سجل تجاري رقم : 42425

تعديل غرض الشركة
بتاريخ عرفي،  عقد   ب قت�سى 

يتض ن محضر   ،2223 سيد 21   22

للشركة  االستثنائي  العام  الج ع 

يوأد  التي  »سيناستيل«  املد اة، 

 2 رقم  القطعة  فاس،  في  مكتبها 

بندوسة،  املا  رأس   ،6 رقم  قطعة 

 : برأس ال  هولديم)،  )مقابل  فاس 

2.222.222 سرهم، سجل تجاري رقم 

.42425

 SENASTEEL اأت ع شركاء شركة

تباسل  بعد  الع ومية  الج عية  في 

املالحظات، تم طرح القرارات التالية :

غرض  تعديل   : امجل  القرار 

الشركة

قرر الج ع العام غي2 العاسي أن 

يعدل اعتبارا من هذا اليوم الغرض 

املؤسس للشركة جالذي سيصبح :

تجارة مواس البناء.

جبشكل  ذلك،  إ 6  باإلضافة 

أج  التجارية  الع ليات  أ يع  عام، 

الصناعية أج املالية أج امجراق املالية 

تعزيز  شأنها  من  التي  العقارات  أج 

تن ية الشركة جتوسيعها.

النظام  تعديل   : الثاني  القرار 

امسا�سي

نتيجة للقرار الدابق، قرر الج ع 

العام تعديل املاسة الثالثة من النظام 

جبالتا ي  التا ي،  النحو  عل6  امسا�سي 

شكلها  في  املاسة  هذه  إلغاء  يتم 

سيتم  فصاعدا  اآلن  جمن  امصلي، 

صياغتها عل6 النحو التا ي :

غرض الشركة في املغرب جالخارج :

تجارة مواس البناء.
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جبشكل  ذلك،  إ 6  باإلضافة 

التجارية  الع ليات  أ يع   عام، 

امجراق  أج  املالية  أج  الصناعية  أج 

شأنها  من  التي  العقارات  أج  املالية 

تعزيز تن ية الشركة جتوسيعها.

قلم  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بفاس  التجارية   املحك ة 

برقم   2223 سيد 21   32  

.2013/2762
ب ثابة مقتطف جبيان

 املدي2

283 P

سيوان امستاذ نور الدين برزجق

موثق بالدار البيضاء

الشركة املدنية العقارية

 »حاتم فتح«
رأس الها : 22.222 سرهم

مقرها االأت اعي : الدار البيضاء

شارع الشفشاجني زاجية زنقة الكارة 

عكاشة عين الدبع

هبة حقوق اأت اعية
أمام  توثيقي  عقد  ب وأب 

موثق  برزجق  الدين  نور  امستاذ 

أكتوبر   23 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

لحلو  مح د  الديد  جهب   ،2222

بن عبد املجيد لفائدة الديد مح د 

في  حصصه  أ يع  مح د  بن  لحلو 

الشركة املدنية العقاري حاتم فتح.

جب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املنعقد بتاريخ 23 ج24 أكتوبر 2222 

تم إقرار هذه الهبة من كافة الشركاء 

بن  لحلو  مح د  الديد  جاستقالة 

عبد املجيد من مهام اإلسارة جتعيين 

الديد مح د لحلو بن مح د ك دي2 

للشركة.

 2222 أكتوبر  ج24   23 جبتاريخ 

تم تحيين القانون امسا�سي للشركة 

املدنية العقارية حاتم فتح.
لالستخالص جالنشر

284 P

فيدجسبا

625، شارع مح د الخامس

الهاتف : 25.22.24.56.59/ 25.22.24.56.56

الدار البيضاء

JD MATIERES
السجل التجاري رقم : 562652

الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

ب قت�سى عقد عرفي محرر بالدار 

 ،2222 اكتوبر   3 بتاريخ  البيضاء 

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ج  أر  أجسي�سي  شركة  بين  املحدجسة 

الديد مارك أوليان  سيكوراسيون، 

سيلين ج الديدة ناسية بصري.

JD MATIERES : اإلسم

الهدف : هدف الشركة : 

تجارة،  بيع،  شراء،  تدويق، 

االق شة  أ يع  تصدير  استي2اس 

جالديكور أ يع االصناف التك يلية، 

بالهدف  املتعلقة  جاملواس  املنتجات 

املذكور.

سيكور املع اري الداخلي.

أ يع الحرف املهنية.

إنشاء اي عالمة تجارية ج ايداعها 

جكذالك اعطاء اي امتياز اج اي ت ثيل 

لها.

ج قبول  تجارية  ت ثيل اي عالمة 

اي امتياز.

تتعلق  ماسة  اج  منتج  اي  تشكيل 

بالنشاط اعاله. 

الع ليات   أ يع  عامة  جبصفة 

املنقولة، املالية، الصناعية جالتجارية 

التي من شأنها تطوير نشاط الشركة.  

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها.

شارع   ،357  : االأت اعي  املقر 

فضاء    22 الطابق  الخامس  مح د 

A/1 الدار البيضاء .

سرهم   222.222  : املال  رأس 

حصة كل جاحدة   2.222 مقدم إ 6 

تداجي 222 سرهم.

ج  أر  أجسي�سي  شركة   : الشركاء 

الديد مارك أوليان  سيكوراسيون، 

سيلين ج الديدة ناسية بصري. 

ب بلغ  ساهم الشركاء   : الحصص 

إ 6  سفعت  ج  نقدا  سرهم   222.222

للقوانين  طبقا  الشركة  صندجق 

الجاري بها الع ل ك ا يلي :

شركة أجسي�سي أر ج سيكوراسيون 

52.222 سرهم مقابل 522 حصة.

سيلين  أوليان  مارك  الديد 

35.222 سرهم مقابل 352 حصة.

 25.222 بصري  ناسية  الديدة 

سرهم مقابل 252 حصة.

إ 6 يناير  فاتح   : املالية   الدنة 

 32 سيد 21.

ك دي2ين  عينا   : الشركة  تديي2 

للشركة ملدة سنة :

في  املزساس  أوليان،  مارك  الديد 

2959 ب بلجيكا، أندية  ف21اير   23

التسجيل   بطاقة  الحامل  بلجيكية، 

 82 الداكن فيال   ،EO26297N رقم 

إقامة كارسن سيتي النخيل الجنوبي 

مراكش.

كي2ان،  بن  ر�سى  مح د  الديد 

ب الدار   2978 ف21اير   22 املزساس في 

الحامل  مغربية،  أندية  البيضاء، 

 BK الوطنية رقم  التعريف  البطاقة 

سابن  سي  زنقة  الداكن   ،252945

انفا الدار البيضاء. 

بعد  الصافي  يوزع   : امرباح 

القانونية عل6 الشركاء  االقتطاعات 

كل حدب حصصه.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

نوف 21   فاتح  بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2222، تحت رقم 844494.

تم التسجيل في السجل التجاري 

نوف 21   2 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2222، تحت رقم 562652.
ملخص قصد النشر

فيدجسبا

285 P

فيدجسبا

625، شارع مح د الخامس

الهاتف : 25.22.24.56.59/ 25.22.24.56.56

الدار البيضاء

VIRAGE URBAIN
السجل التجاري رقم 562973

الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

ب قت�سى عقد عرفي محرر بالدار 

 ،2222 اكتوبر   24 بتاريخ  البيضاء 

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

اس اعيل  الديد  بين  املحدجسة 

حدناء  جالديدة  الصو�سي  العلوي 

ساسي.

VIRAGE URBAIN  :  اإلسم

الهدف : هدف الشركة : 

تهيئة أ يع الحدائق جاملداحات 

الخضراء الع ومية جالخاصة.

شراء، بيع أ يع االغراس النباتية 

جاإلس دة ج مدتلزمات الحدائق.

الت2ابية  امع ال  بج يع  قيام 

بالهدف  املتعلقة  البناء   جأع ال 

املذكور.

الع ليات   أ يع  عامة  جبصفة 

املنقولة، املالية، الصناعية جالتجارية 

التي من شأنها تطوير نشاط الشركة.  

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها.

مرس  محج   : االأت اعي  املقر 

الدار   2 الطابق   3 شقة  سلطان  

البيضاء.
سرهم   222.222   : املال  رأس 

حصة كل جاحدة   2.222 مقدم إ 6 

تداجي 222 سرهم.
الشركاء : الديد اس اعيل العلوي 

الصو�سي  جالديدة حدناء ساسي.

ب بلغ  ساهم الشركاء   : الحصص 

إ 6  سفعت  ج  نقدا  سرهم   222.222

للقوانين  طبقا  الشركة  صندجق 

الجاري بها الع ل ك ا يلي :
العلوي  اس اعيل  الديد 

الصو�سي 52.222 سرهم مقابل 522 

حصة.
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 52.222 ساسي  حدناء  الديدة 

سرهم مقابل 522 حصة.

إ 6 يناير  فاتح   : املالية   الدنة 

32 سيد 21.

ك دي2   عين   : الشركة  تديي2 

للشركة ملدة غي2 محدجسة.
العلوي  اس اعيل  الديد 

الحامل لبطاقة الوطنية  الصو�سي، 

BE 792567، أندية  للتعريف رقم 
اندري  م ر  ب  الداكن  مغربية، 

الدار  العليا  أنفا  عبدج  فيال  ما�سي 

البيضاء.

بعد  الصافي  يوزع   : امرباح 

القانونية عل6 الشركاء  االقتطاعات 

كل حدب حصصه.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

نوف 21   22 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2222،  تحت رقم 847224.

السجل  في  التسجيل  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجاري 

22 نوف 21 2222 تحت رقم 562973.
ملخص قصد النشر

فيدجسبا

286 P

فيدجسبا

625، شارع مح د الخامس

الهاتف :  25 22 24 56 56/ 25 22 24 56 59

الدار البيضاء

                                         SONBOMED       
صدقة حصص

استقالة مدي2ة جحيدة
تعيين مدي2ة جحيدة

تحيين القانون امسا�سي للشركة
محرر  عرفي  عقد  ب قت�سي   -  2

بالدار البيضاء بتاريخ 2 سبت 21 2222، 

سباعي  بوشرة  الديدة  تصدقت 

 222 فئة  من  حصة    2.222 ب 

سرهم للحصة التي ت لكها في شركة 

بثينة  الديدة  إ 6   SONBOMED

اليوبي االسري�سي. 

2 - قرر الج ع العام الغي2 العاسي 

سبت 21   2 بتاريخ   الوحيد  للشريك 

.2222

تأكيد صدقة هذه الحصص. 
سباعي  بوشرة  الديدة  استقالة 

من منصبها ك دي2ة جحيدة.
اليوبي  بثينة  الديدة  تعيين 
غي2  ملدة  جحيدة  ك دي2ة  االسري�سي 

محدجسة.
تحيين القانون امسا�سي للشركة.

3 - تم  اإليداع  القانوني  باملحك ة 
بتاريخ  البيضاء   بالدار   التجارية 
29 سبت 21 2222، تحت رقم 837962.        

ملخص قصد النشر
فيدجسبا

287 P

 SONIATSON
DEVELOPPEMENT

فسخ شركة
2 - بقرار الج ع العام غي2 العاسي 
أكتوبر    24 للشريك الوحيد بتاريخ  
 SONIATSON لشركة   ،2222
ذات  شركة   ،DEVELOPPEMENT
جحيد،   بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها  سرهم،   222.222 رأس الها 
محج   ،26 االأت اعي الدار البيضاء  
مرس سلطان شقة 3 الطابق 2، تم :

فسخ شركة ؛
تعيين الديد اليك�سي نيكوال بيغار 

ك صفي للشركة ؛
تعيين مقر فسخ الشركة ب قرها 
26، محج  االأت اعي  الدار البيضاء  

مرس سلطان شقة 3 الطابق 2 .
2 - تم اإليداع القانوني باملحك ة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 
22 نوف 21 2222، تحت رقم 846772.

ملخص قصد النشر
املدي2

288 P

 SONIATSON
DEVELOPPEMENT

تصفية الشركة 
إقفال ع ليات التصفية

2 - قرر   الج ع    العام    غي2   العاسي   
للشريك  الوحيد   بتاريخ   25 نوف 21 
 SONIATSON لشركة    ،2222
DEVELOPPEMENT،  شركة    ذات

  املدؤجلية   املحدجسة  بشريك   جحيد،  

مقرها   سرهم،     222.222 رأس الها  

سلطان  مرس،  محج   االأت اعي  

شقة 3 الطابق 2  الدار البيضاء.

تصفية الشركة ؛

إقفال ع ليات التصفية.
ملخص قصد النشر

املدي2

289 P

فيدجسبا

625، شارع مح د الخامس

الهاتف : 25 22 24 56 56/ 25 22 24 56 56

الدار البيضاء

KARKAM

الزياسة في رأس املال 
تحيين القانون امسا�سي للشركة

للشريك   عاسي  غي2  بقرار   -  2

 ،2222 أغدطس   32 الوحيد بتاريخ 

ذات  شركة   ،KARKAM لشركة 

املدؤجلية  املحدجسة   بشريك  جحيد، 

مقرها    سرهم،    222.222 رأس الها 

سلطان  مرس  محج   ،26 االأت اعي 

شقة 3 الطابق 2 الدار البيضاء،  تم:   

الشركة   رأس ال  في  الزياسة 

2.522.222 سرهم لي2تفع  من  ب بلغ  

222.222 سرهم إ 6 2.622.222  سرهم،  

فئة   من   25.222   حصة    بإصدار 

تكتب   جاحدة،   لكل    سرهم       222

مح د  الديد  طرف  من  بالكامل 

 KARKAM شركة  في  شريك  سباعي 

املداه ة  خالل  من  سداسها  جيتم 

العينية.

من  ج8   7  ،6 الفصول  تغيي2 

القانون امسا�سي للشركة.

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

2 - تم  اإليداع  القانوني  باملحك ة  

بتاريخ  البيضاء   بالدار    التجارية  

3 أكتوبر 2222،  تحت رقم 839722.
ملخص قصد النشر

فيدجسبا

290 P

SANI GOUN NIGO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جاحد
العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
جالتي  الرباط  في   2222 نوف 21   24

تح ل الخصائص التالية  : 
الهدف االأت اعي :

2 - تدويق العقاقي2 ؛
2 - مفاجض ؛

3 - أشغال مختلفة أج البناء.
رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 
فئة  من  حصة   2222 إ 6  مقد ة 
222 سرهم للحصة الواحدة م لوكة 

للديد عبد الرحيم كوناين.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 
32 سيد 21 من كل سنة ما عدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 ،58 ع ارة   : االأت اعي  املقر 
شقة ألف 3، زنقة جاس سبو، أكدال، 

الرباط.
املدي2 : الديد عبد الرحيم كوناين.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

264622 بالرباط.
291 P

PARC EOLIEN DE TAZA  
شركة املداه ة
RC TAZA 2843

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
العاسي املنعقد الغي2 العاسية املنعقد 
اتخاذ  تم   2222 ماي   23 بتاريخ 

القرارات التالية : 
 Kohei Seyama استقالة الديد 

من منصب متصرف الشركة.
 Motomu KUBOTA تعيين الديد
رقم  اليباني  الدفر  لجواز  الحامل 
أديد  ك تصرف   TZ2222728

للشركة.    
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  تازة  ب دينة   اإلبتدائية 

25 نوف 21 2222 تحت رقم 574.
292 P
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STE YAFADO TRANS  
SARL AU

حل شركة 
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
بالدار البيضاء بتاريخ 23 نوف 21 2222 
لشركة  مدبق  حل  عن  اإلعالن  تم 

.STE YAFADO TRANS SARL AU
مقر التصفية : 75 شارع 22 يناير 
الطابق امجل، شقة رقم 269، الدار 

البيضاء.
مصفي الشركة : تم تعيين الديد 
سعيد أ21ان، الحامل للبطاقة الوطنية 

رقم BK272728 ك صفي للشركة.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 
6 سيد 21 2222 تحت رقم 849222 

تعديل رقم 42626.
293 P

STE TARG BAT
SARL AU

حل شركة 
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
بالدار البيضاء بتاريخ 25 نوف 21 2222 
لشركة  مدبق  حل  عن  اإلعالن  تم 

.STE TARG BAT SARL AU
شارع   46  : التصفية  مقر 
الزرقطوني، الطابق الثاني، شقة رقم 

6، الدار البيضاء.
مصفي الشركة : تم تعيين الديد 
عبد الناصر ت كونت، الحامل للبطاقة 
ك صفي   PB48282 رقم  الوطنية 

للشركة.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 
8 سيد 21 2222 تحت رقم 849622 

تعديل رقم 42222. 
294 P

STE KARIM WATER
SARL

تأسيس شركة 
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
البيضاء بتاريخ 24 سيد 21 2222 تم 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

.STE KARIM WATER SARL

شارع رحال   32  : املقر االأت اعي 

 ،5 الشقة  الطابق الثاني،  املدكيني، 

الدار البيضاء.

مكتب   : االأت اعي  الهدف 

معدات  جبيع  جامبحاث  للدراسات 

البناء  أع ال  بج يع  جالقيام  املاء 

املختلفة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

الرأس ال : 222.222 سرهم.

الحصص :

الديد كريم طعبوز 522 حصة ؛

الديدة حدناء جتيق 522 حصة.

تم تعيين الديد كريم   : التديي2 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  طعبوز، 
حدناء  جالديدة   BL69285 رقم 

جتيق، الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 

ملدة  للشركة  مدي2ان   BK526822

غي2 محدسة.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

فاتح يناير إ 6 32 سيد 21.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للدار  التجارية  باملحك ة  القانوني 

 2222 سيد 21   8 بتاريخ  البيضاء 
تحت رقم 849225 جالسجل التجاري 

رقم 564929.

295 P

PROMINDUS
 SARL

82 شارع ابن بطوطة، الدار البيضاء

السجل التجاري 32922

ب وأب قرارات الج ع العام   -  2

االستثنائي للشركة بتاريخ 23 أكتوبر 

بشكل  الشركة  شركاء  قرر   ،2222

خاص :

كوبارشيم  قيام  عل6  املصاسقة 

حصة لصالح الديد   2832 بتحويل 

فريد بنيس.

للشركة  امسا�سي  النظام  تعديل 

جفقا لذلك.

بسجل  القانوني  اإليداع  تم   -  2

البيضاء  بالدار  التجارية  املحك ة 

رقم  تحت   2222 نوف 21   24 بتاريخ 

.847662
لإلعالم جالنشر

296 P

PERFORMANCES OASIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها : 222.222 سرهم
رأس الها : 222.222 سرهم

املكتب الرئي�سي : 46 شارع 

الزرقطوني، الطابق 3، شقة 6، 

الدار البيضاء

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب   -  I

في الدار   2222 بتاريخ فاتح سيد 21 

ذات  شركة  تأسيس  تم  البيضاء، 

مدؤجلية محدجسة تت يز بالخصائص 

التالية :

 PERFORMANCES : 2 - اسم الشركة

.OASIS SARL
2 - رأس املال : يتم تحديد رأس ال 

سرهم،   222.222 ب بلغ  الشركة 

 222 2222 حصة بقي ة  مقد ا إ 6 

بالكامل،  مكتتب  للحصة،  سرهم 

ب ا  الشركاء  عل6  جتوزع  مدفوعة 

يتناسب مع مداه تهم جهي :

 622 الديد عبد العزيز الدرقاجي 

حصة ؛

الديد أنس مزرجي 222 حصة ؛

 222 الحضري  زكية  الديدة 

حصة ؛

اآلندة آالء الدرقاجي 222 حصة ؛

اآلندة لينا الدرقاجي 222 حصة ؛

إأ ا ي عدس امسهم 2222 حصة.

شارع   46  : الرئي�سي  املكتب   -  3

الزرقطوني، الطابق 3 شقة 6، الدار 

البيضاء.

4 - الدنة املالية : من فاتح يناير 

إ 6 32 سيد 21 من كل عام.

5 - املوضوع :

التطوير العقاري، البناء لنفده أج 

للغي2، جمي عقار ؛

االستحواذ عل6 أي عقارات ؛

املباني  أ يع  عل6  االستحواذ 

جالعقارات جإسارتها عن طريق التأأي2 

املباني  أ يع  جبيع  ذلك،  غي2  أج 

جالعقارات.

الشركة  مدة  تحدس   : املدة   -  6

في  تسجيلها  تاريخ  من  سنة   99 ب 

السجل التجاري.

تعيين الديد عبد   : التديي2   -  7

غي2  لفت2ة  مدي2ا  الدرقاجي  العزيز 

محدجسة.

II - تم تسجيل الشركة في السجل 

التجاري للدار البيضاء بتاريخ 6 سيد 21 

2222 تحت رقم 564643.
لإلعالم جالنشر

297 P

CAP RETAIL
شركة توصية بامسهم

برأس ال : 222.972.722 سرهم

املقر الرئي�سي : 257 شارع أنفا،  مبنى 
راسين أنفا الطابق الثالث

 الدار البيضاء

سجل تجاري : 28264

مداجالت  محضر  عل6  بناء   -  I

ملداهمي  املشت2ك  العام  الج ع 

 2222 أكتوبر   25 بتاريخ  الشركة 

تقرر :

سرهم   68.222.222 مبلغ  توزيع 

الشركة  احتياطيات  من  مأخوذ 

موأوسات  قي ة  عل6  املصاسقة 

الشركة جأي مزايا خاصة.

شركة  إ 6  الشركة  تحويل 

مداه ة.
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

بالكامل  تدفع  سرهم   28.222.222

.VEF نقدا مخصصة لشركة

بقي ة  سندات  قرض  إصدار 

إ 6  مقدم  سرهم   29.222.222

لالستي2اس  قابل  سند   29.222

.VEF مخصص ل

رأس ال  زياسة  عل6  املوافقة  قرر 

أسهم  إصدار  طريق  عن  الشركة 

لتدديد النظام قابلة للدداس.
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نقل املقر االأت اعي للشركة من 

بديدي  يوسف  موالي  شارع   32

257 شارع  بليوط، الدار البيضاء إ 6 

الطابق  انفا،  راسين  إي يوبل  أنفا، 

الثالث، الدار البيضاء.

امسا�سي  القانون  عل6  املصاسقة 

الجديد للشركة.

تفويض الصالحيات ملجلس إسارة 

الشركة.

تعيين أعضاء مجلس اإلسارة جهم :

 VALORIS EQUITY FUND

فاط ة  الديدة  الدائ ة  جم ثلته 

الزهراء بوزجباع ؛

الديد مخلص حبتي االسري�سي ؛

الديد مح د أمين براسة ؛

الديد اسريس بن اس اعيل ؛

الديد قريش بن سالم.

اأت اع  محضر  عل6  بناء   -  II

بتاريخ  الشركة  إسارة   مجلس 

املجلس  قرر   ،2222 أكتوبر   27

التوزيع  استك ال  عل6  املصاسقة 

سرهم   68.222.222 االستثنائي ملبلغ 

مقتطعة من احتياطيات الشركة.

تحول  اكت ال  عل6  املصاسقة 

جتعيين  مداه ة  شركة  إ 6  الشركة 

العام  املدير  اإلسارة  مجلس  رئيس 

للشركة.

النهائي من  املصاسقة عل6 االنتهاء 

 28.222.222 زياسة رأس املال ب بلغ 

سرهم.

محجوزة  نقدا،  بالكامل  تدفع 

.VEF لفائدة

النهائي  االنتهاء  عل6  املصاسقة 

ب بلغ  سندات  قرض  إصدار  من 

29.222.222 سرهم محجوز بالكامل 

لشركة VEF االكتتاب.

النظام  سخول  عل6  املصاسقة 

امسا�سي الجديد للشركة حيز التنفيذ.

- تم اإليداع القانوني باملحك ة   II

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

8 سيد 21 2222 برقم 849663.

298 P

 GENIE CHAUD FROID

ENERGIE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد

عنوان مقرها االأت اعي : 22 شارع 

ساريا بنو زجنيم، الطابق 3 الشقة 

رقم 3، الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة بشريك جحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 

 22 نوف 21 2222 تم إعداس القانون 

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

بامل يزات  جحيد  بشريك  املحدجسة 

التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

 GENIE CHAUD : تد ية الشركة

.FROID ENERGIE

غرض الشركة : مقاجل الت2كيبات 

صحية  تركيبات  مقاجل  الكهربائية، 

الحراري  العزل  متحاجر،   للتدفئة، 

أج مدخن الصناعي.

22 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

الشقة   3 الطابق  زجنيم،  بنو  ساريا 

رقم 3، الدار البيضاء.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222  : مبلغ رأس ال الشركة 

سرهم.

 2222 باحني  ايت  زكريا  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

زنقة  باحني،  ايت  زكريا  الديد 

ح.ي.م،  امحباس،  حي   ،24 رقم   3

الرباط.

مدي2 الشركة : 

 3 زنقة   الديد زكريا ايت باحني، 

ح.ي.م،  امحباس،  حي   ،24 رقم 

املغرب مدي2 الشركة ملدة   - الرباط 

غي2 محدجسة.

التجارية  باملحك ة  التسجيل  تم 
بالدار البيضاء بتاريخ 23 نوف 21 2222 

تحت رقم 563257.
299 P

MOUNA LIFTS
SARL

DISSOLUTION
سجلها التجاري : 224827

املؤرخ  العام  الج ع  ب قت�سى 
قرر مدي2   2222 نوف 21   25 بتاريخ 

الشركة التعديالت التالية :
فسخ الشركة الدابق مجانه.

تعيين الديد بديع الشركي ك صفي 
الشركة.

 ،32 رقم  الع ارة  التصفية  مقر 
اح د  موالي  زنقة   ،8 رقم  الشقة 

لوكيلي، حدان، الرباط.
براءة املصفي الديد بديع الشركي.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
باملحك ة التجارية الرباط تحت رقم 

232936 بتاريخ 2 نوف 21 2222.
300 P

STE FLAWLESS CLINIC
SARL

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة

بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
القانون  تم إنشاء   2222 نوف 21   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

محدجسة، م يزاتها ك ا يلي :
 STE FLAWLESS  : التد ية 

.CLINIC
الهدف :

مؤسدة العناية جالتج يل ؛
عالأات تج يلية ؛

االستشارة جالنصائح التج يلية.
 222.222 رأس الها   : الرأس ال 

سرهم.
الديد  الشركة  يدي2   : التديي2 

بوشويكة ع اس ملدة غي2 محدجسة.
 2 2254 الطابق   املقر االأت اعي : 
املدي2ة،  شارع   ،5 أمل   2 الشقة 

ح.ي.م، الرباط.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 
بتاريخ   264529 رقم  تحت   بالرباط 

5 سيد 21 2222.
301 P

جينراسيو دو فوياج
تبعا ملداجالت الج ع العام الغي2 
سيد 21  فاتح  يوم  املنعقد  العاسي 
 GENERATION DE لشركة   2222
مدؤجلية  ذات  شركة   VOYAGE
محدجسة ذات شريك جحيد، رأس الها 
عل6  االتفاق  تم  سرهم   222.222 

ما يلي :
تغيي2 اإلسم التجاري للشركة :

من أين2اسيو سج فوياج
إ 6 مغرب فوياج الرباط.

جبذلك يكون الفصل 2 من قانون 
الشركة قد تغي2 ك ا يلي :

شركة مغرب فوياج الرباط شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات شريك 

جحيد.
القانوني  اإليداع  جضع  تم  جقد 
بت ارة  اإلبتدائية  املحك ة   لدى 

6 سيد 21 2222 تحت رقم 9479
302 P

أمجون أمبور
تأسيس  عل6  االتفاق  تم  لقد 

شركة حدب املعطيات التالية :
 AMJOUN شركة   : التد ية 

.IMPORT SARL AU
املقر االأت اعي : تجزئة فضل هللا 
املحل  الفنيدق،  شارع  جالدعاسة، 
الدفلي،  بالطابق  متجر   ،22 رقم 

ت ارة.
نقل  جتصدير،  استي2اس   : الهدف 

البضائع للغي2.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس.
املال  رأس  عدس   : الرأس ال 

222.222 سرهم.
تدي2 من طرف الديد   : التديي2 
شرابي ابراهيم، املزساس سنة 3 نوف 21 

2985 في الرباط.
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لقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

 2222 نوف 21   8 اإلبتدائية بت ارة في 

تحت رقم 9495.

303 P

ISLIC PRIVE
SARL AU

RC : 30747

.ISLIC PRIVE SARL AU : التد ية

املقر االأت اعي : 28 تجزئة الفرح، 

أجالس هالل، حصين، سال الجديدة.

في إطار الج ع االستثنائي لشركة 

جاملنعقد   ISLIC PRIVE SARL AU

بتاريخ 24 يناير 2222 تقرر ما يلي :

حل الشركة.

زكرياء  حجامو  الديد  تعيين 

ك صف للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني بالسجل التجاري لدى املحك ة 

اإلبتدائية بدال تحت الرقم 38339.

304 P

 ADVANCED SOFTWARE

SOLUTION
SARL

السجل التجاري : 264627

تأسيس
 ب قت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
القانون  جضع  تم   2222 نوف 21   4

امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

جذات املواصفات التالية :

 ADVANCED  : التد ية 

.SOFTWARE SOLUTION SARL

 املقر االأت اعي : إقامة 2 شقة 22 

ساحة أبو بكر الصديق، أكدال، الرباط.

الرأس ال  حدس   : الرأس ال 

222.222 سرهم.

الغرض :

)م21مج،  املعلوماتية  الخدمات 

محلل، مص م) ؛

االستشارات في التديي2.

املدة : 99 سنة.

التديي2 : الديدة صفاء البقا ي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 
املحك ة التجارية بالرباط تحت الرقم 

232253 بتاريخ 8 سيد 21 2222.
305 P

GENUIM SPACE
تأسيس

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قانون  جضع   2222 نوف 21   29
املدؤجلية  محدجسة  لشركة  أسا�سي 

التي تح ل الخصائص التالية :
.GENUIM SPACE : التد ية

املقر الرئي�سي : املنطقة الصناعية 
عوسة  عين   2298 رقم  زعي2  أجالس 

ت ارة.
النشاط : أع ال مختلفة.

الرأس ال : 222.222 سرهم.
من  الشركة  إسارة  يتم   : التديي2 

قبل أح د بلفقيه ملدة غي2 محدجسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2222 سيد 21   8 بتاريخ  اإلبتدائية 
السجل  رقم   9494 رقم  تحت 

التجاري : 237925.
306 P

HQ D’IMMOBILIER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد
رأس ال الشركة : 222.222 سرهم
املقر االأت اعي : 22 شارع موالي 

رشيد بلوك س 22 س شقة 2 مركز 
املدينة احصين - سال الجديدة

تأسيس
2 - ب قت�سى عقد عرفي بتاريخ 24 
نوف 21 2222 تم تأسيس شركة ذات 
جحيد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

ذات الخصائص التالية :
HQ D’IMMOBILIER : التد ية

نشاط الشركة : اإلنعاش العقاري 
االستي2اس   - الفالحي  القطاع   -

جالتصدير.
مقر االأت اعي : 22 شارع موالي 
رشيد بلوك س 22 س شقة 2 مركز 

املدينة احصين - سال الجديدة.

رأس ال الشركة : لقد تم تحديد 
رأس ال الشركة في 222.222 سرهم 

مقد ة إ 6 2222 حصة اأت اعية 

موزعة  سرهم   222 الواحدة  قي ة 

كالتا ي :

 2222  : مح د  بوزيان  الديد 

حصة اأت اعية.

تعيين  تم  لقد   : الشركة  تديي2 

الديد بوزيان مح د الحامل للبطاقة 

مدي2   A552663 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غي2 محدسة.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل سنة.

 : لقد تم تحديد مدة الشركة في 

99 سنة.

2 - تم اإليداع القانوني باملحك ة 

سيد 21   6 بتاريخ  بدال  اإلبتدائية 

 : تحت رقم السجل التجاري   2222

.37242
للنشر جاإلعالن
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 BENAZIZ CONSULTING

LLC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

شخص جاحد
رأس الها 22.222 سرهم

مقرها االأت اعي : 638 حي كيش 

الوساية ت ارة
رقم السجل التجاري : 237923

تأسيس
 BENAZIZ  : التد ية 

.CONSULTING LLC

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شخص  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

جاحد.

الشركاء : الديد انس بنعزيزي.

االستشارة   : االأت اعي  الهدف 

جالتدبي2.
سرهم   22.222  : رأس ال الشركة 

مقد ة إ 6 2222 حصة من فئة 22 

سرهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

638 حي كيش   : املقر االأت اعي 

الوساية ت ارة.

الشركة  تديي2  سيتم   : التديي2 

الديد  طرف  من  محدسة  غي2  ملدة 

انس بنعزيزي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة التجارية بت ارة.
رقم التقييد في السجل التجاري 
التجاري  السجل  في  التقييد  تم   :

تحت رقم 237923 بتاريخ 8 سيد 21 

.2222

308 P

 FONDATION

 INTERNATIONALE POUR

 LA PRESERVATION DE LA

 FAUNE, LA FLORE ET DE

L’ENVIRONNEMENT
SARL AU

FIP2FE SARL AU

املؤسدة الدجلية لل حافظة عل6 

الحياة الفطرية جالبيئة

ش.م.م بشريك جحيد

تحويل مقر الشركة
الوحيد  الشريك  قرار  ب وأب 

ت ت   2222 يناير   7 بتاريخ  املتخذ 

املصاسقة عل6 ما يلي :

من  الشركة  مقر  تحويل   -  2

عنوانها الحا ي : مراكش، باب أطلس، 

ال21يدي  الرمز   ،9 كلم  فاس،  طريق 

42222، إ 6 مقرها الجديد : بوأدجر 

شارع  مح د،  سيدي  اممي2  حي 

املحجوب ياري، رقم 246.

النظام  بنوس  أ يع  تغيي2   -  2

عالقة  لها  التي  للشركة  امسا�سي 

بالقرار الدالف الذكر.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية ب راكش تحت رقم 242662 
بتاريخ 22 نوف 21 2222 سجل تجاري 

رقم 93677.
مقتطف للنشر جالبيان

FIP2FE SARL AU
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SHMK HOLDING
S.A.R.L AU

شــــركـــة ذات الــ ــدــــؤجلـــيــة الــ ــحــدجسة 
لشريك جاحد

رأس ـالـهـا 22.222 سرهـم
مقرها االأـتـ اعي : إقـامـة قـيـس 

سـاحـة رابـعـة الـعـدجيـة الطـابـق امجل 
شـقـة رقـم2 أكـدال - الــربــاط 

 تـــأسيــس شــركــة ذات الـ ـدـــؤجلـيــة 
الـ ـحـدجسة لشريك جاحد 

بـ ـقـتـضـــى عـقــد عـــرفـــي حرر    -  2
تــــم   ،2222 يوليو   5 بـالــرباط بـتــــاريــــخ 
لــشــركـــــة  امسا�سي  الـقـــانـــون  جضـــع 
ذات الـ ـدـــؤجلـيــــــة الـ ــحـــدجسة، جذلـــك 

تـحــت  الـ ـعـطـيــــات الـتـــــالـيــــــــــــة :
  SHMK HOLDING«  : الـتـد ـيــــــة

.»SARL AU
الــهــــــــدف :  هـــدف الــشــركــة هـــــــو:

الحصول عل6 حصص بأي شكل 
طريق  عن  سي ا  جال  امشكال  من 
امجراق  أ يع  است2ساس  أج  االكتتاب 
امسهم أج  للتحويل  القابلة   املالية 
امجراق  أج  امسهم  أج  الدندات  أج   
في  املدرأة  غي2  أج  املدرأة  املالية 
أ يع الشركات أج املؤسدات املنشأة 
أج التي سيتم تشكيلها بأي شكل من 
تجاري أج ما ي الصناعية،   امشكال، 

 أج زراعي أج عقاري أج غي2 ذلك.
إسارة جتنظيم امل تلكات املذكورة.

جالنصائح  الخدمات  أ يع 
كانت  سواء  للشركات  جالدراسات 
إسارية أج محاسبية أج فنية أج تجارية 

أج مالية أج غي2ها؛
أ يع املعامالت  جبــصــفــة عــامــة، 
الصناعية  أج  التجارية  أج   املالية 
أج امجراق املالية أج العقارات أج غي2ها 
من املعامالت التي قد تكون مرتبطة 
كلًيا  مباشر،  غي2  أج  مباشر   بشكل 
جبشكل  الشركة.  بهدف  أزئًيا،  أج 
املالية  املعامالت  أ يع   عام، 
التجارية أج الصناعية أج امجراق  أج 
املالية أج املعامالت العقارية التي قد 
مباشر  غي2  أج  مباشر  بشكل  تتعلق 
أعــاله  الــ ــبــنــيـــة  الــغـايات  بــإحـدى 
عـل6  تــدـاعـد  أن  شـأنــهــا  مـن  الــتــي  ج 

تــنـ ــيــة الــشــركـة.

قـيـس  إقـامـة   : االأـت اعـي  الـ قـر 

سـاحـة رابـعـة الـعـدجيـة الطـابـق امجل 

شـقـة رقـم2 أكـدال - - الــربــاط.

سرهــــم   22.222  : الـ ــــــــــال  رأس 

كــل  قيـ ــة  حـصـــة   222 عـلـــى  مــوزع 

كلــهـــــــا  حــــررت  سرهـــــم   222 حــصــة 

جأسندت للديدة  سكينة حمي.

عـــيـــــن كل من الديــــد  الـتـديــيــــــــر: 

مح د علي حمي ج الديد إس اعيل 

حمي مــدــيــران للـشــــركـــة لـ ــــدة غـيـــــر 

مـحـــــدجسة.

فــــاتــح  مـــن   : االأت ـاعيـة  الــدنـة 

إن أجل سـنـة  سأـنــبـر.   32 يـنـــايـــر إلـى 

 32 اأـتــ ــاعــيـــــــة ســـوف تــنــتــهــــــي يـــــــــوم 

سيد 21 2222 .

امرباح : %5 لــتـكــويــــن االحـــتـيــــاطــي 

عـلـــــى  يـــــــــــوزع  جالبـــــاقــي  الـقــانـــونـــي 

الشــــركـــــــــــاء.

تـــــم اإليـــداع الـقـــانــونــي بكـتــابــة   - 2

الـتـجــاريـــة  بـــالـ حـك ــة  الـضـبــط 

 2222 سيد 21   7 بـتــاريــخ  بـالــربــاط، 

السجل  رقم   22384 رقم  تحت 

التجاري 264577.
بـ ـثــابـــة مــقـتـطــــــف جبيـــــــــــان

الـ ــدــيـر
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NLZ HOLDING
S.A.R.L AU 

شــــركـــة ذات الــ ــدــــؤجلـــيــة الــ ــحــدجسة 

لشريك جاحد

رأس ـالـهـا 22.222 سرهـم

مقرها االأـتـ اعي : إقـامـة قـيـس 

سـاحـة رابـعـة الـعـدجيـة الطـابـق امجل 

شـقـة رقـم 2 أكـدال - الــربــاط 

 تـــأ سيــس شــركــة ذات الـ ـدـــؤجلـيــة 
الـ ـحـدجسة لشريك جاحد 

بـ ـقـتـضـــى عـقــد عـــرفـــي حرر    -  2

 ،2222 يوليوز   5 بـتــــاريــــخ  بـالــرباط 

تــــم جضـــع الـقـــانـــون امسا�سي لــشــركـــــة 

ذات الـ ـدـــؤجلـيــــــة الـ ــحـــدجسة، جذلـــك 

تـحــت  الـ ـعـطـيــــات الـتـــــالـيــــــــــــة :

 NLZ HOLDING«  : الـتـد ـيــــــة 
.»S.A.R.L AU

الــهــــــــدف :  هـــدف الــشــركــة هـــــــو:
الحصول عل6 حصص بأي شكل 
طريق  عن  سي ا  جال  امشكال  من 
امجراق  أ يع  است2ساس  أج  االكتتاب 
امسهم أج  للتحويل  القابلة   املالية 
امجراق  أج  امسهم  أج  الدندات  أج   
في  املدرأة  غي2  أج  املدرأة  املالية 
أ يع الشركات أج املؤسدات املنشأة 
أج التي سيتم تشكيلها بأي شكل من 
تجاري أج ما ي الصناعية،   امشكال، 

 أج زراعي أج عقاري أج غي2 ذلك.
إسارة جتنظيم امل تلكات املذكورة.

جالنصائح  الخدمات  أ يع 
كانت  سواء  للشركات  جالدراسات 
إسارية أج محاسبية أج فنية أج تجارية 

أج مالية أج غي2ها.
أ يع املعامالت  جبــصــفــة عــامــة، 
الصناعية  أج  التجارية  أج   املالية 
أج امجراق املالية أج العقارات أج غي2ها 
من املعامالت التي قد تكون مرتبطة 
كلًيا  مباشر،  غي2  أج  مباشر   بشكل 
جبشكل  الشركة.  بهدف  أزئًيا،  أج 
املالية املعامالت  أ يع   عام، 
أج التجارية أج الصناعية أج امجراق   
املالية أج املعامالت العقارية التي قد 
مباشر  غي2  أج  مباشر  بشكل  تتعلق 
أعــاله  الــ ــبــنــيـــة  الــغـايات  بــإحـدى 
عـل6  تــدـاعـد  أن  شـأنــهــا  مـن  جالــتــي 

تــنـ ــيــة الــشــركـة.
قـيـس  إقـامـة   : اإلأـت اعـي  الـ قـر 
سـاحـة رابـعـة الـعـدجيـة الطـابـق امجل 

شـقـة رقـم 2 أكـدال - الــربــاط.
سرهــــم   22.222  : الـ ــــــــــال  رأس 
كــل  قيـ ــة  حـصـــة   222 عـلـــى  مــوزع 
كلــهـــــــا  حــــررت  سرهـــــم   222 حــصــة 

جأسندت للديدة  إحدان حمي.
الديــــدة  عـــيـــــنت   : الـتـديــيــــــــر 
إحدان حمي مــدــيــرة للـشــــركـــة لـ ــــدة 

غـيـــــر مـحـــــدجسة.
فــــاتــح  مـــن   : االأت ـاعيـة  الــدنـة 
إن أجل سـنـة  سيد 21.   32 يـنـــايـــر إلـى 
 32 اأـتــ ــاعــيـــــــة ســـوف تــنــتــهــــــي يـــــــــوم 

سيد 21 2222 .

لــتـكــويــــن   5%  : امربـــــــــــــــاح 

جالبـــــاقــي  الـقــانـــونـــي  االحـــتـيــــاطــي 

يـــــــــــوزع عـلـــــى الشــــــركـــــــــــاء.

تـــــم اإليـــداع الـقـــانــونــي بكـتــابــة   - 2

الـتـجــاريـــة  بـــالـ حـك ــة  الـضـبــط 

 2222 سيد 21   7 بـتــاريــخ  بـالــربــاط، 
السجل  رقم   (22382 رقم  تحت 

التجاري 264573).
بـ ـثــابـــة مــقـتـطــــــف جبيـــــــــــان

الـ ــدــيـر
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FIDUCIAIRE 2E CONSEIL
SARL

تحويل املقر االأت اعي للشركة
الج اعي  القرار  ب قت�سى 

االستثنائي للشركاء املنعقد بتاريخ 27 

 FIDUCIAIRE« نوف 21 2222 لشركة

2E CONSEIL« ب قرها االأت اعي:
حي الفرسجس رقم 432 ت ارة، قرر 

الشركاء ما يلي :

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

رقم  الفرسجس  بحي  حاليا  املوأوس 

2994 حي املغرب  432 ت ارة إ 6 رقم 

العربي الطابق الثاني املدي2ة 2 ت ارة.

النظام  تحيين  لذلك  نتيجة 

امسا�سي للشركة.

بكـتــابــة  الـقـــانــونــي  اإليـــداع  تـــــم 

الـتـجــاريـــة  بـــالـ حـك ــة  الـضـبــط 

 2222 سيد 21   8 بـتــاريــخ  بـالــربــاط 

.D232265 تحت رقم

312 P

BLEUBEACHPROMO
SARL

59، شارع موالي عبد العزيز رقم 4 

القنيطرة

السجل التجاري : 67579

بتاريخ عرفي،  عقد   ب قت�سى 

 28 نوف 21 2222، تم تأسيس شركة 

باملواصفات التالية :

.BLEUBEACHPROMO : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.
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اإلنعاش   : االأت اعي  الغرض 
العقاري.

أشغال البناء املختلفة.
أشغال االجراش الك21ى.

استي2اس جتصدير آليات النقل.
كراء آليات النقل.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 
املتعلقة بشكل مباشر أج غي2 مباشر 

بأغراض الشركة. 
موالي  شارع   ،59  : املقر 
عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز، 

رقم 4 القنيطرة.
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.
 222.222  : االأت اعي  الرأس ال 
حصة   2222 إ 6  مقدم  سرهم 
سرهم   222 فئة  من  اأت اعية 
الشركاء  طرف  من  محررة  للواحدة 
الديدة   : جاملوزعة عل6 الشكل اآلتي 
االسري�سي املرجاني ندرين 522 حصة 
الزهرة  بوسن  جالديدة  اأت اعية 

522 حصة اأت اعية.
فامة  س وم  الديدة   : التديي2 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم L525348، ك دي2ة للشركة ملدة 

غي2 محدجسة.
من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 
سيد 21 من   32 فاتح يناير جتنتهي في 

كل سنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط املحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة 
تحت  التجاري  بالسجل  جاملسجلة 
رقم 67579 جبتاريخ 7 سيد 21 2222.
313 P

S.M. PRODUCTION
SARL AU

ايس ايم برجسيكديون ش.م.م ش.ج
الرأس ال االأت اعي : 222.222 

سرهم
املقر االأت اعي : 378 شارع الحدن 

الثاني رقم 2 الرباط
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قت�سى 
قد   2222 نوف 21   4 بتاريخ  الرباط 
املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدجسة بشريك جحيد، جخصائصها 

عل6 النحو التا ي :

ايم  ايس   : االأت اعية  التد ية 
برجسيكديون ش.م.م ش.ج.

استشارات   : االأت اعي  الهدف 
إسارة امحداث.

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 
فئة  من  حصة   2222 إ 6  مقد ة 

222 سرهم للحصة الواحدة :
سهام هيداني : 2222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ جضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 
32 سيد 21 من كل سنة ماعدا الدنة 

امج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع الحدن الثاني   378  : املقر 

شقة رقم 2 الرباط.
حاملة  هيداني،  سهام   : املدي2ة 

.AE72493 للبطاقة الوطنية رقم
رقم التقييد بالسجل التجاري : تم 
اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط 
باملحك ة التجارية بالرباط تحت رقم 

.RC264562
314 P

سيوان امستاذ مح د سداسي

موثق بوأدة

6 شارع االستقالل إقامة فائزة الطابق الثاني 

جأدة

CLINIQUE IBN SINA EST 
ش.ذ.م.م

الرأس ال االأت اعي : 5.282.222 
سرهم

املقر االأت اعي : تجزئة لعلج قطعة 
23 طريق سيدي يحي شارع الحدن 

الثاني جأدة
تحقيق تفويت أ يع الحصص 

االأت اعية
تغيي2 الشكل القانوني للشركة

تحيين القانون امسا�سي
استقالة املدي2 القديم جتعيين مدي2 

أديد
الج ع  محضر  ب قت�سى   -  2
 22 ج   27 بتاريخ  االستثنائي   العام 
في  فإن الشركاء   2222 نوف 21   22 ج 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  الشركة 
 CLINIQUE IBN SINA« املد اة 
EST« ش.ذ.م.م، رأس الها االأت اعي 

:

جمقرها  سرهم،   5.282.222
 23 قطعة  لعلج  تجزئة   : االأت اعي 
الحدن  شارع  يحي  سيدي  طريق 
: يلي  ما  قررجا  جأدة،  الثاني 

الحصص  أ يع  تفويت  تحقيق 
عكاشة  طرف  من  االأت اعية 

زهراجي.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
ذات  شركة  إ 6  جاحد  شريك  ذات 

املدؤجلية املحدجسة.
تحيين القانون امسا�سي.

جتعيين  القديم  املدي2  استقالة 
مدي2 أديد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بوأدة في 24 نوف 21 2222 تحت رقم 

.2854
للخالصة جاإلشارة

امستاذ مح د سداسي

315 P

سيوان امستاذ مح د سداسي

موثق بوأدة

6 شارع االستقالل إقامة فائزة الطابق الثاني 

جأدة

CLINIQUE IBN SINA EST 
ش.ذ.م.م

الرأس ال االأت اعي : 5.282.222 
سرهم

املقر االأت اعي : تجزئة لعلج قطعة 
23 طريق سيدي يحي شارع الحدن 

الثاني جأدة
تفويت حصص اأت اعية
تعديل القانون امسا�سي

تعيين مدي2 أديد
تحيين القانون امسا�سي

ب قت�سى عقد توثيقي حرره   -  2
امستاذ مح د سداسي موثق بوأدة 
 2222 أكتوبر   22 ج   28 ج   24 بتاريخ 
فإن الديد عكاشة زهراجي الشريك 
املدؤجلية  ذات  الشركة  في  الوحيد 
املحدجسة ذات شريك جحيد املد اة 
 ،»CLINIQUE IBN SINA EST«
 5.282.222  : االأت اعي  رأس الها 
تجزئة   : االأت اعي  جمقرها  سرهم، 
يحي  سيدي  طريق   23 قطعة  لعلج 
قرر جأدة،  الثاني  الحدن   شارع 

 ما يلي :

تفويت حصص االأت اعية :

الحصص  من  أزء  تفويت 

حصة   6858 ب  املقدرة  االأت اعي 

اأت اعية  حصة   52822 أصل  من 

من فئة 222 سرهم للحصة، الراأعة 

الشركة  في  زهراجي،  عكاشة  للديد 

املذكورة، لفائدة :

جأ يلة  مداني  ح يد  الداسة 

ملجون.

تعديل النظام امسا�سي.

فإن  الحصص  لتفويت  نتيجة 

املاسة 7 من النظام امسا�سي املتعلقة 

النحو  عل6  تغي2ت  قد  املال  برأس 

التا ي :
املاسة 7 : رأس املال االأت اعي :

النظام  من   7 املاسة  أصبحت 

عل6  املال  لرأس  املقابل  امسا�سي 

النحو التا ي :

عل6  الشركة  رأس ال  حدس 

ل  مقد ا  سرهم،   5.282.222 مبلغ 

52822 حصة من فئة 222 سرهم يتم 

تخصيصها للشركاء بالندب التالية :

 2778  : مداني  ح يد  الديد 

حصة.

 5282  : ملجون  أ يلة  الديدة 

حصة.

الديد امين غالم : 5725 حصة.

 2232  : براهمي  سهام  الديدة 

حصة.

 4445  :   : الديد عصام عزيزي 

حصة.

الديد ع ر مهدي : 7942 حصة.

الديد علي العابد العالجي : 2542 

حصة.

 4445  : عزيزي  رشيد  الديد 

حصة.

 7935  : مهدي  مح د  الديد 

حصة.

 4445  : عزيزي  اح د  الديد 

حصة.

 4445  : عزيزي  مح د  الديد 

حصة.

املج وع : 52822 حصة.
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بوأدة في 24 نوف 21 2222 تحت رقم 

.2853
للخالصة جاإلشارة

امستاذ مح د سداسي

316 P

سيوان امستاذ مح د سداسي

موثق بوأدة

6 شارع االستقالل إقامة فائزة الطابق الثاني 

جأدة

CLINIQUE IBN SINA EST 
ش.ذ.م.م

الرأس ال االأت اعي : 5.282.222 
سرهم

املقر االأت اعي : تجزئة لعلج قطعة 
23 طريق سيدي يحي شارع الحدن 

الثاني جأدة
تفويت حصص اأت اعية
تعديل القانون امسا�سي

تعيين مدي2 أديد
تحيين القانون امسا�سي

ب قت�سى عقد توثيقي حرره   -  2
امستاذ مح د سداسي موثق بوأدة 
فإن   2222 أكتوبر   28 ج   24 بتاريخ 
الشريك  زهراجي  عكاشة  الديد 
املدؤجلية  ذات  الشركة  في  الوحيد 
املحدجسة ذات شريك جحيد املد اة 
 ،»CLINIQUE IBN SINA EST«
 5.282.222  : االأت اعي  رأس الها 
تجزئة   : االأت اعي  جمقرها  سرهم، 
يحي  سيدي  طريق   23 قطعة  لعلج 
قرر جأدة،  الثاني  الحدن   شارع 

 ما يلي :
تفويت حصص االأت اعية :

الحصص  من  أزء  تفويت 
االأت اعية املقدرة ب 7747 حصة 
اأت اعية  حصة   52822 أصل  من 
من فئة 222 سرهم للحصة، الراأعة 
الشركة  في  زهراجي،  عكاشة  للديد 

املذكورة، لفائدة :
الداسة امين غالم جسهام براهمي.

تعديل النظام امسا�سي.
فإن  الحصص  لتفويت  نتيجة 
املاسة 7 من النظام امسا�سي املتعلقة 
النحو  عل6  تغي2ت  قد  املال  برأس 

التا ي :

املاسة 7 : رأس املال االأت اعي :
النظام  من   7 املاسة  أصبحت 
عل6  املال  لرأس  املقابل  امسا�سي 

النحو التا ي :
عل6  الشركة  رأس ال  حدس 
ل  مقد ا  سرهم،   5.282.222 مبلغ 
52822 حصة من فئة 222 سرهم يتم 
تخصيصها للشركاء بالندب التالية :
الديد امين غالم : 5725 حصة.

 2232  : براهمي  سهام  الديدة 
حصة.

 4445  :   : الديد عصام عزيزي 
حصة.

الديد ع ر مهدي : 7942 حصة.
الديد علي العابد العالجي : 2542 

حصة.
 4445  : عزيزي  رشيد  الديد 

حصة.
 7935  : مهدي  مح د  الديد 

حصة.
 4445  : عزيزي  اح د  الديد 

حصة.
 4445  : عزيزي  مح د  الديد 

حصة.
 6858  : زهراجي  عكاشة  الديد 

حصة.
املج وع : 52822 حصة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بوأدة في 24 نوف 21 2222 تحت رقم 

.2852
للخالصة جاإلشارة

امستاذ مح د سداسي

317 P

سيوان امستاذ مح د سداسي
موثق بوأدة

6 شارع االستقالل إقامة فائزة الطابق الثاني 
جأدة

CLINIQUE IBN SINA EST 
ش.ذ.م.م

الرأس ال االأت اعي : 5.282.222 
سرهم

املقر االأت اعي : تجزئة لعلج قطعة 
23 طريق سيدي يحي شارع الحدن 

الثاني جأدة
تفويت حصص اأت اعية

ب قت�سى عقد توثيقي حرره   -  2
امستاذ مح د سداسي موثق بوأدة 
 2222 أكتوبر   22 ج   28 ج   24 بتاريخ 
فإن الديد عكاشة زهراجي الشريك 
املدؤجلية  ذات  الشركة  في  الوحيد 
املحدجسة ذات شريك جحيد املد اة 
 ،»CLINIQUE IBN SINA EST«
 5.282.222  : االأت اعي  رأس الها 
تجزئة   : االأت اعي  جمقرها  سرهم، 
يحي  سيدي  طريق   23 قطعة  لعلج 
قرر  جأدة،  الثاني  الحدن   شارع 

ما يلي :
تفويت حصص االأت اعية :

الحصص  من  أزء  تفويت 
االأت اعي املقدرة ب 22385 حصة 
اأت اعية  حصة   52822 أصل  من 
من فئة 222 سرهم للحصة، الراأعة 
الشركة  في  زهراجي،  عكاشة  للديد 

املذكورة، لفائدة :
جع ر  عزيزي  عصام  الداسة 

مهدي.
تعديل النظام امسا�سي :

فإن  الحصص  لتفويت  نتيجة 
املاسة 7 من النظام امسا�سي املتعلقة 
النحو  عل6  تغي2ت  قد  املال  برأس 

التا ي :
املاسة 7 : رأس املال االأت اعي :

النظام  من   7 املاسة  أصبحت 
عل6  املال  لرأس  املقابل  امسا�سي 

النحو التا ي :
عل6  الشركة  رأس ال  حدس 
ل  مقد ا  سرهم،   5.282.222 مبلغ 
52822 حصة من فئة 222 سرهم يتم 
تخصيصها للشركاء بالندب التالية :

 4445  :   : الديد عصام عزيزي 
حصة.

الديد ع ر مهدي : 7942 حصة.
الديد علي العابد العالجي : 2542 

حصة.
 4445  : عزيزي  رشيد  الديد 

حصة.
 7935  : مهدي  مح د  الديد 

حصة.
 4445  : عزيزي  اح د  الديد 

حصة.

 4445  : عزيزي  مح د  الديد 
حصة.

 24625  : الديد عكاشة زهراجي 
حصة.

املج وع : 52822 حصة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بوأدة في 24 نوف 21 2222 تحت رقم 

.2852
للخالصة جاإلشارة

امستاذ مح د سداسي

318 P

سيوان امستاذ مح د سداسي
موثق بوأدة

6 شارع االستقالل إقامة فائزة الطابق الثاني 
جأدة

CLINIQUE IBN SINA EST 
ش.ذ.م.م

الرأس ال االأت اعي : 5.282.222 
سرهم

املقر االأت اعي : تجزئة لعلج قطعة 
23 طريق سيدي يحي شارع الحدن 

الثاني جأدة
تفويت حصص اأت اعية
تعديل القانون امسا�سي

تعيين مدي2 أديد
تحيين القانون امسا�سي

ب قت�سى عقد توثيقي حرره   -  2
امستاذ مح د سداسي موثق بوأدة 
فإن   2222 أكتوبر   28 ج   24 بتاريخ 
الشريك  زهراجي  عكاشة  الديد 
املدؤجلية  ذات  الشركة  في  الوحيد 
املحدجسة ذات شريك جحيد املد اة 
 ،»CLINIQUE IBN SINA EST«
 5.282.222  : االأت اعي  رأس الها 
تجزئة   : االأت اعي  جمقرها  سرهم، 
يحي  سيدي  طريق   23 قطعة  لعلج 
قرر  جأدة،  الثاني  الحدن   شارع 

ما يلي :
تفويت حصص االأت اعية :

الحصص  من  أزء  تفويت 
االأت اعية املقدرة ب 8892 حصة 
اأت اعية  حصة   52822 أصل  من 
من فئة 222 سرهم للحصة، الراأعة 
الشركة  في  زهراجي،  عكاشة  للديد 

املذكورة، لفائدة :
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جمح د  عزيزي  اح د  الداسة 
عزيزي.

تعديل القانون امسا�سي.
فإن  الحصص  لتفويت  نتيجة 
املاسة 7 من النظام امسا�سي املتعلقة 
النحو  عل6  تغي2ت  قد  املال  برأس 

التا ي :
املاسة 7 : رأس املال االأت اعي :

النظام  من   7 املاسة  أصبحت 
عل6  املال  لرأس  املقابل  امسا�سي 

النحو التا ي :
عل6  الشركة  رأس ال  حدس 
ل  مقد ا  سرهم،   5.282.222 مبلغ 
52822 حصة من فئة 222 سرهم يتم 
تخصيصها للشركاء بالندب التالية :

الديد علي العابد العالجي : 2542 
حصة.

 4445  : عزيزي  رشيد  الديد 
حصة.

 7935  : مهدي  مح د  الديد 
حصة.

 4445  : عزيزي  اح د  الديد 
حصة.

 4445  : عزيزي  مح د  الديد 
حصة.

 26992  : الديد عكاشة زهراجي 
حصة.

املج وع : 52822 حصة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بوأدة في 24 نوف 21 2222 تحت رقم 

.2852
للخالصة جاإلشارة

امستاذ مح د سداسي

319 P

GENIECALL
ش.ذ.م.م ذات شريك جحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 ،2222 نوف 21   22 بالقنيطرة بتاريخ 
 GENIECALL شركة  تأسيس  تم 

ش.ذ.م.م ذات شريك جحيد.
املقر االأت اعي : 382 شارع مح د 
حدان،  صومعة  إقامة  الخامس، 

مكتب رقم 22، القنيطرة.

الهدف االأت اعي : مركز االتصال.

الع ليات  كل  عامة  جبصفة 

لها  التي  جاملالية  جالعقارية  التجارية 

من  جالتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املداه ة في تن ية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الديد  إ 6  أسند   : التديي2 

تاأ وعتي الغا ي.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

يناير إ 6 32 سيد 21 من كل سنة.
رأس املال : حدس في مبلغ 222.222 

سرهم مقد ة إ 6 2.222 حصة بقي ة 

اكتتابها  سدس  للواحدة،  سرهم   222

جتوزيعها كالتا ي :

 2222  : الغا ي  تاأ وعتي  الديد 

حصة.

اإليداع القانوني : تم لدى املحك ة 

بالسجل  جقيد  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

التجاري بالقنيطرة تحت رقم 67559 

بتاريخ 6 سيد 21 2222.
من أأل املدتخرج جاإلشارة

320 P

MKF AGROU PRODUCTS
ش.ذ.م.م

افتتاح فرع للشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة يوم 25 سبت 21 2222، تم 

تحديد ما يلي تبعا لل حضر :

العنوان  في  للشركة  فرع  افتتاح 

رقم  امر�سي  بالطابق  متجر   : التا ي 

535 تجزئة املدار 2 مراكش.

الع راني  مح د  الديد  تد ية 

مدي2 للفرع جإعطائه حق التوقيع.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 املحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ

 22 أكتوبر 2222 تحت رقم 92862.

التجارية  باملحك ة  اإليداع  تم 
التجاري  بالسجل  جقيد  ب راكش 

رقم  تحت   2222 نوف 21   29 بتاريخ 

.232259
من أأل املدتخرج جاإلشارة

321 P

BE THE ART

ش.ذ.م.م

 ذات شريك جحيد

قفل تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   ،2222 يونيو   23 بالقنيطرة يوم 

تحديد ما يلي تبعا لل حضر :

.BE THE ART قفل تصفية شركة

إبراء املصفي.

رقم  التجاري  السجل  شطب 

.47495

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2222 سيد 21   7 بتاريخ 

.5292
للضبط جالنشر

322 P

ALDEV CONSTRUCTION

SARL AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

CV :135041

حل الشركة
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

 2222 نوف 21   2 بتاريخ  املنعقد 

 ALDEV شركة  قررت  بالرباط 

  CONSTRUCTION SARL AU

التالية :

نوف 21   2 بتاريخ  الشركة  حل 

.2222

تعيين الديد رضا مكوار ك صفي 

للشركة.

ابن  بشارع  التصفية  مقر  حدس 

 79 سينا الطابق الثاني الع ارة رقم 

الشقة 6 أكدال الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 21   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232252.
للضبط جالنشر

323 P

مكتب املدتشار

37، زنقة أبل تازكا، رقم 2، أكدال، الرباط

الهاتف : 25.37.77.52.72

TOTAL EREN MAROC
SARL AU

طوطال ارين مارجك ش.م.م

 ،2222 نوف 21   28 بتاريخ 

لشركة  الوحيد  الشريك  سجل 

 TOTAL( مارجك«  ارين  »طوطال 

محدجسة  شركة   ،(EREN MAROC

 2.522.222 برأس ال  املدؤجلية، 

كائن  اأت اعي  جب قر  سرهم، 

امبطال،  شارع   ،25 رقم  بالرباط، 

بيعه لكل حصصه  أكدال،   ،4 رقم 

االأت اعية الخ دة جعشرجن ألف 

إ 6 الشركة املد اة »طي أج أش سج« 

مبدطة،  أسهم  شركة   ،(TE H2(

يورج،   6.335.222 قدره  برأس ال 

رقم  بفرندا،  كائن  اأت اعي  جب قر 

باريس،   75226 بي2جز،  شارع ال   37

جاملسجلة في السجل التجاري بباريس 

تحت رقم 888742289.

جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

سيد 21   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 22382.
املدي2

324 P

ZWARA GROUPE شركة
ش.م.م

شارع ابن خالدجن رقم 223

الناضور

ب قت�سى محضر الج عية العامة 

أغدطس   25 بتاريخ  االستثنائي 

 ZWARA 2222 صاسق شركاء شركة

الشركة  حل  عل6  م.م   GROUPE

القاسر  عبد  القاسري  الديد  جتعيين 

ك صف للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

سبت 21 2222 تحت رقم 4345.

325 P
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JAHDI NEGOCE شركة
ش.م.م

شارع 63 رقم 2 حي عريض
الناضور

الج عية  محضر  ب قت�سى 
نوف 21   4 بتاريخ  االستثنائي  العامة 
 JAHDI شركة  شركاء  صاسق   2222
الشركة  حل  عل6  م.م   NEGOCE
مح د  أاهدي  الديد  جتعيين 

ك صف للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

نوف 21 2222 تحت رقم 4768.
326 P

BERKAMED MEUBLES شركة
ش.م.م

حي اجالس بوعطية زنقة 3 رقم 22
الناضور

ب قت�سى محضر الج عية العامة 
 2222 أكتوبر   22 االستثنائية بتاريخ 
 BERKAMED شركة  شركاء  صاسق 
MEUBLES م.م عل6 قرار إقفال فرع 
مقر الشركة املتواأد في شارع عالل 

الفا�سي رقم 2 بلوك 59 جأدة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

نوف 21 2222 تحت رقم 4772.
327 P

 CONSTRUCTION شركة
 ET DE PROMOTION

IMMOBILIERE DU NORD
ش.م.م

تجزئة الع ران سلوان الناضور
الج عية  محضر  ب قت�سى 
 26 بتاريخ  االستثنائية  العامة 
شركة  صاسق شركاء   2222 سبت 21 
 CONSTRUCTION ET DE شركة 
 PROMOTION IMMOBILIERE
تفويت  قرار  عل6  م.م   DU NORD
للديد اقضاض مح د  حصة   334
للديد اقضاض بغداس ج333  ج333 
حصة للديد اقضاض حدن ليصبح 

رأس ال الشركة ك ا يلي :

اقضاض مح د 334 حصة.

اقضاض بغداس 333 حصة.

اقضاض حدن 333 حصة.

ك ا صاسقوا عل6 استقالة الديد 

الشركة  تديي2  من  االله  عبد  البا ي 

تعيين الديد اقضاض مح د جالديد 

اقضاض  جالديد  بغداس  اقضاض 

حدن ك دي2يين للشركة.

تغيي2  عل6  الشركاء  صاسق  ك ا 

تجزئة  من  للشركة  االأت اعي  املقر 

تجزئة   2289 إ 6  سلوان  الع ران 

الع ران سلوان.

توسيع  عل6  الشركاء  جصاسق 

يلي  ك ا  ليصبح  الشركة  نشاط 

منعش عقاري تشغيل جإسارة مداكن 

الجامعات الخاصة ك ا قررجا تحيين 

القانون امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 4554.

328 P

 NADIN شركة

AUTOMOTIVE

ش.م.م

تجزئة اجندا الو 34 رقم 22 حي 

املطار الناضور

ب قت�سى محضر الج عية العامة 

 2222 نوف 21   23 االستثنائية بتاريخ 

لشركة  الوحيد  الشريك  صاسق 

ش.م.م   NADIN AUTOMOTIVE

للشركة  مقر  فرع  إقفال  قرار  عل6 

2 رقم  املتواأد في شارع توي ة بلوك 

498 ج522 حي عاريض الناضور.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

نوف 21 2222 تحت رقم 4872.

329 P

 CH-INGENIERIE شركة
 GENIE CLIMATIQUE &

ELECTRIQUE
ش.م.م

حي اجالس ابراهيم رقم 3
 الناضور

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 2222 نوف 21   9 بتاريخ  االستثنائي 
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 CH-INGENIERIE GENIE
 CLIMATIQUE & ELECTRIQUE
ش.م.م عل6 قرار حل الشركة جتعيين 
ك صف  حكيم  ش الل  الديد 

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

نوف 21 2222 تحت رقم 4769.
330 P

PRORIF شركة
ش.م.م

اجالس ع ر اجيحيا زغنغان الناضور
ب قت�سى محضر الج عية العامة 
 2222 نوف 21   26 االستثنائية بتاريخ 
 PRORIF شركة  شركاء  صاسق 
حصة   522 ش.م.م عل6 قرار تفويت 
ليصبح  الحدن  العالجي  للديد 

رأس ال الشركة ك ا يلي :
 العالجي الحدن 2222 حصة.

القانون  تحيين  قررجا  ك ا 
امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

نوف 21 2222 تحت رقم 4856.
331 P

SALMATRA شركة
ش.م.م

حي املسجد بني انصار الناضور
ب قت�سى محضر الج عية العامة 
 2222 نوف 21   22 االستثنائية بتاريخ 
 SALMATRA شركة  شركاء  صاسق 
حصة   252 ش.م.م عل6 قرار تفويت 
ج252  املجيد  عبد  اتراري  للديد 
حصة للديد اتراري مصطفى ليصبح 

رأس ال الشركة مقد ا ك ا يلي :

 اتراري الحدن 522 حصة.

اتراري مصطفى 252 حصة.

اتراري عبد املجيد 252 حصة.

قرار  عل6  الشركاء  صاسق  ك ا 

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

نوف 21 2222 تحت رقم 4878.

332 P

IMP EXP MOTRAD

حي املطار الناضور

تأسيس الشركة
بالناضور  عرفي  عقد  ب قت�سى 

جضع  تم   2222 نوف 21   22 بتاريخ 

محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املدؤجلية :

 IMP EXP شركة   : التد ية 

MOTRAD ش.م.م.

: مقاجل النقل  الغرض االأت اعي 

 - جالدج ي  الوطني  الغي2  لحداب 

تصدير جاستي2اس.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

التجارية جالعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

املطار  حي   : االأت اعي  املقر 

الناضور.

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 

مقدم إ 6 2222 حصة من فئة 222 

سرهم.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديد اشن مح د.

الشريك :

اشن مح د 2222 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدريوش  اإلبتدائية 

نوف 21 2222 تحت رقم 4852.

333 P
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GENERAL BATISSE شركة
ش.م.م

حي اجالس مي ون رقم 272

 الناضور

ب قت�سى محضر الج عية العامة 

 2222 نوف 21   8 بتاريخ  االستثنائية 

 GENERAL شركة  شركاء  صاسق 

ش.م.م عل6 قرار رفع من   BATISSE

رأس ال الشركة من 222.222 سرهم 

إ 6 522.222 سرهم ليصبح رأس ال 

الشركة مقد ا ك ا يلي :

الفاري عبد الجليل 2522 حصة.

الفاري مح د 2522 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

سيد 21 2222 تحت رقم 4927.

334 P

MEDDEM CAR شركة
ش.م.م بشريك جحيد

حي املطار الناضور

تأسيس الشركة
بالناضور  عرفي  عقد  ب قت�سى 

جضع  تم   2222 نوف 21   25 بتاريخ 

محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املدؤجلية :

 MEDDEM شركة   : التد ية 

CAR ش.م.م بشريك جحيد.

كراء   : االأت اعي  الغرض 

الديارات بدجن سائق.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

التجارية جالعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

املطار  حي   : االأت اعي  املقر 

الناضور.

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 

مقدم إ 6 2222 حصة من فئة 222 

سرهم.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديدة الصالح كري ة.

الشريك :

الصالح مح د 2222 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالدريوش   اإلبتدائية 

 24 نوف 21 2222 تحت رقم 4849.

335 P

HIDON شركة
ش.م.م

حي لعري الشيخ شارع حدن امجل
رقم 245 - 247 الناضور

ب قت�سى محضر الج عية العامة 

 2222 نوف 21   25 االستثنائية بتاريخ 

صاسق شركاء شركة HIDON ش.م.م 

حصة للديد   522 عل6 قرار تفويت 

بن طالب رشيد ج522 حصة للديد 
رحاجي مح د امين ليصبح رأس ال 

الشركة ك ا يلي :
 رحاجي مح د امين 522 حصة.

بن طالب رشيد 522 حصة.

ك ا صاسقوا عل6 استقالة الديد 

الشركة  تديي2  من  فؤاس  سقداق 

امين  مح د  رحاجي  الديد  جتعيين 

ك دي2ين  رشيد  طالب  بن  جالديد 

للشركة.
القانون  تحيين  قررجا  ك ا 

امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بالناضور بتاريخ 2 سيد 21 

2222 تحت رقم 4932.

336 P

ARYA TRAV شركة
ش.م.م

تعاجنية الفتح ارك ان الناضور

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2222 نوف 21   27 االستثنائي بتاريخ 

 ARYA قرر الشريك الوحيد لشركة 

ش.م.م عل6 قرار حل الشركة   TRAV

جتعيين الديد اريفي مح د ك صف 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

سيد 21 2222 تحت رقم 4922.

337 P

HSB شركة
ش.م.م

حي لعري الشيخ بلوك الدهب 

االسوس 42 الناضور

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2222 نوف 21   27 االستثنائي بتاريخ 

 HSB لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

ش.م.م عل6 قرار حل الشركة جتعيين 

ك صف  سكينة  مفتاح  بن  الديد 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

سيد 21 2222 تحت رقم 4922.

338 P

EL BOUTAIBI CARS شركة
ش.م.م

شارع عبد الخالق طوريس رقم 275

 الناضور

ب قت�سى محضر الج عية العامة 

 2222 أكتوبر   29 االستثنائية بتاريخ 

لشركة الوحيد  الشريك   صاسق 

ش.م.م   EL BOUTAIBI CARS

الهام  الديدة  استقالة  قرار  عل6 

بو عبد هللا من تديي2 الشركة جتعيين 

جحيد  ك دي2  هللا  عبد  بو  الديد 

للشركة ك ا صاسقوا عل6 قرار تحيين 

القانون امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

نوف 21 2222 تحت رقم 4772.

339 P

EZA MARBRE شركة
ش.م.م

سجار افرا بني بويفرجر الناضور

ب قت�سى محضر الج عية العامة 

 2222 نوف 21   28 االستثنائية بتاريخ 

 EZA صاسق الشريك الوحيد لشركة

تفويت  قرار  عل6  ش.م.م   MARBRE

مح د  الزعيم  للديد  حصة   822

مقد ا  الشركة  رأس ال  ليصبح 

ك ا يلي :

 الزعيم مح د 822 حصة.

الزعيم اح د 222 حصة.

تعيين  عل6  الشركاء  صاسق  ك ا 

الديد الزعيم مح د جالديد الزعيم 

اح د ك دي2ين للشركة.

تحيين  قرار  عل6  صاسق  ك ا 

القانون امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

سيد 21 2222 تحت رقم 4929.

340 P

MAJIC NEGOS شركة
ش.م.م بشريك جحيد

حي القدس الدريوش

تأسيس الشركة
بالناضور  عرفي  عقد  ب قت�سى 

جضع  تم   2222 ماي   22 بتاريخ 

محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 

املدؤجلية :

 MAJIC NEGOS التد ية : شركة

ش.م.م بشريك جحيد.

الغرض االأت اعي : تصنيع امثاث 

 - - مقاجل امشغال الع ومية جالبناء 

تصدير جاستي2اس.

الع ليات  أ يع  عامة  جبصفة 

التجارية جالعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

القدس  حي   : االأت اعي  املقر 

الدريوش.

رأس ال الشركة : 222.222 سرهم 

مقدم إ 6 2222 حصة من فئة 222 

سرهم.

: تدي2 الشركة من طرف  التديي2 

الديد خدا عبد املجيد.

الشريك :

خدا عبد املجيد 2222 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بتاريخ  بالدريوش  اإلبتدائية 

يونيو 2222 تحت رقم 72.

341 P
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AKIWEM شركة
ش.م.م

حي لعري الشيخ شارع حدن امجل
رقم 245 - 247 الناضور

ب قت�سى محضر الج عية العامة 

 2222 نوف 21   26 االستثنائية بتاريخ 

 AKIWEM شركة  شركاء  صاسق 

حصة   522 ش.م.م عل6 قرار تفويت 

ليصبح  أ21يل  موليدي  للديد 

رأس ال الشركة ك ا يلي :

 موليدي أ21يل 2222 حصة.

ك ا صاسقوا عل6 استقالة الديد 

الشركة  تديي2  من  عث ان  ازجاغ 

جتعيين الديد موليدي أ21يل ك دي2 

جحيد للشركة.

القانون  تحيين  قررجا  ك ا 

امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

نوف 21 2222 تحت رقم 4852.

342 P

 ORTUS MANAGEMENT

AND SERVICES MOROCCO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد

رأس الها : 222.222 سرهم

س2ب سجميديل في 23 الشقة 5

شارع ضاية الرجمي أكدال الرباط

السجل التجاري 264559

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم تأسيس   2222 أكتوبر   22 بتاريخ 

شركة ذات الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

 ORTUS  : التد ية 

 MANAGEMENT AND SERVICES

MOROCCO

الت2كيبات   : التجاري  النشاط 

الع ليات  إسارة  مقاجل  الكهربائية 

التجارية) الطاقة املتجدسة.)

املقر االأت اعي : س2ب سجميديل 

شارع ضاية الرجمي   5 الشقة   23 في 

أكدال الرباط.

بيت2  الديد  تعيين  تم   : التديي2 

أنتوني غيش ك دي2 جحيد للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة التجارية بالرباط 

رقم  تحت   2222 سيد 21   7 بتاريخ 

السجل التجاري 264559.
لإليداع جالنشر

التديي2

343 P

ACTILAB
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها 2.222.222 سرهم

املقر االأت اعي : 2 بيس زنقة 

توبرجك - الرباط

السجل التجاري رقم 59233

 الرقم الضريبي 3323973

بيع الحصص االأت اعية
تعديل في الهدف االأت اعي

تعديالت في القانون امسا�سي
لشركة  العام  الج ع  قرر   : أجال 

بتاريخ  املنعقد   ACTILAB SARL

24/10/2022 ما يلي :

 أ - بيع الحصص التالية :

تبيع  الكراجي  فاط ة  الديدة 

3.622 حصة اأت اعية.

الديدة سهام سيدجش تبيع 3.622 

حصة اأت اعية.

يبيع  سيدجش  مصطفى  الديد 

2.222 حصة اأت اعية.

الكل لفائدة الديد طارق سيدجش.

ب - تغيي2 الهدف االأت اعي كاآلتي 

:

الطبية  امأهزة  أ يع  استي2اس 

جتوزيعها.
طارق  بالديد  االحتفاظ   - ج 

القاطن  الجندية،  مغربي  سيدجش، 

شرجق،  إقامة   ،23 قطاع  بالرباط، 

شقة 9، شارع االنتوس، حي الرياض، 

ك دي2 للشركة ملدة غي2 محدجسة.

س - املوافقة عل6 القانون امسا�سي 
املعدل للشركة، تبعا لذلك.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
تحت   01/12/2022 بتاريخ  بالرباط 

رقم 232877.
ملخص من أأل النشر

املتصرف

344 P

ECO CONSTRUCT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها : 222.222 سرهم
املقر االأت اعي : تجزئة 5 الح راء 

إقامة الياس ين - اصيلة
الرقم الضريبي : 42244489
 السجل التجاري رقم 357

است رار الشركة
 ECO أجال : قرر الشركاء في شركة
CONSTRUCT بتاريخ 20/06/2022 
من  الرغم  عل6  الشركة  فسخ  عدم 
تقل  أصبحت  الذاتية  امموال  كون 

عن ربع الرأس ال االأت اعي.
القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
بتاريخ  بأصيلة  اإلبتدائية  باملحك ة 
17/11/2022 تحت رقم 2022/41. 

ملخص من األ النشر
املتصرف

345 P

 MED POLYMERS
INDUSTRY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
بشريك جاحد
تأسيس شركة

بتاريخ بالرباط  التأسيس   تم 
7 سيد 21 2222 شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة تت تع بالخصائص التالية :
ذات  شركة   : القانوني  الوضع 

مدؤجلية محدجسة بشريك جاحد.
 MED  : االأت اعي  اإلسم 

POLYMERS INDUSTRY
تصنيع   : االأت اعي  الهدف 
املعدنية  املواس  من  جغي2ها  امختام 
جكذلك  جاملطاطية  جالبالستيكية 

االستي2اس جالتصدير.

املقر االأت اعي : 48 شارع فال جلد 

ع ي2 شقة 2 أكدال الرباط.

املدة : 99 عام.

سرهم   222.222  : املال  رأس 

 2.222 222 حصة بقي ة  مقد ة ل 

سرهم للحصة.

الديد أجزيف مح د 222 حصة.

املدي2 : الديد أجزيف مح د.

رقم السجل التجاري : 264555.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط.
للبيان

346 P

AL MADINA AL FADILA

25 شارع امبطال الرقم 4 أكدال

الرباط

السجل التجاري : 225326

بتاريخ العام  الج ع   ب قت�سى 

22 سبت 21 2222.

لشركة الوحيد  الشريك   قرر 

AL MADINA AL FADILA ما يلي :

 : االأت اعي  املقر  عل6  اإلبقاء 

أنشاس  ناسية  املدي2ة  الديدة  قررت 

عل6 املقر االأت اعي للشركة  اإلبقاء 

أكدال   4 25 شارع امبطال الرقم  في 

الرباط.

قبول  تم   : املدي2  استقالة 

القباج  املدي2  الديد  استقالة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  أنس 

اعت اس إمضاء  جتم إنهاء   .E252977

كل من الديد القباج أنس جالديد 

الع راني عبد الدايم في كل ما يتعلق 

جاستبدالهم بتوقيع  بوثائق الشركة، 

املدي2ة الديدة أنشاس ناسية.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 229629.
للبيان

347 P
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DEM CORPORATION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ب داهم جحيد برأس ال قدره 

22.222 سرهم

املقر الرئي�سي : إقامة الصباح

ع ارة إملشيل رقم 5 مج وعة 7 

يعقوب املنصور - الرباط

السجل التجاري الرباط

رقم 248265

القرار الثاني

تجديد  الوحيد  املداهم  يقرر 

مريم،  سالم  الديدة  املدي2ة  جالية 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحاملة 

رقم PM836973، جاملقي ة في رياض 

حي   ،22 شقة   ،89 ع ارة  امندلس، 

جبهذا  عامين  ملدة  الرباط،  رياض 

امحكام  إطار  في  جظائفها  ت ارس 

القانونية جفي ظل الشرجط املنصوص 

عليها في النظام امسا�سي.

في  القيد  رقم   : القانوني  اإليداع 

في   23228 السجل التجاري للرباط، 

7 سيد 21 2222.
لالستخراج جاإلشارة

اإلسارة

348 P

 LA GENERALE شركة

 DE BUREAUTIQUE ET

 INFORMATIQUE DE

TEMARA
GBIT - SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالرباط   2222 نوف 21   25 بتاريح 

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

بشريك جاحد.

 LA GENERALE  : التد ية 

 DE BUREAUTIQUE ET

INFORMATIQUE DE TEMARA

اللوازم  في  التجارة   : الهدف 

املكتبية جأأهزة الك بيوتر.

الطابق امجل   : العنوان التجاري 

حي النهضة رقم 45 ت ارة.

الرأس ال : حدس رأس ال الشركة 
في 222.222 سرهم مقد ة إ 6 2222 
للحصة  سرهم   222 بقي ة  حصة 

للديدة خديجة فريحة.
الديدة  تعيين  تم   : التديي2 
خديجة فريحة ك دي2ة للشركة ملدة 

غي2 محدجسة.
يناير  فاتح  من   : املالية  الدنة 
سيد 21 من كل سنة ما عدا   32 إ 6  
تاريخ  من  تبتدئ  امج 6  الدنة 

التسجيل.
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
بتاريخ  237922 رقم  تحت   ت ارة 

8 سيد 21 2222.
349 P

ZOMPLUS شركة
بتاريخ 24 نوف 21 2222 جب وأب 
قرر  االستثنائي  العام  الج ع  عقد 

الشريك الواحد ما يلي :
ع ر  الشرفاجي  الديد  تفويت 
الديد ي تلكها  التي  حصة   2222 

عبد الواحد اعشيوا.
ع ر  الشرفاجي  الديد  استقالة 

من مهام تديي2 الشركة.
تعيين الديد عبد الواحد اعشيوا 

ك دي2 للشركة ملدة غي2 محدجسة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 8 سيد 21 2222 تحت 

رقم 232256.
350 P

AL MADA VENTURE CAP
Société par actions simplifiée

Au capital de 110.000.000 Dhs
Siège social : 60, rue d’Alger

 Casablanca 
RC n° 530.919 - Casablanca

قررت الج عية العامة االستثنائية 
املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2222 :

النهائي  التحقيق  عل6  املصاسقة 
للزياسة في الرأس ال االأت اعي ب بلغ 
بإصدار  سرهم،   229.722.222 قدره 
سهم بقي ة اس ية من   2.297.222

فئة 222 سرهم للواحد.

الغرض  تغيي2  عل6  املصاسقة 
االأت اعي للشركة.

النظام  مراأعة  عل6  املصاسقة 
امسا�سي للشركة.

بتاريخ الرئيس  قرارات   سجلت 
امل ثل  تغيي2   2222 أكتوبر   23
 AL MADA لشركة  القانوني 
ع ر  الديد  اآلن  جهو   GESTION

لعلج.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 
 2222 أكتوبر   26 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 843.282.
للتلخيص جاإلشارة

الرئيس

351 P

 HIGH FRENQUENCY
VISION
SARL AU

32 زنقة موالي اح د الوكيلي رقم 8 
حدان الرباط
تأسيس شركة

املحرر  العرفي  العقد  ب قت�سى 
 2222 نوف 21   22 بتاريخ  بالرباط 

جالتي تح ل الخصائص التالية :
 HIGH  : الشركة  تد ية 

FRENQUENCY VISION
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مدؤجلية محدجسة.
الهدف االأت اعي : جكالة التنظيم 

جاالتصال.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املالية  الدنة 
سيد 21 من كل سنة ما عدا   32 إ 6  
تاريخ  من  تبتدئ  امج 6  الدنة 

التسجيل.
زنقة موالي   32  : املقر االأت اعي 

اح د الوكيلي رقم 8 حدان الرباط.
التديي2 : ع ر االسيب.

سرهم   22.222  : رأس ال الشركة 
 222 حصة بقي ة   222 مقد ة إ 6 
مقد ة  حصة  لكل  للحصة  سرهم 

ك ا يلي :

ع ر االسيب : 52 حصة.
رشيد الدرجا�سي : 52 حصة.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

264623 باملحك ة التجارية بالرباط.

352 P

STE APIMO SERVICE
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

ذات شريك جحيد

برأس ال : 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : 25 شارع امبطال

الشقة رقم 4 أكدال الرباط

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 2222 نوف 21   22 االستثنائي بتاريخ 

تم االتفاق عل6 ما يلي :

الثاني  املدي2  استقالة  قبول  تم 

الحامل  شرجق  الكبي2  عبد  الديد 

 AD242222 رقم  الوطنية  للبطاقة 

من طرف الج ع العام.

سلطة  منح  العام  الج ع  قرر 

 DECARVALHO التوقيع إ 6 الديد 

.MAKANDA MIKA

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نوف 21   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232778.
رقم السجل التجاري 94952.

353 P

INH-TREE
SARL AU

شركة محدجسة املدؤجلية

ذات الشريك الوحيد

التفويت التام للحصص
جمحضر  عرفي  عقد  ب قت�سى 

لجلدات الج ع العام جعقد تفويت 

الحصص جالقانون املحين جاملسجلين 

بتاريخ 23 نوف 21 2222 تقرر ما يلي :

فوتت الديدة الربال نذى الحاملة 

 A372322 رقم  التعريف  لبطاقة 

 INH-TREE شركة  في  حصصها  كل 

عبد  اغشيوة  الديد  إ 6   SARL AU

الواحد الحامل لبطاقة التعريف رقم 

BH264326 املغربي الجندية.
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حيث أصبح الديدا غشيوة عبد 
الواحد املالك الوحيد لكل حصص 

الشركة جاملدي2 الوحيد للشركة.
جت ت استقالة جت21ئة ذمة الديدة 
البنوس  تغيي2  تم  ك ا  نذى  الربال 

املعنية بالقانون املحين.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سيد 21   8 يوم  بالرباط  التجارية 
السجل   22422 رقم  تحت   2222

التجاري 259223.
354 P

CABINET S2A CONSEIL SARL
COMPTABLE AGREE

HAFASSOU
SARL

حل جإغالق الشركة
قرر   ،2222 نوف 21   24 بتاريخ 
لشركة  العاسي  غي2  العام  الج ع 
رأس الها   ،HAFASSOU SARL
االأت اعي  مقرها  سرهم،   222.222
حي االنبعات، تجزئة مرزاقة رقم 28 

ت ارة، ما يلي :
أنشطة  أ يع  جإغالق  حل 

الشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بت ارة  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت   ،2222 سيد 21  فاتح  بتاريخ 

رقم 2367.
356 P

DRAJIL TRANS
ش.م.م

رأس الها : 92.222 سرهم
املقر االأت اعي : حي الحداسين، 
شارع اللة زجاجة، رقم 24، جزان

فسخ الشركة
تد ية مصفي

العام االستثنائي  الج ع     إن   
 2222 أكتوبر   25 بتاريخ   املنعقد 

قد قرر ما يلي :
فسخ الشركة قبل امجان ابتداء 

من هذا التاريخ.
تعيين الديد أيالل بدر ك صفي 

للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

باملحك ة اإلبتدائية بوزان بتاريخ فاتح 

سيد 21 2222 تحت رقم 3825.

357 P

MALAHIBA IMMOBILIER
ش.م.م

رأس الها : 422.222 سرهم

املقر االأت اعي : حي العدير، تجزئة 

النهضة، رقم 274، جزان

إغالق تصفية الشركة
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

 2222 نوف 21   22 بتاريخ  املنعقد 

 MALAHIBA الشركة  شركاء  قرر 

IMMOBILIER ش.م.م ما يلي :

املصاسقة عل6 تقرير املصفي ؛

معاينة إنهاء ع لية التصفية ؛

إبراء املصفي جإعفائه من مهامه.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  باملحك ة  اإلبتدائية بوزان 

تحت رقم 3775.

358 P

 HUILERIE BAB LKHOMS 

EL OUEZZANI
ش.م.م بشريك جاحد

رأس الها : 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : سجار الرجيضة، 

أ اعة عين بيضاء مقريصات، 

إقليم جزان

إغالق تصفية الشركة
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2222 قررت 

 HUILERIE BAB LKHOMS  شركة 

بشريك  ش.م.م   EL OUAZZANI

جحيد ما يلي :

املصاسقة عل6 تقرير املصفي ؛

معاينة إنهاء ع لية التصفية ؛

إبراء املصفي جإعفائه من مهامه.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط  باملحك ة  اإلبتدائية بوزان 

بتاريخ 22 نوف 21 2222.

359 P

FAMILY LYHIMDI  
ش.م.م

تفويت حصص اأت اعية
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

 2222 نوف 21   8 بتاريخ  املنعقد 

 FALIMY LYHIMDI للشركة املد اة

سرهم   2.222.222 رأس الها  ش.م.م 

الدعاسة،  تجزئة  االأت اعي  جمقرها 

إقامة رانية 5، حي أكاسير جزان، تقرر 

ما يلي : 

اأت اعية  حصة   2222 بيع   -  2

مح د  الخشاني  الديد  طرف  من 

لفائدة الديد ع ار امح دي.

2 - تحيين النظام امسا�سي للشركة.    

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بتاريخ  بوزان  اإلبتدائية   باملحك ة 

6 سيد 21 2222 تحت رقم 3824.

360 P

ALAPROMO  
شركة محدجسة املدؤجلية من شريك 

جاحد
رأس الها : 222.222 سرهم

مقرها االأت اعي : 23 زنقة أح د 

املجاطي، طابق 2 رقم 8، املعاريف، 

الدار البيضاء

RC N° 560463

ب قت�سى عقد عرفي محرر بالدار 

تم   2222 أكتوبر   27 بتاريخ  البيضاء 

املدؤجلية  محدجسة  شركة  تأسيس 

من شريك جاحد بالخصائص التالية :

.ALAPROMO : التد ية

الصفة القانونية : شركة محدجسة 

املدؤجلية من شريك جاحد.

الهدف االأت اعي :  اإلنعاش العقاري.
زنقة أح د   23  : املقر االأت اعي 
املعاريف،   ،8 رقم   2 طابق  املجاطي، 

الدار البيضاء.
سرهم   222.222  : املال  رأس 

اأت اعية  حصة   2222 ل  مقدم 

مكتتبة  للحصة،  سرهم   222 بقي ة 

إ 6   2 من  جمرق ة  بالكامل  جمحررة 

2222 موزعة ك ا يلي :

الديد مبارك جعل 2222 حصة.
الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 6 32 سيد 21 من كل سنة.
جعل  مبارك  تعيين  تم   : التديي2 

مدي2 للشركة ملدة غي2 محدسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  للدار   التجارية 
32 أكتوبر 2222 تحت رقم 843972.

لإلشارة جالبيان
املدي2

361 P

STE DARMSTADT AUTO
SARL AU

املقر االأت اعي : بلوك ت ا، رقم 
28 سجار رأاء فاهلل، حي يعقوب 

املنصور، الرباط
تصفية جحل قبل امجان 

بالرباط  املحرر  املحضر  ب وأب 
بتاريخ 22 نوف 21 2222، قرر الج ع 
في  لل داه ين  االستثنائي  العام 
 STE DARMSTADT الشركة املد اة
رأس الها  البالغ   AUTO SARL AU
222.222 سرهم، الكائن ب بلوك ت ا 
رقم 28، سجار رأاء فاهلل، حي يعقوب 

املنصور، الرباط.
جتعيين  للشركة  امجان  قبل  حل 
الديد نبيل الح يدي، الحامل للبطاقة 
مصفيا   AD227273 رقم  الوطنية 
للشركة جتعيين املقر االأت اعي للشركة 

ك حل إلأراء التصفية.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
بتاريخ  بالرباط  اإلبتدائية   باملحك ة 
28 سيد 21 2222 تحت رقم 246227. 
362 P

SOCIETE MRH CONSEIL

 MRH ASSUREUR
SUCCURSALE

افتتاح فرع
العام  الج ع  مداجالت  اثر  عل6 
سيد 21   8 االستثنائي املنعقد بتاريخ 
 MRH شركة  مداه و  قرر   ،2222
ب  مقرها  يوأد  جالتي   ،CONSEIL
95362 مونت  26 شارع سي سابلون 

ماني، ما يلي :  
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                    افتتاح فرع باملغرب يدمى: 
.MRH ASSUREUR SUCCURSALE
للفرع  القانوني  امل ثل  تعيين 

الديدة  ناسية الهاشمي. 
عل6  للفرع  الرئي�سي  املقر  تعيين 
زاجية زنقتي سعد   74 العنوان التا ي: 
 4 رقم  مكتب  بطوطة  جابن  زغلول 

.LES IRIS إقامة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بالقنيطرة تحت رقم 67557 

بتاريخ 8 سيد 21 2222.
363 P

  STE  SILIA NETWORKING
 SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
التأسيس

ب قت�سى القانون امسا�سي املؤرخ 
ب 22 نون21 2222 تم تأسيس شركة 
محدجسة املدؤجلية صفاتها ك ا يلي : 

التد ية: سييال  نيت جركين
فضاء  توفي2  الهدف   اإلأت اعي 

للع ل املشت2ك ج التكوين املنهي .
الطابق امجل      : املقر االأت اعي 
2886 زنقة  29 مج ع بوصرحان  ب 

حي تدارت أنزا أكاسير.
حدس رأس ال الشركة  الرأس ال: 
في 222.222 سرهم )مئة إلف سرهم ) 
مقد ة إ 6 2222 ألف حصة بقي ة 
عل6  مقد ة  للواحدة  سرهم   222

الشكل التا ي :  
- إبراهيم  اس الحاج  333 حصة
- ح يد  اس الحاج   334 حصة

- فاط ة  أيت الحاج  333  حصة
التديي2 : اسند التديي2 إ 6 الديد 
إبراهيم  اس الحاج   ملدة غي2 محدجسة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة الت ديد ج الفسخ املدبق
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
  25 بتاريخ   بتارجسانت  اإلبتدائية 

نون21 2222  تحت رقم 229455
التجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

تحت رقم 53723
364 P

 STE SAREAS TRAVAUX
SARL A.U

ICE  003192480000053
تأسيس شركة مدؤجلية املحدجسة 

بشريك جاحد
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ باكاسير  
جضع  تم    2222 نون21   26 بتاريخ  

قانون أسا�سي 
لشركة محدجسة املدؤجلية جالتي 

تح ل الخصائص التالية:
 STE SAREAS التد ية: 

   TRAVAUX SARL A.U
في  مقاجلة  االأت اعي:  الهدف 

أشغال املختلفة ج البناء 
في   محدس   : املال االأت اعي  رأس 
 2222 إ 6  مقد ة  سرهم   222.222
للواحدة  سرهم   222 حصة من فئة 

موزعة كالتا ي:
 2222 مح د  فكراش  الديد   -

حصة.
سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املدة 

تأسيدها.
املقر االأت اعي: حي اسرار الصباح 
ع ارة ح املج ع 22 شقة 28 تيكوين 

اكاسير.
التديي2:

مدي2ا  مح د  فكراش  الديد   -
للشركة جملدة غي2 محدجسة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع  تم 
باكاسير  التجارية  باملحك ة  الضبط 
بتاريخ   2022/119512 تحت 
01/12/2022 )رقم السجل التجاري 

.(53755
365 P

STE SAMIFISC 

STE RENT GAD CARS
ب قت�سى القانون امسا�سي بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   ،09/11/2022
باملواصفات  املدؤجلية  محدجسة 

 :
ُ
التالية

كار   كاس  رانت  شركة   : التد ية 
STE RENT GAD CARS

بدجن  الديارات  كراء   : الهدف 
سائق.

  7 املحل بلوك   : املقر االأت اعي  
رقم 22 الحي الصناعي  تيلدي اكاسير.
99 سنة ابتداء من تاريخ    :  املدة 

التأسيس.
 رأس الها : 222.222 سرهم.

للديد كدريم سفيان   : التديي2   
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

PN836225
االمضاء : للديد كدريم مح د.  

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 
بتاريخ  مكاسير  التجارية 

02/12/2022 تحت رقم 229532.  
366 P

SOFIA PROMOTION
تأسيس شركة

عل6 عقد عرفي حرر بتزنيت  بناء 
جضع  تم   ،2222 نون21   23 بتاريخ 
القوانين امساسية لشركة محدجسة 

املدؤجلية جذات الخصائص التالية:
SOFIA PROMOTION :التد ية

الهدف: 
- منعش عقاري.
- أشغال البناء.

- تاأر مواس البناء.
- تاأر استي2اس.

- استغالل املحاأر.
- مفاجض.

بوزيد  اس  سجار  االأت اعي:  املقر 
الركاسة تيزنيت.

  222.222 االأت اعي:  الرأس ال 
حصة   2222 إ 6  مقدم  سرهم، 
للحصة،   سرهم   222 ب  اأت اعية 

موزعة عل6 النحو التا ي : 
- بيض أح د       : 252 حصة.
- جهنا عبدهللا      : 252 حصة.
- امنان اأو        : 252 حصة.

- بن قدجر الحدن : 252 حصة.
من  الشركة  ستدي2  التديي2: 
طرف الديد جهنا عبدهللا ملدة غي2 

محدجسة.
باملحك ة   القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية تيزنيت يوم 29 نون21 2222 

تحت عدس 365/2022. 
367 P

MIRACLE HOLDING
إعالن تأسيس شركة

املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

ب08/11/2022 تقرر تأسيس شركة 

باملواصفات اآلتية:

 MIRACLE HOLDING : التد ية

الشكل : شركة محدجسة املدؤجلية

الطابق الدفلي   : املقر االأت اعي 

222 شارع اجسرس  ‘ي‘ تجزئة  للع ارة 

الوفاق بندركاج اكاسير. 
رأساملال : 222.222 سرهم.

املدي2ة : عائشة فليجي.  

من فاتح يناير ا 6  :  الدنة املالية 

 32 سأن21.

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 

بتاريخ  بأكاسير  التجارية  لل حك ة 
06/12/2022 رقم 229546.

368 P

  STE OULBACHIR ET CO

  S.A.R.L
قرر ب وأب أ ع منعقد بتاريخ  

ذات  شركة  تأسيس   07/11/2022

الخصائص التالية.

التد ية : لقد تم تد ية الشركة

  OULBACHIR ET CO SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة.

الخربة  سجار  الشركة   مقر  مقر: 

جاس الصفئ بيوكرة شتوكة  أ اعة  

ايت بها 

  222.222 حدس في  رؤجس أموال: 

سرهم مقدومة إ 6 2222  حصة من 

222 سرهم للواحد جموزعة كالتا ي.  

- الديد كزيزر مرجان 333  حصة   

- الديدة مناسي سعاس 334 حصة  

 333 الديد اسج لحرير عبد هللا   -

حصة 

املج وع: 2222   حصة 

تفتيس  ج  فحص  مركز  املوضوع: 

املركبات 

مناسي  الديدة  يعت21  التديي2: 

غي2  ملدة  لشركة  املدي2ة   سعاس 

محدجسة.    
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ج املدؤجلة عن النشاط الشركة ج 
اإلمضاء للع ليات البنكية لشركة .   

املدة: 99 سنة ابتداء من تأسيدها 
حدب املحضر التأسي�سي 

لقد تم اإليداع  اإليداع القانوني: 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  القانوني 
تحت   30/11/2022 بتاريخ  بانزكان 
رقم  التجاري  السجل   ,2395 رقم 

.27489
369 P

 OCEANO SAND شــركة 
 BOARD SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة، 
رأس ـــالها 222.222,22 سرهم

الكائن  املحل   : مقرها اإلأت اعي 
بدجار بواركان، التامري، أكاسير

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  جضع  تم   2222 نون21   27
التأسي�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

تح ل الخصائص التالية :  
 OCEANO SAND  : الـتـدـ يـــــــــــــــة 

    BOARD SARL
:   شركة ذات مدؤجلية  الـشـكـــل 

محدجسة
امنشطة  تنظيم    -  : الـ ـوضـــــوع 

الرياضية
 -  بيع املدتلزمات الرياضية

 -  ج بصفة عامة أ يع الع ليات 
غي2  أج  مباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

مباشرة بهدف الشركة.
الكائن  املحل   : اإلأت ـاعي  الـ ـقـر 

بدجار بواركان، التامري، أكاسير.
ابتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيدها. 
 222.222    : رأس ـــال الشركـــة   
حصة من   2.222 سرهم مقدم عل6 

فئة 222 سرهم.
الشركاء ج مداه تهم :

- الديد امنصور الحبيب 52.222 
سرهم مقابل 522 حصة.

 52.222 الديد جامرجن مح د   -
سرهم مقابل 522 حصة.

امربـــــــــاح :    يتم اقتطاع ندبة % 5 
من امرباح لالحتياط القانوني جالباقي 
يوزع سواء  الشركاء  تقرير   حدب 

 اج ينقل.
:    تدي2 الشركة من  الـتدـيـيــــــــــــــــــر  
طرف كل من الديد امنصور الحبيب 

ج الديد جامرجن مح د.
حق  أعطي     : اإلمــضــاء  حــق 
الديد  من  لكل  املشت2ك  اإلمضاء 
جامرجن  الديد  ج  الحبيب  امنصور 

مح د.
:   من فاتح  الدنـــة اإلأت ـاعيـة   

يناير إ 6 32 سأن21.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ  مكاسير  التجارية  املحك ة 

06/12/2022 تحت رقم : 229555.
للـخـالصـة البـيـان

الـ ـــدــيـــرجن

370 P

           O2XYGEN HOUSE SARL
شركة محدجسة املدؤجلية 

إنشاء شركة
   22 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
نون21 2222 باكاسير تم جضع القانون 
امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية  

ذات امل يزات التالية : 
 O2XYGEN HOUSE : اإلسم

هدف الشركة :
- مقهى جمطعم جخدمات مطع يه 

متنقلة 
- املداجمة

املختلفة  امشغال  أ يع   -
جاملتعلقة بالبناء ج التجهيز 

  743 رقم  تجزئة   : الشركة  مقر 
الطابق االجل   2 823 شقة  زنقة رقم 

حي املدي2ة أكاسير.
املدة : محدجسة في 99 سنة.

 222.222 في   محدس  الرأس ال 
من  حصة   2222 ا 6  مقدم  سرهم 
222سراهم للحصة الواحدة تم  فئة  

اكتتابها ك ا يلي : 
شامة   الزهراني  الديدة   -
حصة   522 أي  سرهم    52.222.22

اأت اعية.

- الديد رفيق مح د  25.222.22 
سرهم  أي 252 حصة اأت اعية. 

طارق   صالح  بن  الديد   -
حصة   252 أي  سرهم    25.222.22

اأت اعية.  
ثم تعيين الديد رفيق    : التديي2 
ملدة  للشركة  جحيد  ك دي2  مح د  

غي2 محدجسة.
لتكوين    5% االرباح يتم اقتطاع 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
2222  تحت  32 نون21  باكاسير بتاريخ 

رقم 229522.
للخالصة جالتدكي2 

371 P

   KOUSSAMA NEGOCE  شركة
ش.م.م  جذات شريك جاحد.

تأ سيس شركة
بأيت  املؤرخ  العرفي  للعقد  تبعا 
باها في 10/11/2022  تقرر تأسيس 

شركة ذات امل يزات التالية
   : االأت اعية  التد ية 
شركة    KOUSSAMA NEGOCE
جذات  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

شريك جاحد  .
الهدف االأت اعي: 

• أشغال البناء املختلفة.
• التجارة ب ختلف أنواعها.

ج بصفة عامة أ يع الع ليات   •
أج  مباشر  بشكل  املرتبطة  التجارية 

غي2 مباشر بامهداف املذكورة أعاله.
زنقة تزنيت حي   : املقر االأت اعي 
ت21جين 22 أيت باها آشتوكا أيت باها.

  22.222  : االأت اعي  الرأس ال 
سرهم مقد ة إ 6 222 حصة من فئة 
222 سرهم للحصة الواحدة, موزعة 

كالتا ي :
• االشقر مح د  222 حصة.

االشقر  الديد  عين   : التديي2 
ملدة  للشركة  جحيد  ك دي2  مح د 

غي2 محدجسة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري.

من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 

سأن21 من   32 فاتح يناير ج تنتهي في 
كل سنة.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
تحت    01/12/2022 بإنزكان بتاريخ 

رقم  2422
372 P

 STE JADIDATEL شركة
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سي 
تم  ملول  بايت  في17/11/2022 
املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدجسة ذات الخصائص التالية 
  STE JADIDATEL التد ية : شركة
املقر االأت اعي  : رقم 62 شارع 49 

بلوك22 حي تهامو2 ايت ملول 
الع ل  جانجاز  2/سراسة  الهدف 
إنشاءات  أج  أع ال    /2 الهاتفي 

مختلفة 
املدة  :  99 سنة.

سرهم   222.222  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   2222 إ 6  مقد ة 

222 سرهم لكل جاحدة. 
222% أي 2222 حصة اأت اعية 

لفائدة  عاسل غزا ي. 

تم تعيين الديد عاسل   : التديي2 

غي2  ملدة   للشركة   ك دي2  غزا ي 

محدجسة.           

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة اإلبتدائية بإنزكان  

رقم    تحت   30/11/2022 بتاريخ 

2397 جالسجل التجاري رقم 27492                                          

373 P

 STE IHYAE AL-TURATH

 ALMAGHREBI PRIVE SARL

AU
ICE : 003164782000029

إعالن عن تأسيس شركة محدجسة 
املدؤجلية

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم    2022/11/08

شريك  ذات   املدؤجلية   محدجسة 

جحيد ذات الخصائص التالية: 
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التد ية :

 STE IHYAE AL-TURATH 

  ALMAGHREBI PRIVE SARL.AU

املقر االأت اعي :  سجار العزيب حي 

العرب القليعة أيت ملول.

الهدف: مركز الدعم ج التكوين. 

 222.222  : االأت اعي  الرأس ال 

سرهم.

التديي2 : عبد هللا الضعيف.

املدة: 99 سنة.

الدنة املالية :  فاتح يناير حتى 32 

سأن21 .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

   2422 رقم   تحت  بانزكان  التجاري 
السجل  رقم   2022/12/01 بتاريخ 

التجاري27495. 

374 P

FIDUCIAIRE TEMSIA
تأسيس شركة سات املدؤجلية 

املحدجسة 
ب وأب عقد عرفي مؤرخ باكاسير 

النظام  جضع  تم   23/11/2022

املدؤجلية  سات  لشركة  امسا�سي 

في ا  م يزاتها  تك ن  جالتي  املحدجسة 

يلي :

 STE ID BANI  : التد ية 

  SERVICES  S.A.R.L

الشركة  غرض  ي كن  الغرض: 

لحداب  أج  الخاص  لحدابها  سواء 
سجلة أخرى  أي  جفي  املغرب  في  الغي2 

في ا يلي :

- تحويل االموال 

:يوأد مقر الشركة  مقر الشركة 
حي   24 ع ارة   3 الناصر   43 رقم 

الدالم اكاسير .

املدة : حدست مدة الشركة في 99 

سنة ابتداءا من تاريخ تكوينها النهائي.
رأس ال  يبلغ   : الشركة  رأس ال 

 222.222 سرهم  ألف  مائة  الشركة 

مقدم إ 6 ألف حصة سات مائة 222 

سرهم كقي ة لحصة الواحدة،مكتتبة 

جمخصصة  كليا  القي ة  جمدفوعة 

للشركاء اآلتي :

الديدة استنين خالد 522 حصة.
 522 الرحيم  عبد  ابن  الديد 

حصة.
الدنة املالية:تبتدئ في فاتح يناير 

جتنتهي في 32 سأن21 .
الديد  الشركة  يدي2  التديي2: 

استنين خالد ملدة غي2 محدجسة 
تم اإليداع القانوني لدي كتابة    
باكاسير  التجارية  باملحك ة  الضبط 
عدس  01/12/2022تحت  بتاريخ 

.229522
375 P

 LES J.B. D’AGADIR - S.A.R.L.
.A.U

شركة محدجسة املدؤجلية ذات 
الشريك الوحيد

رأس الها 22.222 سرهم
تأسيس

 بتاريخ  22  أكتوبر 2222  باكاسير, 
تم تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 

ذات شريك جحيد صفاتها ك ا يلي : 
 LES J.B. D’AGADIR  : التد ية 

ش.م.م. ذات الشريك الوحيد 
التديي2  ج  اإلنعاش   : الهدف 

العقاري، 
املقر االأت اعي :  بلوك 23 رقم 3 

الحي الحدني  - اكاسير
الرأس ال :  حدس رأس ال الشركة 
في 22.222 سرهم )عشرة أالف سرهم)
مقد ة إ 6 222 حصة )مائة حصة) 
في  كلها  للواحدة  سرهم   222 بقي ة 

حوزة الديد بوأنان ابراهيم.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة الت ديد أج الفسخ املدبق.
:  من فاتح يناير إ 6  الدنة املالية 

32  سأن21 من كل سنة. 
الديد بوأنان  عين    : التديي2   •
ج ذلك ملدة  ابراهيم مدي2ا للشركة  

غي2 محدجسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ   باكاسير   التجارية 

2222 تحت رقم 229287 .
376 P

  STE HIGHLAND

  TRANSPORT LOGISTIQUE

SARL
إعـــالن قانــوني

ب قت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 

07/11/2022  بتارجسانت  تم تأسيس 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

تح ل الخصائص التالية :

  STE HIGHLAND التد ية: 

  TRANSPORT LOGISTIQUE

  SARL

البعارير  سجار   : االأت اعي  املقر 

الطاهر  سيدي  زاجية  الوسطانيين 

تارجسانت. .
 رأس املال : 222.222 سرهم

املدة : 99 سنة  

املدي2 :  الديد اح د ايت ساجس

البضائع  نقل  مقاجل   : النشاط 

لحداب الغي2)محلًيا جسجلًيا).

تم اإليداع القانوني لدي املحك ة 

اإلبتدائية تارجسانت في 02/12/2022 

تحت رقم 822.
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 Société H2 TOBKAL
شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها 222.222 سرهم

املقر االأت اعي :الحي االساري اجالس 

برحيل - ع الة تارجسانت.

بتاريخ  عرفي،  عقد  ب قت�سى 
القانون  جضع  2222تم  نوف 21   28

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

بامل يزات   ”H2 TOBKAL“ املحدجسة 

التالية :

الشركاء:

الديدة حجيبة شوعة مغربية   -

سنة01/02/1982،الحاملة  ,مزساسة 

رقم   الوطنية  التعريف  لبطاقة 

اكراط  بدجار  D538283الداكنة 

أ اعة جحجوح -ع الة الحاأب.

املوضوع :

تتخذ الشركة ك وضوع لها اآلتي :

- تنظيم جت ويل الحفالت. 

- تحضي2 املخبوزات جاملعجنات .

- التحاسث.

 H2“ .ذ.م.م  شركة   التد ية: 

.TOBKAL”  S.A.R.L
االساري  الحي  املقراالأت اعي:  

اجالس برحيل ع الة تارجسانت.

املدة: تدعة ج تدعون سنة ابتداء 

من تاريخ تسجيل الشركة في السجل 

التجاري.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم مقد ة   222.222 الشركة ب 

سرهم   222 فئة  من  إ 22226حصة 

موزعة كالتا ي:

 2222 شوعة  الديدةحجيبة   -

حصة اأت اعية.

املج وع  2222 حصة اأت اعية

شوعة  حجيبة  التديي2:الديدة 

تلزمها  ج  للشركة  مدي2ة  عينت 

بتوقيعهااملنفرس ملدة غي2 محدسة

من  تبتدئ    : االأت اعية  الدنة 

سأن21 من   32 فاتح يناير ج تنتهي في 

كل سنة.

امرباح : توزع امرباح الصافية بعد 

5في املائة لالحتياط القانوني  خصم 

في  حصتهم  حدب  الشركاء  عل6 

الشركة أج تنقل من أديد إ 6 الدنة 

املوالية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحك ة اإلبتدائية بتارجسانت بتاريخ 

25  سيد 21 2222 تحت رقم السجل 

التجاري 9229.
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 ECOLE ACTIVE PRIVEE

SARL
املقر االأت اعي :469 شارع حدن 

االجل حي الداخلة اكاسير.

إنشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  جضع  ثم   18/10/2022

امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

ذات امل يزات التالية:
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 ECOLE ACTIVE PRIVEE اإلسم 
 SARL

هدف الشركة -1 التعليم االج ي -2 
التعليم االبتدائي -3 التعليم التانوي

املدة محدسة في 99 سنة 
الرأس ال محدس في مبلغ 522.222 
سرهم مقدم ا 6 5222 حصة من فئة 
الواحدة قد تم  سرهم للحصة   222

اكتتاب كالتا ي:
2222 حصة للديد بوسليخان   -
للديدة  حصة   752 ج  عزيز  مح د 
للديد  حصة  ج522  سعاس  بناني 
حصة   522 بوسليخان مح د زكي ج 
للديد بوسليخان مح د امين ج 522 
حصة للديد بوسليخان سليم ج252 
زينب  بوسليخان  للديدة  حصة 

ج522 حصة للديدة مريم بوزجبع.
الديدة  تعيين  :تم   التدي2 
بوزجبع  مريم  الديدة  ج  سعاس  بناني 
ك دي2تين للشركة ملدة غي2 محدجسة 
اإلمضاء  صالحية  إعطائه ا  مع 

اإلساري ج البنكي منفرسا.
لتكوين   5% اقتطاع  يتم  امرباح 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحك ة التجارية باكاسير تحت رقم 

229558بتاريخ 06/12/2022
379 P

 STE GROSSISTERIE DE
 MEDICAMENTS DE BENI

MELLAL  SA
شركة مجهولة اإلسم

رأس الها : 2.222.222 سرهــم
ب  املكتب  موقع   : مقرها 
 42 رقم  ب  املتواأد   SOREMED
الصناعية  املنطقة  الفارابي  شارع 

تاسيال الدشي2ة الجهاسية 
س.ت: 27487

مع  مداه ة  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص التالية: 

 GROSSISTERIE  : الشركة  اسم 
 DE MEDICAMENTS DE BENI

MELLAL SA

رأس املال: 2.222.222 سرهــم
املداه ون: 

• الديد ح يد جهبي
• الديد علي الشرايبي

CO CAPITAL SARL شركة •
SOREMED SA شركة •

GPM SA شركة •
الديد   : اإلسارة  مجلس  رئيس 

ح يد جهبي.
أعضاء مجلس اإلسارة :

رئيس   : جهبي   ح يد  الديد   •
مجلس اإلسارة.

عضو   : الشرايبي   علي  الديد   •
مجلس اإلسارة.

 CO CAPITAL SARL شركة   •
م ثلة من طرف الديد ح يد جهبي : 

عضو مجلس اإلسارة
م ثلة   SOREMED SA شركة   •
من طرف الديد ح يد جهبي : عضو 

مجلس اإلسارة.
من  م ثلة   GPM SA شركة   •
عضو   : الشرايبي  علي  الديد  طرف 

مجلس اإلسارة.
املكتب  موقع   : امسا�سي  مقرها 
 42 املتواأد ب رقم   SOREMED ب 
الصناعية  املنطقة  الفارابي  شارع 

تاسيال الدشي2ة الجهاسية .
الهدف : توزيع امسجية الصيدالنية
عاما منذ تسجيلها في   99  : املدة 

سجل التجارة جالشركات.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائية 

30/11/2022  تحت رقم 2394.
380 P

 SOCIÉTÉ CAFFE ET
RESTAURANT LACHGUR

شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : أنان كوساش 
الجرابيع اجالس برحيل ع الة 

تارجسانت
بتاريخ  عرفي،  عقد  ب قت�سى 
تم جضع القانون   2222 شتن21    27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
 CAFFE ET RESTAURANT املحدجسة

LACHGUR بامل يزات التالية:

الشركاء:
- الديد اس اعيل االشكر مغربي, 
الحامل   ،01/01/1976 سنة  مزساس 
رقم الوطنية  التعريف  لبطاقة 
بالشواطات  الداكن   JC242842

اجالس برحيل  -تارجسانت.
املوضوع :

تتخذ الشركة ك وضوع لها اآلتي :
- املطع ة 

- إقامة جتنظيم الحفالت
- التحاسث.

التد ية :
 CAFFE ET ذ.م.م  شركة    -
  RESTAURANT LACHGUR

.S.A.R.L
املقراالأت اعي :

اجالس  الجرابيع  كوساش  أنان 
برحيل  ع الة تارجسانت.

سنة  تدعون  ج  تدعة   : املدة 
من تاريخ تسجيل الشركة في  ابتداء 

السجل التجاري.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم مقد ة   222.222 الشركة ب 
سرهم   222 2222 حصة من فئة  إ 6 

موزعة كالتا ي:
االشكر   اس اعيل  الديد   -

2222حصة اأت اعية.
املج وع 2222 حصة اأت اعية

التديي2: الديد اس اعيل االشكر 
عين مدي2 للشركة ج يلزمه بتوقيعه 

املنفرس ملدة غي2 محدسة
من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 
سأن21 من   32 فاتح يناير ج تنتهي في 

كل سنة.
امرباح : توزع امرباح الصافية بعد 
في املائة لالحتياط القانوني   5 خصم 
في  حصتهم  حدب  الشركاء  عل6 
الشركة أج تنقل من أديد إ 6 الدنة 

املوالية.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحك ة اإلبتدائية بتارجسانت بتاريخ  
25 سيد 21  2222 تحت رقم السجل 

التجاري 9232.
مقتطف من أأل اإلشهار

381 P

 STE COMPLEXE ASAFAR

 SARL AU
تأسيس شركة

مسجل  عرفي،  عقد  عل6  بناءا 

تم   ،22/11/2022 بتاريخ  بكل يم 

لشركة  امساسية  القوانين  جضع 

شريك  من  املدؤجلية  محدجسة 

ذات   COMPLEXE ASAFAR جحيد  

الخصائص التالية : 

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

ك ا في الخارج هو: 

-  الخدمات الدياحية. 

- امشغال املختلفة ج البناء.

- مج ع سياحي.

سجار  سهب   : االأت اعي  املقر 

اباينو  القرجية  الج اعة  اكيدل 

كل يم.

املدة :  99 سنة

 222.222 في  حدس   : الرأس ال 

حصة   2222 عل6  مقدم  سرهم 

اأت اعية بقي ة 222 سرهم للواحدة 

رضوان  الديد  نصيب:  في  جهي 

بوسليم 2222 حصة اأت اعية.

: تدي2 الشركة جملدة غي2  التديي2 

رضوان  الديد  طرف  من  محدجسة 

بوسليم.

القانوني  اإليداع  تم 

بكل يم  اإلبتدائية  باملحك ة 

رقم   تحت   29/11/2022 بتاريخ 

   .2022/451

382 P

 STE AVAVA
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة للشريك الوحيد
ب قت�سى عقد عرفي حرر في أكاسير 

تأسيس  تم    22/11/2022 بتاريخ 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

للشريك الوحيد  لها امل يزات التالية:

     AVAVA التد ية : ش.م.م.ش.ج

الخشب  نجارة  أع ال   – الهدف 

 - الدياحية  اإلقامة   - االلومنيوم  ج 

املطع ة .
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 املقر االأت اعي –توطين في مكتب 
معرض املامونية   4 الطابق   53 رقم 
 522 شارع الحدن بونع اني ف ش 

حي الداخلة اكاسير
الديد عصام كرسجس   – التديي2 

ملدة غي2 محدجسة.    
رأس ال الشركة 222.222 سرهم  

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  باكاسير  التجارية  املحك ة 
 229552 رقم  تحت   06/12/2022

سجل تجاري رقم 53795 
الخالصة لإلشهار 

383 P

 AWAL AKADEMIE شركة
 PRIVE SARL AU

تأسيس 
محرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ت ت   2222 نون21    24 بأكاسير بتاريخ 
امسا�سي  القانون  عل6  املصاسقة 
ذات  املدؤجلية  محدجسة  لشركة 

الخصائص التالية: 
التد ية :

STE AWAL AKADEMIE PRIVE 
SARL AU  
جتعلم  التكوين  مركز  الهدف: 

اللغات.  
 N°22 , 3e  : االأت اعي  املقر 
 étage immeuble HAFID AVENUE

.HASSAN2 AGADIR
 رأس ال الشركة : حدس الرأس ال 
سرهم   222.222 مبلغ  في  االأت اعي 
حصة اأت اعية   2222 مقد ة إ 6 
من فئة 222 سرهم للواحدة في ملك :

 2222 أبناج  مصطفى   : الديد   -
حصة اأت اعية.

املدة : 99 سنة. 
التديي2: الديد مصطفى أبناج

يناير   22 : من  الدنة االأت اعية 
إ 6 32 سأن21.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اكاسير  التجارية  باملحك ة  الضبط 
 : رقم  تحت   05/12/2022  : بتاريخ 

. 229542
384 P

 STE AMZTD 
س.ت: 9292 تارجسانت

تأسيس شركة  ذات مدؤجلية 
محدجسة بشريك جحيد

ب قت�سى العقد العرفي املؤرخ في 
27/09/2022 بأجالس تاي ة، تأسدت 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد م يزاتها ك ا يلي: 
 STE AMZTD  :التد ية

أشغال  أشغال الكهرباء.  الهدف: 
الطرق،  املدنية،  الهندسة  البناء، 
الكهرجمائية،  الصحي،  الصرف 
امشغال  أ يع  املائية،  الهاتف، 
الدباكة  متنوعة:  أشغال  العامة. 
جالنجارة جالرسم جامع ال  جالكهرباء 
البالط،  جالرخام  الحديدية، 
جبيع  شراء  جامرضيات.  جالرصف، 
جأأهزة  املراقبة  كامي2ات  جتركيب 

اممن. بيع منتجات الصحة النباتية.
تارجسانت  زنقة   : االأت اعي  املقر 
حي الصفصاف الكرسان، أجالس تاي ة.

 222.222  : الشركة  رأس ال 
سرهــم.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 
التسجيل بالسجل التجاري.

الشريك  الشركة،  يدي2  التديي2: 
ملدة  الديد أمزيل لحدن،  الوحيد، 

غي2 محدجسة. 
رأس ال  جزع  الحصص:  توزيع 
فئة  من  حصة   2222 عل6  الشركة 
لفائدة  بكاملها  محررة  222سرهم، 

الديد أمزيل لحدن.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 22/11/2022 بتاريخ  بتارجسانت 

تحت رقم 772.
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AGRI TIGOUDAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

تيكوسار أ اعة اساجمومن  أح ر 
سائرة سيدي مو�سى  - 83222 

تارجسانت املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9233

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AGRI تد يتها:  ب ختصر  االقتضاء 

TIGOUDAR
غرض الشركة بإيجاز: 

-  بيع املنتجات الفالحية.
سجار  االأت اعي  املقر  عنوان 
قياسة  اساجمومن  أ اعة  تيكوسار 
 -83000 مو�سى  سيدي  سائرة  أح ر 

تارجسانت املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 52.222 الشركة  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 522 الحدن:   اشهبون  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة .
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
- الديد اشهبون الحدن  عنوانه: 

سجار تيكوسار اساجمومن تارجسانت.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
- الديد اشهبون الحدن  عنوانه 

: سجار تيكوسار اساجمومن تارجسانت.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بتارجسانت  اإلبتدائية 

سأن222221  تحت رقم 823.
386 P

FIDUCIAIRE AMIZA

STE  AKTY  DELICES« SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE AU CAPITAL DE
100.000 DH
RC :53783

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
 ،2222 نون21   29 باكاسيربتاريخ  
املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدجسة باملواصفات التالية :

 AKTY  DELICES:  التد ية

أ يع  جصنع   .بيع  الهدف 

املنتوأات املخ1زة

زيدان  بن  شارع  االأت اعي  املقر 

رقم 53 حي الدالم   اكاسير .

املدة  : 99 سنة.

يناير   22 : من  الدنة االأت اعية 

إ 6 32 سأن21.

رأس ال الشركة  : 222.222  سرهم 

اأت اعية  حصة   2222 إ 6  مقدم 

ب قدار 222 سرهم لكل  جاحدة.

التديي2: عين الديد سريس  عكتي، 

ك دي2  للشركة   ملدة  غي2 محدجس ة.

بكتابة   القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحك ة   الضبط  

باكاسيربتاريخ 25 سأن21 2222  تحت 

الـــرقم  229539    

في  التجاري  بالسجل  جمسجلة 

نفس اليوم تحت الرقم 53783.

387 P

شركة اقا تريك لوجيستيك
تأسيس شركة

نون21   23 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

سا�سي  اال  القانون  جضع  تم   2222

محدجسة  مدؤجلية  ذات  لشركة 

جشريك جحيد جم يزاتها كالتا ي :                                     

تريك  اقا  شركة    : اإلسم 

لوأيدتيك  

  - البضائع  النقل   : الهدف 

اإلرساليات 

اكاسير  سجار  أت اعي:   اال  املقر 

اجزرج اقا  طا طا

املدة  99: سنة

سرهم   222.222 الرأس ال: 

مقد ة ا 6 2222 حصة بقي ة 222 

سرهم للحصة

االرباح : 5 في مائة للد خي2ة جالباقي 

حدب قرارات الشركاء                      

التديي2: الديد الجعفاري الطيب  

تبتدئ من   : الدنة اال أت اعية 

فاتح يناير ا ئ 32 سأن21 من كل سنة   .
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تم التسجيل    : السجل التجاري   

باملحك ة اإلبتدائية بطاطا

نون21   32 بتاريخ   755 رقم  تحت 

2222

388 P

شركة بصيصة ترافو
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها  222.222 سرهم

املقر االأت اعي : حي املرس زنقة 

226 رقم 6 الدشي2ة الجهاسية

ب قت�سى عقد عرفي موقع بتاريخ 

تم  بانزكان،  املسجل   28/11/2022

تأسيس شركة باملواصفات التالية : 

التد ية :  شركة بصيصة ترافو 

تهيئة   : االأت اعي  الغرض 

جاستصالح املجاالت الخضراء        

حي املرس زنقة   : املقر االأت اعي 
226 رقم 6 الدشي2ة الجهاسية   

املدة  : 99  سنة.
  222.222  : الشركة  رأس ال 

2222  حصة من  إ 6  سرهم مقد ة  

فئة 222 سرهم للواحدة

الدنة املالية : من 22 يناير إ 6 32 

سأن21 من كل سنة 

التديي2 : الشركة مدي2ة من طرف 

الديد مح د بصيصة 

باملحك ة   : القانوني  اإليداع 

 2422 رقم  تحت  بانزكان  اإلبتدائية 

بتاريخ 01/12/2022.

389 P

STE SAMIFISC

STE TASRA TRANS
امسا�سي  القانون  ب قت�سى 

تأسيس  تم  بتاريخ15/11/2022، 

سات  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

 :
ُ
الشريك الوحيد باملواصفات التالية

التد ية : شركة تاسرا ترجنس 

 STE TASRA TRANS

جطنيا  البضائع  نقل    : الهدف 

جسجليا للغي2 .                    

 522 : محل رقم   املقر االأت اعي 

تجزئة أبراز اكاسير.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

رأس الها :  222.222 سرهم

التديي2 : للديد مصطفى أبيضار.

مصطفى  للديد   : اإلمضاء 

أبيضار.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ  مكاسير  التجارية 

 ،229532 تحت رقم   02/12/2022

رقم السجل التجاري 53775.  

390 P

  SMIRNOV & CO  SARL AU 
RC : 53747 

ICE : 003177704000044

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي   عقد  ب قت�سى   

القانون  جضع  تم    11/11/2022

املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجسة تح ل الخصائص التالية:

الـتـدـ يـــــــــــــــة : 

SMIRNOV & CO S.A.R.L AU 

محدجسة  شركة    : الشكل 

املدؤجلية 

جتصدير  استي2اس   : الـ ـوضـــــوع 

للدين ا  الحيوانات  جتوفي2  جتدريب 

جالصور  جاإلعالن  جالتلفزيون 

جاملناسبات

الـ ـقر االأـتـ اعــي :  بالطو املكتب 

معرض  الرابع  الطابق   ،53 رقم 

شارع حدن بنع اني حي   ، املامونية 

الداخلة اكاسير 

مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

رأس ـــال الشركـــة : 22.222 سرهم   

اندري  الديد   : الـتدـيـيــــــــــــــــــر 

س ي2نوف

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

كتابة الضبط باملحك ة التجارية ب 

بتاريخ:    229522 رقم  تحت  أكاسير 
رقم  سجلها التجاري   30/11/2022

هو: 53747.

391 P

أحالم للتغذية الصحية 

 AHLAM OF HEALTHY 

NUTRITION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

شركة  تأسيس  تم   24/11/2022

ذات املدؤجلية املحدجسة 

خصائصها كالتا ي :

التد ية : أحالم للتغذية الصحية 

الهدف االأت اعي : - بيع منتجات 

الشبه الصيدلية بالتدقيط

الغذائية  املك الت  بيع   -

بالتدقيط

في  املختلفة  امع ال  في  مقاجل   -

البناء ،

 ،227 ج   226 االأت اعي:  املقر 

التجاري  املركب  امجل،  الطابق 

البديع، باب الزركان ، تارجسانت

املدة : 99 سنة.

سرهم   222.222 الرأس ال 

2222 حصة اأت اعية  مقد ة عل6 

من فئة 222 سرهم للحصة الواحدة, 

 : كالتا ي  الشركاء    عل6   مقد ة 

حصة   422 الديدة بوالدين ميلوسة 

عبد  الكطيوي  الديد  اأت اعية, 

اأت اعية,  حصة   322 الفتاح 

الديد ح دان مصطفى  322 حصة 

اأت اعية.   

الشركة  بتديي2  يتعهد  التديي2: 

إ 6 الديدة بوالدين ميلوسة ملدة غي2 

محدسة.

للديدة  يندب  البنكي:  التوقيع 

بوالدين ميلوسة 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بتاريخ   794 رقم  تحت  بتارجسانت 

التجاري  جالسجل   ,30/11/2022

رقم  9282.

392 P

    BEN BOUSLAM TRAVAUX
إعالن عن تأسيس شركة
 ذات املدؤجلية املحدجسة

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

القوانين  جضع  تم   15/11/2022

املدؤجلية  ذات  لشركة  امساسية 

املحدجسة ذات امل يزات التالية:  

 BEN BOUSLAM  : التد ية 

    TRAVAUX

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.  

أج  املختلفة  امشغال  الهدف: 

تقديم جتشييد أ يع أنواع  البناء/ 

أج  الفيالت  أج  املداكن  أج  املباني 

جمي  املواس،  أنواع  بج يع  غي2ها، 

الخصوص  جأه  جعل6  استخدام 

لالستخدامات الدكنية أج املهنية أج 

اإلسارية أج التجارية. 

 .املقر االأت اعي : محل في الطابق 

أيت   27 رقم  رازما  بتجزئة  امر�سي 

ملول. 

حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

عل6  موزع  سرهم،   (222.222( في 

)222) سرهم  )2222) حصة من فئة 

لكل جاحدة . 

 522 أملوك  الهاشمي  الديد 

حصة؛

 522 بل وسن  إبراهيم  الديد 

حصة؛ -

التديي2 :

تم تعيين الديد الهاشمي أملوك 

ك دي2 للشركة ملدة غي2 محدسة؛

الوثائق  أ يع  عل6  اإلمضاء 

بشكل  سيكون  بالشركة  املتعلقة 

أملوك  الهاشمي  للديد   مشت2ك 

ج الديد إبراهيم بل وسن ؛

املدة: 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

تحت   01/12/2022 بتاريخ  بإنزكان 

رقم 2427.

393 P
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 SOCIETE TOP SUD

 ASSISTANCE SARL

CONSTITUTION

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة رأس الها 222.222 سرهم .

املقر االأت اعي الرقم 232 تجزئة 

اللوبان  تزنيت.

ب قت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

القانون  انجاز  تم   2222 نون21   32

امسا�سي

محدجسة  مدؤجلية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

  SOCIÉTÉ TOP SUD  : التد ية 

     ASSISTANCE

العربات  نقل   : الشركة  غرض 

جالشاحنات

التي  الع ليات  انجاز كل  جع وما 

مباشرة  غي2  أج  مباشرة  عالقة  لها 

بالع ليات املذكورة جالتي من شانها 

أن تداهم في تن ية الشركة .

ملدة  الشركة  تأسدت   : املدة 

سنة ابتدءا من يوم تقييدها في   99

السجل التجاري 

رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

الشركة في مبلغ 222.222  سرهم  

2222 حصة من فئة   مقدم إ 6  

222 سرهم لفائدة كل من : 

 2222 جالحرير  رشيد  الديد 

حصة

جالحرير  رشيد  الديد  تعيين  تم 

كامل  تح له  مع  للشركة  ك دي2 

الصالحيات حدب القانون امسا�سي 

للشركة .

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بتيزنيت بتاريخ  06/12/2022   تحت 

رقم 2022/379

394 P

شركة امليليا اوسبيتالتي 

سيرفيس/ ش م م
الج ع  محضر  ب قت�سى 

بتاريخ   املنعقد  االستثنائي  العام 

قرر املداهم الوحيد   2022/11/28

للشركة ما يلي : 
التجاري  النشاط  توقيف   -

للشركة من ثاريخه.

الديد مراس امللياني من  إعفاء   -  

مهامه ك دي2 للشركة.  - تحديد مقر 

تجزئة   32 رقم  للتصفية بزنقةسناء 

مراس  الديد  تعيين  تيزنيت.   الفتح 

امللياني ك صفي للشركة. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  باكاسير   التجارية 

30/11/2022 تحت رقم 229523. 

395 P

 STE EXPRESS TRANSPORT

BANI DU SUD
.CAPITAL DE 100.000,00 DHS

 SIEGE SOCIAL: N° 08 RUE

BACHA BRAMA ES SMARA

RC: 175

تعديالت قانونية
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املسجل  الشركة  ب قر  املنعقد 

10/11/2020قررالشريك  بتاريخ

الوحيد مايلي:

- التصفية النهائية للشركة

كـتابة  تـم  الـقانـونـي:  اإليـداع 

الضـبط باملحك ة اإلبتدائية بكل يم 

رقـم  تحـت   2222 نوف 21   2 بتاريخ 

.2022/186

396 P

  ARIJ TRANS شركة
التشطيب النهائي للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 ARIJ TRANS لشركة   االستثنائي 

تقرر   28/11/2022 يوم   املنعقد 

ما يلي: 

 ARIJ لشركة  النهائي  التشطيب 

TRANS ج تم تحديد مقر التصفية هو 
املقر االأت اعي بلوك 22 رقم 226 حي 

موالي ع ر ايت ملول  ج عين الديد 

بوأ عة اعباس مصف للشركة.     

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية النزكان 

تحت رقم 2425 يوم 05/12/2022

397 P

شركة اطالنتيكا فيجيتال
شــركة ذات املدؤجلية املحدجسة، 

رأس مالها 222.222 سرهم

املقر اإلأت اعي : رقم  78 بلوك 22 
حي ايت باسي املزار أيت ملول

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

فيجيتال  اطالنتيكا  شركة  لشركاء 
تقرر  28نون222221،  بتاريخ   املؤرخ 

ما يلي :

إبتداءا  للشركة  املدبق  الحل   •

جكذلك   28/11/2022 تاريخه:  من 

جضعها رهن التصفية الوسية.

• تعيين الديد ناجي فضيل بصفة 

مصف طيلة مدة التصفية.

شارع   24 شقة   23« تعيين:   •

أح د املنصور الذهبي حي الداخلة- 

أكاسير« ك قر لل راسالت جلتبليغ كل 

عقوس ججثائق التصفية.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

بأنزكان بتاريخ 22 سأن21 2222 تحت 
رقم : 2425.

398 P

 CAFE BAB ESSALAM شركة

ش.م.م ش.و
املقر االأت اعي : رقم 24 شارع 

الحاج مدعوس الوفقاجي، حي 

الدالم، أكاسير

 ICE 001667511000044 /RC:

8752

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 30/05/2022 قرر ما يلي:

- إغالق التصفية للشركة

- املوافقة عل6 حداب التصفية

- تشطيب من السجل التجاري

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

 01/07/2022 في  بأكاسير  التجارية 

تحت عدس 222723.   

399 P

 STE BONNE OCCASE SARL

A-U

التصفية املبكرة لشركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

العام  للج ع  محضر  ب قت�سى 

  03/07/2017 بتاريخ  االستثنائي  

تقرر التعديالت التالية:

 STE للشركة  املبكرة  التصفية   -

 -BONNE OCCASE SARL A-U

ع ر  الديد   : املصفي  تحديد   -

الوغزاني 

سجار ال21يج اجالس  مقر التصفية:   -

مي ون سيدي بيبي اشتوكة ايت باها 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة اإلبتدائية بانزكان  

رقم  تحت     01/12/2022 بتاريخ 

       2422

400 P

 SOCIETE BOGLIN  SNC

العام  الج ع  مداجلة  ب قت�سى  

اكتوبر   25 االستثنائي املؤرخ بتاريخ 

2222

 22.222 رأس الها  جالتي  لشركة 

شارع ابن   42 بالرقم  سرهم الكائنة  

رشد سيدي افني 

 - تقرر تشطيب الشركة

-تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   30/11/2022 بتاريخ  تيزنيت 

رقم 368. 

401 P
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مكتب حدابات شحوسي

 STE MESTI TRAVAUX

DIVERS ET NEGOCE

SARL AU  
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي : حي تي2ت 

2 مرلفت سيدي ايفني املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري :  

3922 تزنيت

حل شركة
مقت�سى الج ع العام االستثنائي 

حل  تقرر  في08/11/2022.  املؤرخ 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

222.222 سرهم جعنوان مقرها :  حي 

مرلفت سيدي ايفني نتيجة   2 تي2ت 

عدم تحقيق الهدف ج املرسجسية غي2 

كافية.

-  حدس مقر التصفية بحي تي2ت 2 

مرلفت سيدي ايفني املغرب.

ج عين الديد شحور رشيد. عنوانه 
أ2  إقامة مارينا   زنقة ابن زهر     29

ك صفي  طنجة.   22 شقة   5 طابق 

للشركة.

جعند االقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

املخابرة جمحل تبليغ العقوس جالوثائق 

املتعلقة بالتصفية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   32 بتاريخ  بتزنيت  اإلبتدائية 

2222 تحت رقم 3922.

402 P

MAXIPAIN SARL AU
 اإلشهار القانوني

املحرر  العرفي  العقد  ب قت�سى  

الشريك  قرر   10/11/2022 بتاريخ 

 MAXIPAIN SARL    الوحيد لشركة

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة   AU
 222.222 رأس الها  جحيد   بشريك 
سرهم ج الكائن  مقرها االأت اعي:  رقم 

23 زنقة تيتو القدس  اكاسير.

- الحل املبكر  للشركة ج ذلك من 
تاريخه ج بالتا ي تصفيتها جسيا.

- ك ا تم تعيين الديدة تاتا عائشة   
مصفية للشركة .

بالعنوان  التصفية  مقر  حدس 
القدس   تيتو  زنقة   23 رقم  التا ي: 
ترسل  العنوان  هذا  إ 6  ج  اكاسير 
املتعلقة  الكتابات  ج  الوثائق  أ يع 

بالتصفية
كتابة   لدى  القانوني  اإليداع  تم 
باكاسير   التجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   30/11/2022 بتاريخ  

.229529
403 P

 HYPERION شــركة
DISTRIBUTION SARL A.U

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 
الشريك الواحد

 رأس الها مائة ألف سرهم) 222.222 
سرهم)

مقرها اإلأت اعي : مكتب رقم 22، 
الطابق الثالث، رقم 65،

شارع القا�سي عياض، أمدرنات، 
أكاسير

حل الشركة - اعت اس التصفية 
الوسية

تعيين مصف - تحديد مقر التصفية
بتاريخ  مداجالتها  اثر  عل6   : أجال 
الج عية  قررت   31/10/2022
شركة   لشركاء  العاسية  الغي2  العامة 
 »HYPERION DISTRIBUTION«
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
مائة  رأس الها  الوحيد،  الشخص 
سرهم املوأوس   222.222 ألف سرهم 
 ،22 رقم  ب كتب  اإلأت اعي  مقرها 
شارع   ،65 رقم  الثالث،  الطابق 
أكاسير،  أمدرنات،  القا�سي عياض، 
لدى  التجاري  بالسجل  مسجلة 
املحك ة التجارية بأكاسير تحت رقم 

52295 ما يلي :
الدراسة ج املصاسقة عل6 تقرير   -
املدي2 الوحيد املتعلق بحل الشركة 

ج تصفيتها.

- حل الشركة بصفة مبكرة ابتداء 
من  32 أكتوبر 2222. 

من القانون    5 تعديل الفصل   -
ب دة  املتعلق  للشركـة  امسا�سي 

الشركة.
- جضع الشركة في طور التصفية 

الوسية.
الوحيد  املدي2  ملهام  حد  جضع   -

الـدـيد الـرزاني مـحـ د.
مـحـ د  الـرزاني  الـدـيد  تعيين   -

ك صفي للشركة.
- تحديد سلطات املصفي.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد   -
 ،22 رقم  ب كتب  الكائن  اإلأت اعي 
شارع   ،65 رقم  الثالث،  الطابق 

القا�سي عياض، أمدرنات، أكاسير. 
ستبعث  املراسالت  إن  تقرير   -
ي كن  حيث  التصفية  مقر  إ 6 
املتعلقة  املدتندات  ج  العقوس  تبليغ 

بالتصفية. 
ك ا أن إيداع الوثائق املتعلقة   -
بالسجل  الحقا  سينجز  بالتصفية 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  التجاري 

التجارية بأكاسير.
:  ثم انجاز اإليداع القانوني  ثانيا  
التجارية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
بتاريخ   229322 رقم  تحت  بأكاسير 

.15/11/2022
404 P

 SOFT SKILLS SARL  شركة
 A.U

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشخص الوحيد

رأس ـــالها اإلأت اعي 222.222,22 
سرهم

مقرها اإلأت اعي : املحل الكائن 
بع ارة امزيل ج الزرك�سي

شارع املقاجمة، أكاسير
إقفال التصفية الوسية

بتاريخ  مداجالتها  إثر  عل6   :  أجال 
الج عية  قررت   2222 نون21   25

العامة غي2 العاسية للشركة املد اة 
 SOFT SKILLS  »SARL« AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات

 الشخص الوحيد برأس ال مائة ألف 
سرهم 222.222 سرهم املوأوس مقرها 
بع ارة  الكائن  باملحل  اإلأت اعي 
املقاجمة،  شارع  جالزرك�سي،  امزيل 
التجاري  بالسجل  مسجلة  أكاسير، 
لدى املحك ة التجارية بأكاسير تحت 

رقم 26535 ما يلي :
بعد  املصفية  تقرير  إعت اس   •

الفحص ؛ 
• إعت اس نتائج التصفية ؛

الوسية  التصفية  إقفال  إعالن   •
للشركة ؛ 

الديدة  املصفية  ذمة  إبراء   •
ت ت اجي ليل6 ؛

الصالحيات  املصفية  تخويل   •
امخي2ة  اإلأراءات  النجاز  الضرجرية 
الناتجة عن إقفال التصفية الوسية. 

القانوني  اإليداع  أنجز    : ثانيا 
املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة 
التجارية بأكاسير بتاريخ 06/12/2022 

تحت رقم 229545.
التشطيب  طلب  سيوسع    : ثالثا 
 26535 رقم  التجاري  السجل  عل6 
املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة 
الوثائق  به  تلحق  ج  بأكاسير  التجارية 

املتعلقة بالتصفية.
405 P

 STE SUD EVEL COMPANY
SARL

شركة سيد افيل كومباني ش.م.م
 الفسخ املدبق للشركة

القرار  محضر  ب قت�سى 
املدؤجلية  ذات  للشركة  االستثنائي 
املحدجسة بتاريخ  28/11/2022 تقرر 

ما يلي.
ابتدءا  للشركة  املدبق  الفسخ   -

من اليوم نفده.
اجلهينت  هشام  الديد  تعين   -

ك صفية للشركة.
مقر  نفده  هو  مقرالشركة   -

الفسخ املدبق.    
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 
انزكان  اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   02/12/2022 بتاريخ 

.2429
406 P
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 SOCIETE YOU شركة

LHARCHE TOURS  SARL

RC N° 21337 INEZGANE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

رأس الها  222.222 سرهم

مقرها االأت اعي شارع ال21يد زنقة  

22  رقم 2565 ت دية بايت ملول 

انزاكان 

اإلشهار القانوني
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

بتاريخ 01/11/2022 لشركة.

في  تصفيتها  ج  الشركة  حل  قرر 

  22 زنقة   ال21يد  شارع  الكائن  املقر 

رقم 2565 ت دية بايت ملول انزاكان 

يوسف  الحرش  الديد  جتعيين 

لتصفية الشركة .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بانزكان  اإلبتدائية 

30/11/2022 تحت رقم 2392.

407 P

 STE TBEL CLOTHING SARL

AU

إعـــالن قانــوني
ب قت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ  

باها  ايت  اشتوكة   09/11/2022

الج عية العامة االستثنائية  قررت  

لشركة

 STE TBEL CLOTHING SARL

AU    مايلي :    

- الحل املبكر للشركة.

:سعدية بوألغا  تعيين املصفي   -

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.JB288889

- مقر التصفية :سجار تدرا أ اعة 

انشاسن شتوكة ايت باها.

تم اإليداع القانوني لدي املحك ة 

 29/11/2022 في  انزكان  اإلبتدائية 

تحت رقم 2377.

408 P

 HOWARA  شركة

 KHADAMAT
رأس الها 222.222  سرهم

 مقرها االأت اعي : حي الحديب

 أجالس تاي ة

RC : 6885

إنهاء تصفية الشركة
بـ ـوأـب محضر قرارات الشريك 

الوحيد املنعقد بـتـاريـخ  15/11/2022 

تم االتفاق عل6 ما يلي :

ع ليات  عل6  املصاسقة   •

التصفية.

• املصاسقة عل6 أدجل الحدابات 

املندرأة في ما بعد تصفية الشركة.

للديد  النهائية  الت21ئة  تخويل   •

الحراز مح د  املدؤجل عن التصفية.

• إنهاء تصفية الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

املحك ة  هيئة  لدى  الضبط 

اإلبتدائية بتارجسانت  تحت رقم 793 

بتاريخ فاتح سيد 21 2222.

409 P

ASSA PARC CIRQUE
إعــــالن عن تصـــفية متوقــعة لشركـة 
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تصفية  إقرار  تم   03/06/2022

ذات  التضامنية  لشركة  متوقعة 

امل يزات التالية:

 ASSA PARC CIRQUE : التد ية

موالي  شارع   : االأت اعي  املقر 

رشيد اسا

الرأس ال : 22.222 سرهم مقد ة 

عل6 222 حصة من فئة 222 سراهم.

أبا  لبكم   : بالتصفية  املكلف 

الشيخ

تم   : القانوني  اإليداع 

بكل يم  اإلبتدائية  باملحك ة 

رقم  تحت   26/08/2022 بتاريخ 

.26/08/2022

410 P

 ELECTRO AIT BEN HAWA

  SARL AU

إعـــالن قانــوني
املؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سي 

بتاريخ 14/11/2022  بإنزكان  قررت  

الج عية العامة االستثنائية لشر كة  

 ELECTRO AIT BEN HAWA SARL

AU   ما يلي :    

- بيع 2222 حصة اأت اعية  من 

جطنيته  أمغار  مح د  الديد  طرف) 

JT46233 لفائدة الديد سعيد  رقم  

أشبوخ جطنيته رقم JC249569  بث ن 

سرهم للحصة اي ما مج وعه   222

222.222 سرهم .

مح د  الديد  املدي2:  استقالة   -

.JT46233 أمغار جطنيته رقم

الديد  إبراء ذمة املدي2 القديم:   -

.JT46233 مح د أمغار جطنيته رقم

- تعيين مدي2 أديد : الديد سعيد 

.  JC249569 اشبوخ  جطنيته رقم

الديد  االأت اعي:  التوقيع   -

أشبوخ سعيد.

امسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدي املحك ة 

  05/12/2022 في  بإنزكان  اإلبتدائية 

تحت رقم 2426 .

411 P

 STE ABARAZ TRANS SARL

AU

تفويت حصص
ب وأب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

01/12/2022 تم تقرير ما يلي:

اساكراجي   رشيد  الديد  باع    -

من  سهم   522 هبو  بج ع  للديد 

حصته من رأس ال الشركة.

- أصبح الديد بج ع هبو مالكا ل 

2222 حصة  من رأس ال الشركة.

هبو  بج ع  الديد   تعين  تم   -

غي2  ملدة  للشركة  ك دي2جحيد 

محدجسة 

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  كتابة 

رقم     06/12/2022 بــتاريخ  انزكان 

.2438

412 P

 STE : CONFIDA IMPORT

SARL D’A.U
تفويت الحصص اإلأت اعية                       
ب قت�سى الج ع العام غي2 العاسي 

املنعقد بتاريخ 21/11/2022 لشركة  

كونفيضا أمبور ش م م ، تقرر مايلي :

- ت ت املصاسقة عل6 تفويت 522 

حصة اأت اعية التي ي تلكها الديد 

جذلك  الشركة،  من  إبراهيم  الهراجة 

لفائدة الديد بلعليا عبد الكريم.

- قبول الديد بلعليا عبد الكريم 

مع  ج  الشركة،  في  أديدة  كشريك 

الجديدة  الحصص  هذه  إصدار 

النحو  عل6  الشركة  رأس ال  يصبح 

التا ي :

    522 * الديد بلعليا عبد الكريم  

حصة

*  املج وع 522  حصة  

- إستقالة الديد الهرجت إبراهيم 

بلعليا  الديد  جتعيين  الشركة،  من 

للشركة  أديدا  مدي2ا  الكريم  عبد 

كامل  منحه  مع  محدجسة  غي2  لفت2ة 

العقوس  أ يع  توقيع  في  الصالحية 

جكذا الرسوم البنكية.

من  ج26  ج7  تعديل الفصول6   -

القانون امسا�سي للشركة.  

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

الضبط باملحك ة  اإلبتدائية بإنزكان 

رقم  تحت   05/12/2022 بتاريخ 

لتجاري  السجل  رقم   2432/2022

.22283

413 P
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 بيكارا 
 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة . 

املوافقة عل6 هبة الحصص 
االأت اعية.

الزياسة في الرأس ال اإلأت اعي
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
لشركة   شركاء  قرر    10/11/2022
بيكارا شركة ذات املدؤجلية املحدجسة  
 82 برقم  اإلأت اعي  مقرها  الكائن 
الدشي2ة  تديال  الصناعي  الحي 

الجهاسية إنزكان مايلـــــي :
الحصص  هبة  عل6  املوافقة   -
طرف  من  ت ت  التي  االأت اعية 
حصة   349 الديدة فاط ة بيدوما 
الشركة   في  ت لكها  التي  اأت اعية 

لحفيدتها اآلندة سناء بيدوما.
الشركة  رأس ال  في  الزياسة   -
جذلك  سرهم    7.522.222 ب قدار 
سرهم   2.862.222 من  لرفعه 
طريق  عن  سرهم   9.362.222 ا 6 
حصة   75.222 جإصدار  إنشاء 
سرهم   222 تعاسل  إس ية  بقي ة  
تحويل  ج  باكتتاب  للواحدة،جذلك 
الدين جاملحقق للشركاء عل6 الشركة 
سرهم جالباقي أي   4.622.222 بقي ة 
املنقول  برصيد  سرهم   2.922.222

من أديد.
امساســي  القانــون  تنقيــح   -

للشركة  نتيجة لذلك.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بانزكان  اإلبتدائية  املحك ة 

05/12/2022 تحت رقم  2427.
414 P

شــركة غريت هوليداي ريزيدانس
إقامة خليج النخيل، التقديم ج7، 

فونتي صونابا، اكاسير
الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
24/11/2020 قرر مداه وا الشركة 

ما يلي:
تفويت مج وع حصص الديد   •
 (JF37398( العيداجي  البشي2 
522 حصة من رأس ال  جاملكونة من 
مولوس  مح د  الديد  إ 6  الشركة، 

  .(SH229792( اكريطة

البشي2  الديد  استقالة   •

ثاني  ك دي2  مهامه  من  العيداجي 

للشركة، جتعيين الديد مح د مولوس 

اكريطة ك دي2 ثاني أديدا للشركة 

ملدة غي2 محدجسة. 

للديد  االمضاء:  صالحية   •

مح د  جللديد  هللا  عبد  الجكاني 

مولوس اكريطة )امضاء مزسجج). 

تدي2 الشركة من طرف الديد   •

مح د  جالديد  هللا  عبد  الجكاني 

مولوس اكريطة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25/11/2020 في  باكاسير  التجارية 

تحت رقم 229452    

415 P

STE SAMIFISC

STE MEZGANI CAR
بتاريخ  عرفي   عقد  ب قت�سى 

24/11/2022، تم إقرار ما يلي:

2222 حصة من الديد  - تفويت 

أيت  هشام  الديد  إ 6  علي  مزكاني 

بركة.

بركة  أيت  أح د  الديد  تعيين   -

ك ديي2 للشركة.

- التوقيع للديد هشام أيت بركة.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ  باكاسير  التجارية 

02/12/2022 تحت رقم 229534 .      

416 P

شركة موزا بارتنير ش م م 
رأس ال 252.222  سرهم

سجل تجاري 39425 رقم التعريف 

الضريبي 33643262 رقم التعريف 

املوحد 222225885222226

املقر : ع ارة رقم 32 ، الطابق امجل، 

الرقم 5 ، إقامة حدائق سوس، الحي 

املح دي اكاسير

تفويت امسهم ج استقالة املدي2
ستثنائي  اال  العام  الج ع  إثر 

قرر   2222 نون21   26 بتاريخ  املنعقد 

الشركاء ما يلي :

- املوافقة ج املصاسقة عل6 تفويت 
للديد  مح د  الهوتي  الديد  أسهم 

اجالس زكرياء.
مح د  الهوتي  الديد  استقالة   -

من مهامه ك دي2 للشركة.
من   9 ج   7  ،  6 تعديل الفصول   -
أخذ  مع  للشركة  امسا�سي  القانون 

هذا التغيي2 بعين االعتبار.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 بتاريخ  مكاسير  التجارية 

2222 تحت املرأع 229499.
417 P

شركة ريس بيز فريش  ش.م.م
STE RISS BIZ FRESH  SARL
السجل التجاري رقم 25722

اعالن بتعديل
الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  العام 
تم  الشركة  ب قر   15/11/2022

التعديل اآلتي:
فئة  من  حصة   522 تفويت    •
222 سرهم من طرف الديد ريداجي 
بيزح  ان  الديد  لفائدة  اسريس 

ياسين.
• تعيين الديد بيزح  ان الحدين 
غي2  ملدة  للشركة  جحيد  مدي2 

محدجسة.
تم  البنكي  للتوقيع  بالندبة   •
الحدين  بيزح  ان  الديد  تعيين 

ك وقع جحيد.
• تعديل النظام امسا�سي 

القانوني  اإليداع  تم  جقد 
بتاريخ    بإنزكان  اإلبتدائية  باملحك ة 

01/12/2022 تحت رقم 2424
418 P

 STE ZETRANS MAROC
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29495

جعنوان مقرها االأت اعي :الشارع 
رقم 9 بلوك ب رقم 28 الحرش ايت 

ملول

تفويت الحصص
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2222 نون21   25 في  املؤرخ 
املصاسقة عل6 تفويت حصص الديد 
حصة   2222 الزيتوني  املجيد  عبد 
حصة   2222 منأصل  اأت اعية 
لفائدة الديد سعيد مجاهد بتاريخ 

25 نون21 2222.
تم   : تعيين مدي2 الشركة أديد   -
سعيد مجاهد مدي2  الديد   تعيين 

للشركة.
- مالئ ة النظام امسا�سي للشركة: 
من  ج7     6  -14- تغيي2 الفصول رقم 

النظام امسا�سي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائية 

تحت رقم 2398.
419 P

  SOCIETE  SOUSS GAZON
SARL

السجل التجاري23.577بإنزكان
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
بتاريخ 28 شتن21 2222، تقرر ما يلي :
االأت اعية  الحصص  تفويت   -
كبأ  شركة  طرف  من  امل لوكة 
 32222 البالغ مج وعها  ج  هولدينغ 

حصة كالتا ي :
لفائدة الديدة  حصة   25222  *

نعي ة قباج
الديد  لفائدة  حصة   25222  *

فاندونفرانكال
القانون  من   7 ج  البند6  تغيي2   -

امسا�سي
- إستقالة الديد خالد القباج من 

مهامه ك دي2
فاندونفرانكال  الديد  تعيين   -
مدي2ا للشركة  ج الديدة نعي ة قباج 

مدي2ة مشاركة
االأت اعي  اإلمضاء  صالحية   -
فاندونفرانكال للديد   ت نح 

 اج الديدة نعي ة قباج
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2   -
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة   إ 6 

ج تبني قانون أسا�سي أديد.
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- منح الدلط لإلأراءات

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   22 في  بإنزكان  اإلبتدائية 

2222. تحت رقم 2997

420 P

  AYOUR AGADIR 
 Société à responsabilité limitée

.Au capital de 10.000 DH

 Siège social : LOCAL N 3 RDC

 IMM IFRANE 3 AV HASSAN 2

.AGADIR

تغيي2ات
العام  الج ع  محضر  بـ ـوأـب 

بتاريخ   املنعقد  للشركاء  االستثنائي 

2022/10/27تقرر ما يلي :

االأت اعية  الحصص  تفويت   -

عل6 الشكل التا ي:

• 52 حصة للديد سفيان ياسين 

لفائدة بداجي مح د.

العزيز  عبد  للديد  حصة   52  •

الواعر لفائدة بداجي مح د.

أديد  أسا�سي  قانون  تبني   -

ذات  املدؤجلية  محدجسة  للشركة 

الشريك الواحد تبعا  لبيع الحصص 

أعاله .      

ياسين  املدي2ين  استقالة   -

سفيان ج عبد العزيز الواعر من تديي2 

الشركة.

سعيد  احيا  اس  الديد  تعيين   -

مدي2ا جحيدا للشركةملدة سنة قابلة 

للتجديد.

- تخويل االمضاء  املنفرس االساري 

لل دي2 سعيد اس احيا .

املا ي  املنفرس   اإلمضاء  تخويل   -

مح د  الوحيد  للشريك  جالبنكي 

بداجي.

القانوني  اإليداع  تم  جقد   -

املحك ة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية مكاسير  تحت رقم  229429              

جذلك بتاريخ 2022/11/23  .

421 P

 SOCIETE OULED BERHIL
 CONSTRUCTION ET
 EQUIPEMENT SARL
شركة اجالس برحيل للبناء 

جالتجهيزسات املدؤجلية املحدسة 
رأس الها 9.222.222 سرهم

مقرها االأت اعي : حي الجديد عين 
عصيد اجالس برحيل تارجسانت

السجل التجاري : 389 تارجسانت
الزياسة في راس مال الشركة
تحديت القانون امسا�سي

ب قتدى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
21/11/2022 تم تقرير ما يلي  :

االأت اعي  راساملال  في  الزياسة 
 2.222.222 بقي ة  للشركة 
من  لي2تفع  سرهم)  )مليونين  سرهم 
ماليين  )سبعة  سرهم    7.222.222
)تدعة  سرهم   9.222.222 ا 6  سرهم) 

ماليين سرهم)
امسا�سي  القانون  تحديت   -

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
 05/12/2022 بتاريخ  بتارجسانت 

تحت عدس 824
422 P

ASSISTAS
تغيي2 مقر الشركة

بتاريخ 07/11/2022 قرر الشريك 
الوحيد:

تغيي2 مقر الشركة إ 6 العنوان:   -
رقم 2ع ارة 2 بلوك 22 زنقة A8  حي 

بئ2 انزران تيكيوين  أكاسير 
- تحيين القوانين امساسية

تم اإليداع لدى املحك ة التجارية 
باكاسير في 06/12/2022  تحت عدس 

229559
423 P

MINES DE SUD- ش.م.م
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
قرر شركاء     2222 شن21   23 بتاريخ 

شركة   MINES DE SUD  ش م م .

املكتب   ا 6  الشركة  مقر  نقل   •
   Iالطابق الثاني سار املحامي  222 رقم 

شارع الحدن الثاني  اكاسير.

تفويت  قرار  عل6  املصاسقة   •

اأو  الديدة  حصص  مج وع 

جالداسة,  للديدات  جسمين 

,نفيدة  اساجضبيب  حفيظة 

اساجضبيب,  حدناء  اساجضبيب, 

جع ر  اساجضبيب  الحدن 

اساجضبيب,جاملحدسة في 8334 حصة. 

من   7 ج   4  ;  3 تعديل الفصول   •

القانون امسا�سي للشركة.

الضبط  بكتابة  القانوني  اإليداع 

لدى املحك ة التجارية باكاسير بتاريخ 

30/11/2022 تحت رقم 229527 .

424 P

شركة نويل الجنوب ش.م.م 
   RC 337 23

تحويل املقر االأت اعي
الج ع  محضر  ب قت�سي 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

ب قرالشركة              05/09/2022

اتفق الشركاء عل6 ما يلي:

تحويل  عل6  املوافقة   •

املقراإلأت اعي للشركة إ 6 :  فلوريدا 

 II 6-13 ع ارة فلوريدا شارع الحدن

أكاسير اعتبارا من فاتح شتن21 2222.

• تغيي2 في املقال رقم 4 من النظام 

امسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليـــــداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   2222  /11/25 بتاريخ  بأكاسير 
رقم 229.449 

425 P

 SOCIETE SWIFT

CONCASSAGE SARL
العام  الج ع  مداجلة  ب قت�سى  

اكتوبر   22 االستثنائي املؤرخ بتاريخ 

رأس الها  جالتي  لشركة   2222

بدجار  الكائنة  سرهم   222.222

لفريرينة الركاسة تيزنيت تقرر مايلي : 

تغيي2 املقر االأت اعي للشركة :  رقم 
 - شارع ابن الونان الدارالبيضاء   56
)سجار  من هدا اليوم   ليصبح ابتداء 

لفريرينة الركاسة تيزنيت) 
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   30/11/2021 بتاريخ  تيزنيت 

رقم 369  
426 P

 STE  PREMIUM
ARCHITECTURE SARL AU

الشريك  قرار  محضر  بـ قت�سى 
الوحيد املنعقد بـتـاريـخ 2022/11/07  

االتفاق عل6 ما يلي:
تحويل املقر االأت اعي للشركة   -
رقم  إقامة   3 الطابق   8 مكتب  إ 6: 
الحي  القنيطرة  شارع   23 بلوك   22

املح دي  اكاسير.
- تبني القوانين امساسية الجديدة  

للشركة.
- جقد تم اإليداع القانوني بكتابة 
الضبط لدى هيئة املحك ة التجارية 

باكاسير
229557 جذلك بتاريخ  تحت رقم  

.06/12/2022
427 P

  SOCIETÉ MT BROTHERS
 SARL

شركة محدجسة املدؤجلية
رأس اله 222.222 سرهم

املقر االأت اعي :حي عين سيدي 
الشواطات   اجالس برحيل ع الة 

تارجسانت
املعت21  الج اعي  القرار  ب قت�سى 
للشركاء  استثنائي  عام  أ ع  ب ثابة 
قررت   2222 نوف 21   28 بتاريخ 
ش.م.م   »MT BROTHERS« شركة 

رأس الها 222.222 سرهم، ما يلي:
استقالة الديدة الهام ابوالحدن 
تعيين  ثم  للشركة،  مدي2ة  كونها 
بونصرالحامل  الكريم  عبد  الديد: 
رقم    الوطنية  التعريف  لبطاقة 

JC476422  ك دي2 أديد.
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 : التعديل عل6 مدتوى االمضاء  
فالتوقيع منفرس جيلزم الديد  مح د 
للوثائق  بالندبة  الحدن  ابو  امين 
يتعلق  جفي ا  جاملالية.  البنكية 
يلزم كل  بالوثائق اإلسارية فالتوقيع  
بونصرج  الكريم  عبد   الديد  من 
توفيق اموالج مح د امين ابو الحدن 

ملدة غي2 محدسة.
ج25  جقد تم تعديل الفصول.22 

من القانون امسا�سي.
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية   باملحك ة  الضبط 
تحت   2222 سيد 21   22 بتارجسانت 

رقم 795
428 P

 STE MOZYNA IMMOBILIER
SARL

تعيين مدي2ين
ب وأب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

24 نوف 21 2222 تم تقرير ما يلي :
بن  مح د  الديد   تعين  تم   -
مهدي   ج  املالك  عبد  جالديد  عبال 
ك دي2ين شريكين  للشركة ملدة غي2 
محدجسة مع الديد مح د املدعوسي.
عبال  بن  مح د  الديد  أصبح   -
جالديد عبد املالك ج مهدي  جالديد 
شركاء   مدي2ين  املدعوسي  مح د 

ملدة غي2 محدجسة.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابة 
رقم    بــتاريخ:29/11/2022  باكاسير 

  229498
429 P

 SOCIETE  LA MAISON DE
L’AUTO AGADIR

  S.A.R.L AU CAPITAL DE
200.000,00 DHS

 SIEGE SOCIAL : RDC, N° 24,
 AVENUE TIMBOUCTOU
 QUARTIER RIAD SALAM

AGADIR
تعيين مدي2 أديد للشركة

الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 
ت ت املصاسقة عل6   ،24/10/2022

ما يلي :
مداجي  الديد  استقالة  قبول   -

الهاشم من منصبه ك دي2 للشركة.
خالد  املوساجي  الديد  تعيين   -
غي2  جملدة  للشركة  أديد  ك دي2 

محدجسة.
الشركة ملزمة بالتوقيع املنفرس   -

للديد املوساجي خالد  
القانون  من   24 املاسة  تعديل   -

امسا�سي.
- تحيين القانون امسا�سي.

- املصاسقة عل6 القانون امسا�سي 
الجديد.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
التجارية بأكاسير بتاريخ 30/11/2022 

تحت عدس:  229528.
430 P

 STE TRAVAUX شــركة
 D’INFRASTRUCTURES  ET
 DE CONSTRUCTION DU

BATIMENT
TRINCOBA SARL بإختصار

 شركة ذات مدؤجلية محدجسة، 
رأس الها اإلأت اعي 222.222 سرهم

مقرها اإلأت اعي : املحل الكائن برقم 
228، بلوك 2، بندركاج، أكاسير

توسيع النشاط اإلأت اعي للشركة
تغيي2 اإلسم اإلأت اعي للشركة

بيع امسهم، تغيي2 الشكل القانوني 
للشركة

ج تحديث القانون امسا�سي للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
بتاريخ  املنعقد  للشركة  اإلستثنائي 

05/11/2022 تقرر مايلي :
اإلأت اعي  النشاط  توسيع   -

للشركة
اإلأت اعي  النشاط  توسيع  تم 
النشاطين  بإضافة  ذلك  ج  للشركة 

التاليين :
* سراسة جتص يم املباني

* املتاأرة.

- تغيي2 اإلسم اإلأت اعي للشركة
تم تغيي2 اإلسم اإلأت اعي للشركة 
الجديدة  التد ية  بتبنى  ذلك  ج 

التالية:
A7N بإختصار  A 7 NÉGOCE

- بيع امسهم
تم بيع 334 حصة التي هي في حوزة 
الديد اعدي اسريس ا 6 الديد اعدي 

يونس.
- تغيي2 الشكل القانوني للشركة

تم تغيي2 الشكل القانوني للشركة 
من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
إ 6 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشخص الوحيد.
امسا�سي  القانون  تحديث   -

للشركة 
تحديث  تقرر  سبق  ملا  جتبعا 
جذلك  للشركة،  امسا�سي  القانون 
لدى  القانونية  املتطلبات  لتلبية 

املحك ة التجارية بأكاسير.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بأكاسير  التجارية  املحك ة 

23/11/2022 تحت رقم 229422.
431 P

TRACTIZNIT – SARL AU
Au capital de 100.000,00 DHS

 Siège social : PIECE N°02,
 BUREAU N°04 IMMEUBLE

 IMANE, BD 29 FEVRIER,
 .TALBORJT AGADIR

 ICE : 002973292000062   RC :
50401   IF : 51736201

إعالن عن تغيي2 هدف الشركة
للج ع  الضبط  ملحضر  طبقا 
بتاريخ  للشركة  االستثنائي  العام 

24/11/2022 تقرر ما يلي: 
تغيي2 هدف الشركة ليصبح: - 

* امنشطة الت2فيهية
في  جالنزهات  الرحالت  تنظيم   *

الكواس جالعربات
* تأأي2 الكواس جالعربات  

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 
بتاريخ  بأكاسير  التجارية  لل حك ة 

06/12/2022 رقم 229547.
432 P

 STE   MISS BEAUTIFULLY
استدراك خطا جقع في الجريدة 

الرس ية عدس5735 
.dhs  222.222.22 بدال من •
 dhs 62.222.22  يعوض ب •

لل ج وعة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحك ة  التجاري  بالسجل 
بتاريخ      47323 رقم  تحت  اكاسير  

     25/03/2021
433 P

 EDEN REAL ESTATE  SARL AU 
ex. IMMO. RIAD ACHIFAA

تعديل
العام  الج ع  محضر  ب وأب 
 2222 نون21   27 بتاريخ  االستثنائي 

بأكاسير تقرر ما يلي:
االستثنائي  العام  الج ع  قرر   *
من  الثالثة  الفقرة  تعديل  للشركة 
املتعلقة  للشركة  امسا�سي  القانون 
الذي  ج  للشركة،  التجاري  باإلسم 
 »EDEN REAL ESTATE« أصبح 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 IMMO. RIAD« شريك جحيد ,عوض
مدؤجلية  ذات  شركة   »ACHIFAA

محدجسة ذات شريك جحيد.
جقد تم اإليداع القانوني ب كتب 
بأكاسير  التجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم 229554 بتاريخ 26 سأن21 

.2222
434 P

  GOODCHOIX  شركة
 ش.م.م

رأس الها : 222.222سرهم
مقرها االأت اعي :

 BLOC 11 AV 06 NR 27 HAY 
  BIR ANZARANE TIKIOUINE

 AGADIR
 RC : 45677 AGADIR

حل مدبق للشركة
الج ع  قرارات  محضر  بـ ـوأـب 
بـتـاريـخ   املنعقد  للشركاء  العام 
14/11/2022 تم االتفاق عل6 ما يلي:
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* حل مدبق للشركة.

حدن الراس  تعيين الديدين    *

ك صفي   شناف   أمين  جمح د 

للشركة  

مقر  الشركة  مقر  تعيين   *

التصفية

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  جقد 

الضبط لدى هيئة املحك ة التجارية 

بتاريخ   229532 تحت رقم  باكاسير  

02/12/2022
من األ ا لنسخة جالبيان

435 P

STE INGETIS SARL AU
العام  الج ع  مداجلة  ب قت�سى 

أكتوبر  االستثنائي املنعقد بتاريخ32 

 STE INGETIS SARL لشركة   2222

AU

سرهم،   222.222 رأس الها  جالتي 

جالكائن مقرها بزنقة تليوين لرقم 24 

قبل  حل  تقرر  ايفني،  سيدي  مكرر 

االجان للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بتيزنيت بتاريخ 28  نون21 2222 تحت 

رقم :341/2022.

436 P

 STE GBM TRSP SARL
العام  الج ع  مداجلة  ب قت�سى 

نون21   26 االستثنائي املنعقد بتاريخ  

 STE GMB TRSP  « لشركة:   2222

 » SARL

سرهم،   222.222 رأس الها  جالتي 

املنطلق  بتجزئة  مقرها  جالكائن 

تقرر حل قبل االجان  سيدي ايفني، 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

2222 تحت  22  نون21  بكل يم بتاريخ 

رقم :440/2022.

437 P

 SOCIETE TIZNIT
MECANIQUE SARL

العام  الج ع  مداجلة  ب قت�سى  
نون21   29 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

2222
 222.222 لشركة جالتي رأس الها 
الحي    292 برقم  الكائنة  سرهم 

الصناعي تيزنيت تقرر مايلي : 
للشركة  االأت اعي  املقر  تغيي2 

)برقم 24 شارع اممان تيزنيت)  
اليوم  هدا  من  ابتداء  ليصبح 
)برقم 292  الحي الصناعي تيزنيت)          
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   06/12/2022 بتاريخ  تيزنيت 

رقم 2022/380 
438 P

STE 3S GARD SARL
عام  أ ع  محضر  ب قت�سى   
استثنائي يوم 14/11/2022 تم ب قر 

الشركة املصاسقة عل6 ما يلي :
ا 6  االأت اعي  املقر  تحويل   -  
العنوان الكائن بتجزئة سيدي سعيد 
الدراركة   892 رقم  الثاني  الطابق 

اكاسير
- تحين القانون امسا�سي للشركة 

ملالمة التغي2ات املحدثة
باملحك ة  جضع  القانوني  اإليداع 
التجارية باكاسير بتاريخ06/12/2022 

تحت رقم 229563
439 P

 FULLPRINT SARL
26 شارع مرس سلطان رقم 3 

الطابق 2 الدار البيضاء
السجل التجاري : 563942

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية
بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
22 نوف 21 2222 تحت إقامة القانون 
امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية :

.FULLPRINT : 2 - التد ية
2 - املوضوع : صنع املواس املتعلقة 

بالبالستيك – استي2اس جتصدير. 

شارع   26  : االأت اعي  املقر   -  3
الدار  الطابق2   3 مرس سلطان رقم 

البيضاء.
من  ابتداءا  سنة   99  : املدة   -  4

تاريخ التأسيس النهائي.
 5 - الرأس ال االأت اعي : 222.222
2222 حصة  ألف سرهم مقدم عل6 
222 سرهم للحصة الواحدة  من فئة 
جاملفتوحة  اإلأراء  جالكاملة  املكتتبة 

للشركاء.
أ ال  الديد   : التديي2   -  6
مع  محدجسة  غي2  ملدة  مدي2  بنونة 

الصالحيات الواسعة.
من فاتح  النشاط االأت اعي:   -  7

يناير إ 6 32 سيد 21.
من امرباح الصافية   : امرباح   -  8
يتم اقتطاع 5 باملائة جالباقي يوزع عل6 

الشركاء.
القانوني  اإليداع  جضع   -  9
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحك ة 
تحت   2222 نوف 21   32 بتاريخ 

رقم 848392.
مدتخرج للبيان

440 P

 UNIPRO PET Sarl Au 
 تأسيس شركة

- ب قت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   I
24 أكتوبر 2222 ، تم إيداع القانون 
املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدجسة ج ذات الشخص الوحيد ج 

ذات امل يزات التالية :
.UNIPRO PET : التد ية

 - جتصدير  استي2اس   : الهدف 
املقاجل العام.

شارع   ،259  : االأت اعي  املقر 
الدار  نوار  رجش  العوام  ابن  الزجبي2 

البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.
الرأس ال  : االأت اعي   الرأس ال 
سرهم   222.222 االأت اعي محدس في 
اأت اعية  حصة   2222 إ 6  مقدم 
222سرهم للواحدة، مكتتبة  من فئة 

ج محررة بالكامل ج موزعة لفائدة :

ع ر الت2نباطي : 2222 حصة.
ع ر الت2نباطي : 222.222 سرهم

 املج وع: 222222 سرهم.
الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

32 سيد 21.
تم تعيين الديد سعيد   : التديي2 
احراش حامل البطاقة الوطنية رقم 

BH244967 مدي2ا للشركة.
تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II
التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 
بالسجل  رقم  البيضاء،  بالدار 

التجاري 563255.
ملخص قصد النشر

441 P

 OUTLIERZ AFRICA SARL
 تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفـي مؤرخ في   -I
 26 في  املسجل  ج   2222 أكتوبر   22
القانون  إيداع  تم   ،2222 أكتوبر 
املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجسة ج ذات امل يزات التالية :
 OUTLIERZ AFRICA  : التد ية 

.SARL
الهدف : االستشارات اإلسارية.

شارع   227  : االأت اعي  املقر 
 3 2 رقم  الرجساني إقامة الفتح طابق 

الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.
الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 
سرهم   222.222 االأت اعي محدس في 
222 حصة اأت اعية من  مقدم إ 6 
مكتتبة  للواحدة،  سرهم   2222 فئة 

جمحررة بالكامل ج موزعة لفائدة :
سهم   92 لحلو  كنزة  الديدة 

92.222 سرهم.
الديد حدن با 22 سهم 22.222 

سرهم
 222.222 سهم    222 املج وع 

سرهم.
الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

32 سيد 21.
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تم تعيين الديدة كنزة   : التديي2 
لحلو مدي2ا للشركة.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II
التجاري لدى املركز االستث ار بالدار 
نوف 222221   25 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 562523.
ملخص قصد النشر

442 P

 REAL SQUARE
 DEVELOPMENT SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى   -  I
في  جاملسجل   ، 2222 أكتوبر   25 في 
القانون  إيداع  تم   2222 نوف 21   8
املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
ذات  ج  الوحيد  بالشريك  املحدجسة 

امل يزات التالية :
 REAL SQUARE  : التد ية 

.DEVELOPMENT SARL AU
الهدف : التطوير العقاري.

املقر االأت اعي : فضاء الزرقطوني 
شارع الزرقطوني الطابق 2 رقم 3 حي 

املدتشفيات.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.
الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 
سرهم   22.222 في  محدس  االأت اعي 
222 حصة اأت اعية من  مقدم إ 6 
مكتتبة  للواحدة،  سرهم   222 فئة 

جمحررة بالكامل ج موزعة لفائدة :
 222 ر�سى  اح د  املدفر  الديد 

سهم 22222 سرهم. 
الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

32 سيد 21.
التديي2 : تم تعيين الديد املدفر 

اح د ر�سى مدي2ا للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II
البيضاء،  بالدار  التجارية  املحك ة 
تحت   2222 سيد 21  فاتح  بتاريخ 
السجل التجاري رقم   848226 رقم 

.564262
ملخص قصد النشر

443 P

 » ADNANI MATERIAUX «
SARL AU

شركة ذات مهام محدجسة

ذات شريك جحيد 

تأسيس الشركة
 ADNANI MATERIAUX SARL

AU شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

مقرها  عنوان  جحيد  شريك  ذات 

االأت اعي إقامة الهدى زنقة مح د 

بالفريج GH2 ع ارة 92 طابق 3 شقة 

25 سيدي مومن الدار البيضاء.

تأسيس الشركة

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس   -

رقم  الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

التقييد في السجل التجاري 553825 

الدار البيضاء.

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   25/07/2022

مدؤجلية  ذات  للشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية : 

ذات  شركة  الشركة :  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة :  تد ية 

تد يتها  ب ختصر  االقتضاء  عند 

 » ADNANI MATERIAUX «

 TRAVAUX غرض الشركة بإيجاز

 DIVERS OU CONSTRUCTION

 ((ENTREPRENEUR DE

إقامة  االأت اعي :  مقرها  عنوان 

 GH2 بالفريج  مح د  زنقة  الهدى 

سيدي   25 شقة   3 طابق  ع ارة92 

مومن الدار البيضاء.

األها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة 99 سنة.

 222222 الشركة  رأس ال  مبلغ 

سرهم مقدم كالتا ي : 

خديجة  عدناني  الديدة   -

حصة   2222  ADNANI KHADIJA

بقي ة 222 سرهم للحصة.

الشخ�سي ج  العائلي  اإلسم   - 

 ج موطن مدي2 الشركة.

خديجة  عدناني  الديدة 
)ADNANI KHADIJA) عنوانها سجار 
لخاليف الدوالم برشيد رقم بطاقتها 

.WA226282 الوطنية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت   2222 أغدطس   29

.835778
444 P

ANFA IMPORT
SARL

السجل التجاري 563732
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى   -I
القانون  إيداع  تم  في09/11/2022، 
املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجسة ج ذات امل يزات التالية :
ANFA IMPORT : التد ية

الهدف : غرض الشركة في املغرب 
: تاأر ج موزع لل نتجات  جفي الخارج 

الغذائية.
املعامالت  أ يع  أعم  جبصورة 
الصناعية  ج  -االستي2اس   التجارية 
املنقولة  أج غي2  املنقولة  املعامالت  ج 
املتعلقة بشكل مباشر أج غي2 مباشر 
بامهداف املذكورة أعاله أج التي قد 

تدهل تطويرها.
زنقة   224  : االأت اعي  املقر 
الطابق   4 ست2اسبورغ سرج ا الشقة 

االجل 226 زنقة ميتز الدار البيضاء
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.
الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 
222.222.سرهم  االأت اعي محدس في 
اأت اعية  حصة   2222 إ 6  مقدم 
222سرهم للواحدة، مكتتبة  من فئة 

ج محررة بالكامل ج موزعة لفائدة :
الديد فتح6 يونس 522 سهم

الديد الخاطرى ح يد 522 سهم
املج وع 2222 حصة اأت اعية.

الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

32 سيد 21.
تم تعيين الديد فتح6   : التديي2 
يونس جالديد الخاطرى ح يد مدي2ا 

الشركة.

القانوني  اإليداع  تم 
املحك ة  لدى  التجاري  بالسجل 
بالدار البيضاء،  التجارية 
تحت   ،28/11/2022 بتاريخ 

رقم22847562.
ملخص قصد النشر

445 P

STE FIDAFCO
SARL

Comptable Agréé
GSM : 0662 55 12 40 CASA

 LAKRIMI IMMOBILIER
تأسيس شركة
ش.م.م.ش.ج

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
جضع  تم  بالبيضاء،   04-11-2022
محدجسة  لشركة  امسا�سي  القانون 
تتدم  جحيد  شريك  ذات  املدؤجلية 

بالخصائص التالية :
 LAKRIMI «  : التد ية 

IMMOBILIER « ش.م.م.ش.ج.
الهدف االأت اعي : 
- اإلنعاش العقاري

22 زنقة الحرية   : املقر االأت اعي 
الطابق 3 الشقة 25 الدار البيضاء

حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
في 222222 سرهم، موزعة عل22226 
222 سرهم  حصة اأت اعية من فئة 
عل6  كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التا ي :
 = لكريمي  الناصر  عبد  الديد 

2222 حصة.
املدة : 99 سنة.

الدنة االأت اعية : من 2 يناير إ 6 
32 سيد 21.

تدي2 الشركة من طرف   : اإلسارة 
الديد عبد الناصر لكريمي.

بإمضاء  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 
املدي2 الديد عبد الناصر لكريمي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
 848462 رقم  تحث   30/11/2022
بتاريخ  التجاري  بالسجل  جسجلت 

30/11/2022 تحث رقم 564269.
446 P
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STE FIDAFCO

SARL

Comptable Agréé

GSM : 0662 55 12 40 CASA

RIMAYA BUILDING
ش.م.م.ش.ج

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   ب قت�سى 
تم  البيضاء،  بالدار   31-10-2022
لشركة  امسا�سي  القانون  جضع 
شريك  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

جحيد تتدم بالخصائص التالية :
 RIMAYA BUILDING  : التد ية 

ش.م .م.ش.ج.
الهدف االأت اعي : 

اإلنعاش العقاري.
22 زنقة الحرية   : املقر االأت اعي 

الطابق 3 الشقة 5 الدار البيضاء.
في  حدس  االأت اعي:  الرأس ال 
 2222 موزعة عل6  سرهم،   222222
222 سرهم  حصة اأت اعية من فئة 
عل6  كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التا ي :
الرح ان  عبد  إس  مح د  الديد 

2222 حصة.
املدة : 99 سنة.

الدنة االأت اعية : من2 يناير إ 6 
32 سيد 21.

تدي2 الشركة من طرف   : اإلسارة 
الديد مح د إس عبد الرح ان.

بإمضاء  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 
املدي2 الديد مح د إس عبد الرح ان.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
 848462 رقم  تحث   30/11/2022
بتاريخ  التجاري  بالسجل  جسجلت 

30/11/2022 تحث رقم 564267.
447 P

SAJYG SAKAN
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
نوف 21   22 بتاريخ  بالدار البيضاء 
الشركة  تأسيس  تم   2222

باملواصفات التالية :

.SAJYG SAKAN : التد ية
زنقة   22  : االأت اعي  املقر 
 .5 الشقة  الثالث  الطابق  الحرية 

الدار البيضاء.
الت2جيج   : االأت اعي  الهدف 

العقاري.
الشركة   : القانوني  الشكل 

املحدجسة املدؤجلية.
سرهم  الف  مئة   : املال  رأس 

)222.222) سرهم.
التديي2 : الديدة هدى عياس.

املحك ة   : القانوني  اإليداع 
التجارية الدار البيضاء.

الدنة االأت اعية : تبتدئ في فاتح 
يناير إ 6 32 سيد 21.

املدة : 99 سنة.
السجل التجاري : 563939.

 848392  : القانوني  رقم االيداع 
بتاريخ 29 نوف 21 2222.

448 P

NOURIMAR TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفـي مؤرخ تم   -I
لشركة  التأسي�سي  القانون  إيداع 
جذات  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

امل يزات التالية :
 NOURIMAR  : التد ية 

TRAVAUX
إنشاءات  أج  أع ال   : الهدف 

متنوعة.
إبراهيم  شارع   : االأت اعي  املقر 
إقامة   22 الشقة   5 الرجساني الطابق 

ريحان حي املعاريف الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.
الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 
 222.222.22 في  محدس  االأت اعي 

سرهم.
الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

32 سيد 21.
ع ر  الديد  تعيين  تم   : التديي2 

لباز.مدي2ا للشركة.

القانوني  اإليداع  تم 
املحك ة  لدى  التجاري  بالسجل 
بتاريخ  بالدار البيضاء،  التجارية 

22/11/2022، تحت رقم563273.
ملخص قصد النشر

449 P

 G&L MANAGEMENT
 GROUP

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
بشريك جاحد

 F8 شارع عبد املومن رقم 236 ع ارة
الطابق الثاني مكتب رقم 6 

 الدار البيضاء
بتاريخ عرفي  عقد   ب وأب 
2222 تقرر تأسيس شركة  24 يوليو 

بالخصائص التالية :
مناأ نت  ل  اند  ج   : التد ية 

كرجب.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جاحد.
شارع عبد املومن   : مقر الشركة 
الثاني  الطابق   F8 ع ارة   236 رقم 

مكتب رقم 6 الدارالبيضاء.
- نشاط الشركة :

جالت2فيه البدنية اللياقة مركز
- تدريب
- مطعم

عن  الدفاع  جفنون  الرقص   -
النفس.

- املشاركة املباشرة أج غي2 املباشرة 
للشركة في أ يع املعامالت املالية أج 
العقارية أج القابلة للتحويل جفي أ يع 
الصناعية  أج  التجارية  املؤسدات 
التي قد تكون لها صلة بجدم الشركة 

أج بأي أدم م اثل أج ذي صلة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
مال  رأس  حدس   : املال  رأس   -
مقدم  سرهم   222  222 الشركة 

2222 حصة ك ا يلي :
 2222 خديجة  غفي2  الديدة 

حصة.
خديجة  غفي2  الديدة   : التديي2 
غي2  ملدة  للشركة  جحيد  مدي2ة 

محدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
الك21ى تحت  التجارية لدار البيضاء 
رقم للسجل التجاري 845222 ج رقم 

اإليداع 04/11/2022.
450 P

PYRAMIDE TOUR
SARL

بخصوص تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   2022/11/09

باملواصفات التالية :
شركة :محدجسة املدؤجلية 

 PYRAMIDE TOUR التد ية : 
SARL

شارع الكوطا   2 املقر االأت اعي :  
رقم  الياس ين  إقامة  مومن  سيدي 

ب296 الدار البيضاء
الهدف االأت اعي : أشغال خراطة 

الحديد.
رهم  2س 2 2 . 2 2 2  : ل  س ا لرأ ا

مقدم كالتا ي :
 522  : بنهاشمي   خليد  الديد 

حصة قي ة كل حصة 222 سرهم ؛
حصة   522  : الديد مح د كاجي 

قي ة كل حصة 222 سرهم ؛
ب ج وع 2222 حصة.

بنهاشمي  خليد  الديد  التديي2 : 
جالديد مح د كاجي.

املدة : 99 سنة.
 563485 السجل التجاري رقم :   

بتاريخ2022/11/24.
451 P

SYSTEM RP
SARL

 CABINET COMPTABLE, CONSIEL
JURIDIQUE ET FISCALE

 SIEGE SOCIAL : LOT NASERALLAH 2 RDC
N°25 BIS MEDIOUNA CASABLANCA

 LES FROMAGES DU  الشركة
TERROIRS

SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

للشريك الوحيد
املقر االأت اعي: برشيد سجار أجالس 

يحيى أجالس زيدان
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تأسيس شركة ش.ذ.م.م.ش.ج
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
ب21شيد قد تم توقيع   12/09/2022
نظام أسا�سي لشركة ذات مدؤجلية 
ميزاتها  الوحيد  للشريك  محدجسة 

كالتا ي :
 LES  : الشركة  التد ية   -1
 FROMAGES DU TERROIR-

.S.A.R.L-AU
هو  الشركة  غرض  الغرض   -2

كالتا ي :
املحلية  املنتجات  جبيع  تصنيع   •

جمشتقات االلبان ؛
املقر االأت اعي : برشيد سجار أجالس 

يحيى أجالس زيدان.
4- مدة الشركة : 99 سنة.

رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 
سرهم   222.222.22 في  الشركة 
فئة  من  حصة   2222 عل6  مقدم 

222 سرهم للحصة. 
املوذن  اسريس  موالي  الديد 

2222 حصة = 222222.22.
 = حصة   2222 املج وع 

.222.222.22
 : الشركة  لتديي2  عين  التديي2 

الديد موالي اسريس املوذن.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية برشيد. تحت عدس 32422  

في برشيد 20/10/2022.
452 P

BIKPACK
 SARL

بتأسيس شركـــــة  ذات املدؤجلية 
املحدجسة

بتاريخ   عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  جضع  تم   14/11/2022
امل يزات  ذات  للشركة  امسا�سي 

التالية :
 BIKPACK شركة   : التد ية   -  2

 .SARL
 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة.

التاأر  توزيع   : الهدف   -  2
 ملنتجات التغليف املحلية أج امأنبية

ج االستي2اس جالتصدير.

أ يع  في  املال  رأس  في  املشاركة 

لها  التي  املؤسدات،  أج  الشركات 

طريق  عن  مرتبط  أج  م اثل  غرض 

جاملداه ة، أديدة،  شركات   إنشاء 

جاملشاريع  القائ ة،  جالشركات 

املشت2كة.

االندماج أج بأمر شراء أجراق مالية 

أ يع  أعم،  جبشكل  ؛  ذلك  غي2  أج 

الصناعية أج  التجارية   املعامالت 

أج املالية أج العقارية املتعلقة بشكل 

 مباشر أج غي2 مباشر بغرض الشركة

أج التي قد تعزز توسعها جتطويرها.

زنقة    ،22  : االأت اعي  املقر   -  3

الحرية الطابق  الثالث الشقة الرقم 

5 الدار البيضاء.

222.222سرهم   : الرأس ال   -  4

اأت اعية   حصة  إ 2.2226  موزعة 

للحصة  سرهم   222.22 بقي ة 

الشكل  عل6  توزيعها  تم  الواحدة 

التا ي :

 332  : بوكرين نور الدين  الديد  

حصة اأت اعية.

 332  : ك وس املصطفى  الديد  

حصة اأت اعية.

 342  : مو�سى  ابن  إلهام  الديدة 

حصة اأت اعية.

5 - املدة : 99 سنة.

: الشركة مدي2ة ملدة   - التديي2   6

بوكرين  الديد    : من  غي2 محدجسة  

 نور الدين ، الديد  ك وس املصطفى

ج الديدة إلهام ابن مو�سى.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  7

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

البيضـــاء   بالدار  التجارية   باملحك ة 

عدس  تحت   29/11/2022 بتاريخ 

22647646   جالسجل التجاري عدس 

 .563839
ب ثابة مقتطف جبيان

453P

LEISURE ASSETS II
شركة ذات مدئولية محدجسة 
بشريك جاحد رأس الها قدره 

222.222 سرهم.
املقر االأت اعي : 279 شارع 

الزرقطوني الدار البيضاء.
رقم القيد بالسجل التجاري : 

563797 الدار البيضاء.
رقم القيد بالسجل الضريبي: 

53275628
ب وأب عقد عرفي بتاريخ 3 نون21 
في البيضاء  الدار  في  مسجل   2222 
تم تشكيل شركة   ،  2222 نون21   8  
بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جاحد بالخصائص التالية :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل   -

مدؤجلية محدجسة بشريك جاحد.
 LEISURE : التد ية االأت اعية -

.ASSETS II
الشركة  من  الغرض   : الهدف   -
الدج ي  الصعيد  جعل6  املغرب  في 
بامصالة عن نفدها  عل6 حد سواء 
جكذلك نيابة عن أطراف ثالثة: تأأي2 
أج  امل لوكة  العقارات  استغالل  ج 
تشطيب  نصف  أج  كاملة   ، املؤأرة 
شراء  ؛  مفرجشة  غي2  أج  مفرجشة   ،
طريق  عن  جإسارتها  املباني  أ يع 
اإليجار أج اإلسارة باإليجار أج بأي شكل 
آخر ، سواء كانت مبنية أج غي2 مبنية 
، مجهزة أج غي2 مجهزة ؛ تطوير أ يع 
امرا�سي جاملباني ، جال سي ا عن طريق 
ملكية  في  أج  الخاص  لحدابها  بناء, 
لج يع  أديدة  إنشاءات   ، مشت2كة 
عن  أج   ، امع ال  جأ يع  الوأهات 
امساسية  باملرافق  تجهيزها  طريق 
جغي2ها ؛ جإسارة أصول الشركة ، نقل 
عن   ، من املباني  ملكية كل أج أزء 
املداه ة  أج  التباسل  أج  البيع  طريق 
املشاركة   ، جبشكل عام  ؛  في شركة 
أج االستحواذ عل6 املشاركة في أ يع 
الشؤجن الصناعية جالتجارية جاملالية 
تطوير  شأنها  من  التي  جالعقارات 
نشاط الشركة ج كذا أ يع املعامالت 
املتعلقة بشكل مباشر أج غي2 مباشر 
بهدف الشركة املحدس أعاله جأ يع 
امنشطة امل اثلة ذات الصلة أج التي 

قد تعزز اإلنشاء أج التطوير.

شارع   279  : االأت اعي  املقر   -

الزرقطوني الدار البيضاء.

99 سنة ابتداء من تاريخ   : - املدة 

القيد بالسجل التجاري.

حدس   : االأت اعي  الرأس ال   -
سرهم   222.222 رأس ال الشركة في 

كل حصة  حصة,   2222 مقد ة ا 6 

تداجي 222 سرهم مكتتبة ج مدفوعة 

بالكامل من طرف املداهم الوحيد :

 ،»B PARTICIPATION« شركة   -

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  املغربي،  للقانون  تابعة 

ج مقرها  487.276.422 سرهم،  قدره 

 ،279 البيضاء،  الدار  في  االأت اعي 

شارع الزرقطوني، مسجلة في السجل 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجاري 

،326542

جحيد  ك دي2  عين   : التديي2   -

للشركة ملدة غي2 محدجسة :

- الديد هشام براسة سني، مواليد 

الجندية،  مغربي   ،2972 يناير   26

مقيم في الدار البيضاء، 22 شارع أبو 

حدن املريني ، أنفا ، الحامل لبطاقة 

.BE577487 التعريف الوطنية رقم

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -

القانوني لدى كتابة الضبط باملحك ة 

بتاريخ  التجارية ملدينة الدار البيضاء 

جفي   847822 برقم   2222 نون21   28

السجل الزمني تحت رقم 39644.
قصد النشر ج االعالن 

املدي2

454 P

FIDUCIAIRE RECTY CONSEIL

SARL AU

(COMPTABLE AGRÉE PAR L’ETAT(

SAAD LOSAS
SARL

تجزئة سلوى رقم 8 املحل رقم 8 

تيط مليل الدارالبيضاء

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في في 
26 سيد 21 2222، تم اعداس القانون 

امسا�سي لشركة محدجسة املدؤجلية 

بامل يزات التالية :
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

سعد   : تد يتها  ب ختصر  االقتضاء 

لوزاص.

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري ... جامشغال العامة.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

سلوى رقم 8 املحل رقم 8 تيط مليل 

البيضاء.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222  : مبلغ رأس ال الشركة 

سرهم، مقدم كالتا ي :

الديد الحاجي التهامي 334 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة ؛

الديد مح د الحاجي 333 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة ؛

حصة   333 الديد اناس الحاجي 

بقي ة 222 سرهم للحصة ؛

املج وع : 2222 حصة.

طرف  من  يكون  الشركة  تديي2 

الديد الحاجي التهامي الحامل لبطاقة 

.BJ272252 التعريف الوطنية

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  لالستث ار  الجهوي 

تحت  2222 نوف 21  فاتح   بتاريخ 
رقم 562457.

455 P

MCX 6
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى   -I
القانون  إيداع  تم  في02/11/2022، 

املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجسة. ج ذات امل يزات التالية :

MCX 6 SARL : التد ية

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

جفي أ يع الدجل :

• إنشاء جتشغيل مشاتل للقنب ؛

• تجهيز جتصنيع منتجات القّنب ؛

استي2اس جتصدير بذجر جنباتات   •

القنب ؛

• نقل منتجات القنب ؛

أ يع املعامالت   ، جبشكل عام   •
أج  الصناعية  أج  التجارية  أج  املالية 
املدنية أج العقارية أج املنقولة ، جالتي 
قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أج غي2 
مباشر بأحد امهداف املحدسة أج بأية 

أصول للشركة.
شارع   59  : االأت اعي  املقر 
الطابق  الزهور  إقامة  الزرقطوني 

الثامن رقم 24 - الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.
الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 
222.222.سرهم  االأت اعي محدس في 
اأت اعية  حصة   2222 إ 6  مقدم 
من فئة 222.سرهم للواحدة، مكتتبة 

ج محررة بالكامل ج موزعة لفائدة :
سالمة  يحيى  مح د  الديد 

رمللة522 حصة اأت اعية
الديد أح د عبد الجواس مصباح 

النتشة522 حصة اأت اعية.
املج وع : 2222 حصة اأت اعية 
الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

32 سيد 21.
تم تعيين الديد مح د   : التديي2 
يحيى سالمة رمللة جالديد أح د عبد 
الجواس مصباح النتشة ، جتم تعيينه ا 
مديرين مشاركين للشركة ، لفت2ة غي2 

محدجسة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية املحك ة  لدى   التجاري 
بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

22/11/2022، تحت رقم847249.
ملخص قصد النشر

456 P

FIRST-BIAIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
رأس الها : 22.222 سرهم

املنطقة الصناعية موالي رشيد 
 تجزئة 83 زنقة 2 مكرر رقم 3

الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 562265

تأسيس شركة

تم تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
يوم  عرفي  عقد  ب قت�سى  محدجسة 

24/10/2022 م يزاتها كالتا ي : 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

بشريك جحيد
FIRST BIAIS : التد ية

الصناعية  املنطقة   : العنوان 
2 مكرر  83 زنقة  موالي رشيد تجزئة 

رقم 3 الدار البيضاء.
حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
حصة   222 في  الشركة  رأس ال 

موزعة عل6 الشكل التا ي :
الديد جليد بلهوس 222 حصة

املدة املحدسة للشركة : 99 سنة.
الهدف االأت اعي : هدف الشركة 

هو: 
عل6  الق اش  من  نوع  أي  قطع 

التحيز.
قطع التحيز.

شريط لتزيين حوافي الثياب.
املعامالت  أ يع  أعم،  جبصورة 
أج  الصناعية  أج  املالية  أج  التجارية 
امجراق املالية أج العقارات املتعلقة 
بشكل مباشر أج غي2 مباشر بامشياء 
آخر  غرض  بأي  أج  أعاله  املذكورة 
أن  يحت ل  أج  مرتبط  أج  مشابه 
من  شكل  بأي  الشركة  تطوير  تعزز 

امشكال،
التعيين : يتم تعيين املذكور أسناه 

ك دي2 ملدة غي2 محدجسة :
الديد جليد بلهوس.

الشركة  تسجيل  تم  جقد 
بتاريخ  بالبيضاء  التجارية  باملحك ة 

14/11/2022 تحت رقم 846264.
457 P

2HKS TRUCKS-TRANS
 SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
بشريك جاحد 

 تأسيس الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تحرير  تم   10/11/2022 تاريخ  في 
القانون امسا�سي للشركة حيت تقرر 

ما يلي :

 2HKS  : الشركة  اسم   -  2

TRUCKS-TRANS SARL AU

2 - الهدف : نقل البضائع لصالحه 

جلصا لح الغي2.

 - تجارة املواس البت2جلية جامصناف 

ج امللحقات البت2جلية. 

شراء   – معدات جاآلالت  كراء   -  

جبيع أ يع أنواع مواس البناء 

 34 قطعة   2 الوفاء   : املقر   –  3

الطابق 3 عين حرجسة املح دية 

سرهم   222222 الرأس ال   -  4

مقدم عل6 2222 حصة مقد ة عل6 

الشكل التا ي :

للديد معني علي 2222 حصة 

5 - املدة 99 سنة

علي  معني  الديد   : -التديي2   6

مدي2 للشركة ملدة غي2 محدجسة.

تم اإليداع القانوني باملحك ة   -  

بتاريخ :  باملح دية  اإلبتدائية 

06/12/2022 تحت رقم : 2387.

السجل التجاري رقم 32965

458 P

HYPERLOG MAROC
تأسيس شركة

SARL

مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إيداع  تم  في11-10-2022، 

املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجسة  ج ذات امل يزات التالية :

 HYPERLOG  : التد ية 

.MAROC SARL

الهدف : أعطال جسحب املركبات 

ج سيارات جآليات البناء املختلفة
املقر االأت اعي : 64 زنقة عبد هللا 

املديوني الطابق امجل شقة 2 ، الدار 

البيضاء

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.

الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 

االأت اعي محدس  في 222.222 سرهم 

اأت اعية  حصة   2222 إ 6  مقدم 

من فئة  222.سرهم للواحدة، مكتتبة 

ج محررة بالكامل ج موزعة لفائدة :
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الديد عصام سليم : 522 سهم.
الديد مراس كاجكاج : 522 سهم.

الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

32 سيد 21.
الديد  تعيين  تم   : التديي2 

مصطفى سليم مدي2ا للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى املحك ة التجارية بالدار 
،01/12/2022 بتاريخ   البيضاء، 

تحت رقم564372.
ملخص قصد النشر

459P

JABBOUR EVENTS
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
بشريك جحيد
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،10/11/2022
بشريك  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

جحيد ،
جالتي تح ل املواصفات التالية :
JABBOUR EVENTS : التد ية

SARL AU : الصفة القانونية
الهدف االأت اعي :

أي   , جإسارة  جتديي2  جبيع  شراء   -
منشأة فندقية ؛

مرتبط  نشاط  أي  تنظيم   -
بشكل مباشر أج غي2 مباشر بامع ال 

الفندقية ؛
 Rue Mouslim  : املقر االأت اعي 
 Lot Boukar, 3 ème Etage
 Appartement N°24 Bab Doukala

- Marrakech
تحديد  تم   : الشركة  رأس ال 
 ، سرهم   5222 في  الشركة  رأس ال 
 222 حصة من فئة   52 مقد ة إ 6 

سرهم للحصة الواحدة.
من فاتح يناير ا 6   : الدنة املالية 
32 سيد 21 من كل سنة ما عدا الدنة 

االج 6 تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التديي2 : لقد أسند تديي2 الشركة 

إ 6 الديد مح د أبور.

تأسيس  تم   : القانوني  اإليداع 

الجهوي  املركز  طريق  عن  الشركة 

التسجيل  رقم  ب راكش  لالستث ار 

التجاري 232292.
قصد اإلشعار جالبيان

املدي2

460 P

NOORVA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ب داهم جحيد

برأس مال 222.222 سرهم

السجل التجاري رقم/229752

مقرها االأت اعي: شقة رقم 2 

منطقة 22 ع ارة 42 أبواب مراكش

إعالن التأسيس
املؤرخ  تأسي�سي  عقد  ب قت�سى 

بتاريخ 19/11/2020 املسجل بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   24/11/2020

ب داهم  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جحيد ذات الخصائص التالية :

.NOORVA : التد ية االأت اعية

املوضوع االأت اعي :

  بيع امأهزة الفالحية 

الخدمات 

التجارة

االستي2اس جالتصدير

رقم شقة   : االأت اعي   املقر 

2 منطقة 22 ع ارة 42 أبواب مراكش 

رأس املال :

في  الشركة  مال  رأس  يحدس 

 2.222 ا 6  مقدم  سرهم   222.222

حصة ب 222سرهم للحصة الواحدة 

محررة كاملة.

الشركة  بتديي2  يقوم  التديي2: 

الديد :

شارع  في  املقيم  علي  بوعتبة 

الش ا ي  سيبع   483 رقم  امبارك 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  مراكش 

   EE774833 :رقم

: حدست مدة الشركة في99  املدة 

سنة ابتداء من تاريخ تأسيدها.

تم القيام باإليداع القانوني لدى 

التجارية  باملحك ة  الضبط  كتابـة 

تاريخ25/12/2020   ب  ب راكش 

تحت رقم/ 228926.

461P

GNIVA  
SARL

تأسيس شركة
22 زنقة الحرية   : املقر االأت اعي 

الطابق 3 الشقة 5 الدار البيضاء.  

مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى   -
القانون  إيداع  تم  في01-11-2022، 

املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجسة.  جذات امل يزات التالية :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة.

GNIVA SARL : التد ية

هو :  الشركة  غرض   : الهدف 

هياكل الديارات جامليكانيك جالكهرباء 

الدهانات  جمنتجات  جالدهانات 

شبه الجديدة جقطع الغيار الجديدة 

جاملدتع لة.

)ميكانيكي،  املركبات  إصالح 

صفائح معدنية).

)متحركة  املركبات  جشراء  بيع 

جالخرسة).

سحب املركبات

استكشاف امخطاء جإصالحها

 إكددوارات أج قطع غيار الديارات

املدتع لة

النقل

االستي2اس جالتصدير

الع ليات  أ يع  عام،  جبشكل 

املتعلقة بشكل مباشر أج غي2 مباشر، 

املشار  بالع ليات  أزئًيا  أج  كلًيا 

أج تعزيز جذلك لتدهيل   إليها أعاله، 

جكذلك  الشركة،  نشاط  تطوير  أج 

غي2  أج  املباشرة  املشاركات  أ يع 

امشكال.  من  شكل  بأي  املباشرة، 

امل اثلة امغراض  ذات  املنشآت   في 

أج ذات الصلة.
* املقر االأت اعي :  22 زنقة الحرية 

الطابق 3 الشقة 5 الدار البيضاء .

 * املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسيدها النهائي.

* الرأس ال االأت اعي : الرأس ال 

سرهم   22222 في  محدس  االأت اعي 

222 حصة اأت اعية من  مقدم إ 6 

ج  مكتتبة  للواحدة،  222سرهم  فئة 

محررة بالكامل ج موزعة لفائدة :

• الديد رضوان جلد مدعوس 222 

سهم.

• الديد يوسف جلد مدعوس 222 

سهم. 

تبتدئ   : االأت اعية  الدنة   *

يناير  فاتح  من  االأت اعية  الدنة 

جتنتهي في 32 سيد 21.

الديد  تعيين  تم   : التديي2   *
رضوان جلد مدعوس ج الديد يوسف 

جلد مدعوس مدي2ان للشركة

* توقيع الشركة : ستلتزم الشركة 

بشكل صحيح بج يع امع ال جهذه 

الع ليات املصرفية تخصها بالتوقيع 

املنفصل لل دي2ين.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II

التجارية  املحك ة  لدى  التجاري 

نوف 21   29 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2222، تحت رقم 827 536.
ملخص قصد النشر

462P

DIGILOG AFRICA
SARL A.U

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إيداع  تم   ،17-11-2022

املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجسة  ج ذات امل يزات التالية :

 DIGILOG AFRICA  : التد ية 

.SARL A.U

الهدف : الغرض من الشركة هو : 

خدمات شبكة االتصاالت.
زنقة سارية   22  : املقر االأت اعي 

 - نخلة   3 شقة   3 بن زجنيم الطابق 

الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.
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الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 
االأت اعي محدس  في 222.222 سرهم 
222 حصة اأت اعية من  مقدم إ 6 
مكتتبة سرهم للواحدة،   2222  فئة  

ج محررة بالكامل ج موزعة لفائدة :
بفتاس   آيت  الديد   -

املصطفى222 حصة اأت اعية. 
الدنة  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

32 سيد 21.
الديد   - تعيين  تم   : التديي2 
مواليد  من  املصطفى  بفتاس  آيت 
 26/05/1979 ، مقيم بالدار البيضاء ،
أ  جليلي  إقامة  مورج  هن2ي  زنقة   27
8 فال فلوري، 2 ، شقة   سرج أ طابق 
للبطاقة  حامل  الجندية،  مغربي 
مدي2ا   BK  257922 رقم  الوطنية 

للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
بتاريخ البيضاء،  بالدار   التجارية 

 22848282 تحت   ،05-12-2022
رقم بالسجل التجاري رقم 564443.

ملخص قصد النشر

463P

YOUSTAY
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إيداع  تم  في21-11-2022، 
املدؤجلية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدجسة  ج ذات امل يزات التالية :
                  YOUSTAY SARL : التد ية
الفيال أج  الشقة  كراء   :  الهدف 
أج الشاليه أج أي نوع آخر من املنازل 
أج املباني التجارية جمداحة التخزين 
سواء كانت قصي2ة جمتوسطة جطويلة
الداخلي  التص يم  خدمة 
شاليه فيال،  الشقق،   جتخطيط 

أج أي نوع من املنازل.
تحرير إصدار الفيديو   ، التصوير 

جمقبس الصور
أج   ، تص يم جتصنيع جبيع امثاث 
لل نازل  املخصصة  امشياء  أ يع 

جاملكاتب.

تجاري،  جسيط  التجارة، 

جالتصدير لالستي2اس

لج يع  الوسائل،  بكل  املشاركة 
تم  التي  الشركات  أج  الشركات 
عن  إنشاؤها  يتم  أن  أج  إنشاؤها 
طريق املداه ة أج االشت2اك أج شراء 

امجراق املالية أج االندماج. 
الع ليات  أ يع  ترتبط  ع وًما، 
املدنية أج  الصناعية   التجاريةأج 
أج املنقولة أج العقارية جاملالية بشكل 
مباشر أج غي2 مباشر بأحد امهداف 
املحدسة أج أي هدف آخر مشابه أج ذي 

صلة ي كنه تعزيز أج تن ية   الشركة
65 شارع موالي   : املقر االأت اعي 
 24 يوسف الطابق الثالث شقة رقم 

الدار البيضاء    
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها النهائي.
الرأس ال   : االأت اعي  الرأس ال 
االأت اعي محدس  في  222.222 سرهم 
اأت اعية  حصة   2222 إ 6  مقدم 
من فئة  222 سرهم للواحدة، مكتتبة 

ج محررة بالكامل ج موزعة لفائدة : 
 (522(  : خفيف  سعد  الديد 

سهم.
 (522(  : عبوسج  سكينة  اآلندة 

سهم. 
الدنة االأت اعية : تبتدئ الدنة 
االأت اعية من فاتح يناير جتنتهي في 

32 سيد 21.
التديي2 : تم تعيين اآلندة سكينة 

عبوسج سج مدي2ا للشركة
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى املحك ة التجارية بالدار 
،25-11-2022 بتاريخ   البيضاء، 

تحت رقم 563563.
ملخص قصد النشر

464P

STE LEGIN
 SARL

املقر االأت اعي : 23زنقة  القصار 
الطابق 5 رقم 22 املعاريف 

الدار البيضاء.
تأسيس شركةمحدجسة املدؤجلية 

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I
تحرير  تم   ،2222 ابريل   26 بتاريخ 
قانون أسا�سي، لشركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ، خاصياتها كالتا ي :

التد يـة : لوأين. 

اممالك  شراء  ج  بيع   : املوضوع 

العقارية. 
املقر االأت اعي : 23 زنقة  القصار 
الدار  املعاريف   22 رقم   5 الطابق 

البيضاء.

املـــدة : 99 عاما.
   222.222 في  حدس   : املـال  رأس 

حصة   2.222 إ 6  مقد ة  سرهم، 

ب ائة سرهم للحصة الواحدة، جزعت 

البنين   العزيز  عبد  الديد   - كالتا ي 

ب بلغ قي ته 922 حصة اأت اعية.

الديدة عزيزة لزرق  ب بلغ قي ته 

222 حصة اأت اعية.

للديد  التديي2  اسند   : التدييـر 

عبد العزيز البنين.

 الدنة املالية :  من فاتح يناير إ 6 

32 سيد 21.

5 لالحتياطي القانوني  امربـاح : % 

ج الباقي يوضع تحت تصرف الشركاء.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء بالدار  لالستث ار   الجهوي 

رقم  تحت  التجاري  السجل  ج 

.522752

465P

TARGA NEWS
SARL AU

املقر االأت اعي :   23زنقة  القصار 

الطابق 5 رقم 22 املعاريف

 الدار البيضاء

تأسيس شركة محدجسة املدؤجلية 
ذات شريك جحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى   -  I

تم   ،2222 أغدطس   27 بتاريخ 

ذات  لشركة  أسا�سي،  قانون  تحرير 

 مدؤجلية محدجسة ذات شريك جحيد

خاصياتها كالتا ي :

التد يـة :   تاركة نيوز. 

التج يل  ج  أظافر  صالون  املوضوع: 

جتصفيف الشعر.
املقر االأت اعي : 23 زنقة  القصار 
الدار  املعاريف   22 رقم   5 الطابق 

البيضاء.

املـــدة : 99 عاما.

   222.222 في  حدس   : املـال  رأس 

حصة   2.222 إ 6  مقد ة  سرهم، 

ب ائة سرهم للحصة الواحدة، جزعت 

البنين   العزيز  عبد  الديد  كالتا ي 

ب بلغ قي ته 2222 حصة اأت اعية.

للديد  التديي2  اسند   : التدييـر 

عبد العزيز البنين  .

 الدنة املالية :  من فاتح يناير إ 6 

32 سيد 21.

5 لالحتياطي القانوني  امربـاح : % 

ج الباقي يوضع تحت تصرف الشركاء.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم   -  II

البيضاء بالدار  لالستث ار   الجهوي 

رقم  تحت  التجاري  السجل  ج 

.472833

466P

S’LAAM
SARL AU

إنشاء فرع للشركة
شركة محدجسة املدؤجلية

رأس الها : 422.222 سرهم

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

للشركة   2222 نون21   22 بتاريخ 

.S’LAAM  املد اة

البيضاء  بالدار  االأت اعي  مقرها 

– 938 شارع القدس - تجزئة مندرجنا 

بالسجل  املسجلة   - الشق  عين 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

424297 قرر ما يلي :

بالدار  املغرب  في  فرع  إنشاء   -1

البيضاء.
عين  زنقة   9 رقم   : العنوان   2  -

العاطي - الدار البيضاء

بريكوي  س ي2ة   : التديي2   3  -

ك دؤجلة للفرع

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 

بتاريخ  42577 رقم  تحت   البيضاء 

6 سيد 21 2222.

467P
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NSE AERO MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد
رأس الها : 32.222 أجرج

املقر االأت اعي : املنطقة الحرة 

للتصدير النواصر ميدبارك 22222 

تجزئة رقم 9

السجل التجاري: 296782

الغي2  القرار  ب قت�سى 

بتاريخ  الوحيد  للشريك  العاسي 

حل  عدم  قرر   ،2022/09/09

 86 املاسة  محكام  جفقا  الشركة 
بقانون  املتعلق   96  .5 القانون  من 

الشركات ذات املدؤجلية املحدجسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

03/11/2022 تحت الرقم 844279.
امل ثل القانوني

468 P

 SOCIETE TASSNIME POUR

 DIVERTISSEMENT
S.A.R.L AU 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

بشريك جحيد رأس الها 222.222 

سرهم. 

مقرها االأت اعي بتاية محارث 

الدار سارة أ اعة باب تازة اقليم  
شفشاجن

االستثنائي  القرار  ب قت�سى 

 26 بتاريخ  الوحيد  للشريك 

مسجل  ج   2222 نوف 21 

الوحيد  الشريك  قرر  بشفشاجن 

 TASSNIME POUR  « لشركة 

   DIVERTISSEMENT  » SARL AU

ما يلي :
قبول استقالة الديد  مح د  ريان

تعيين الديد الذيب أي ن الحامل 

لبطاقة التعريف الوطنية رقم ل س 

غي2  ملدة  للشركة  مدي2ا   322695

محدجسة. 

الديد الذيب أي ن كافية  امضاء 

لج يع املعامالت االسارية ج املالية. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
  24/11/2022 بتاريخ  بشفشاجن 

تحت رقم 134/2022.
469P

ONE LIFE ENVIRONMENT
S.A.R.L A.U

 26 االأت اعي  مقرها  جعنوان 
امجل  الطابق  الدلطان  مرس  شارع 

الشقة 3، الدار البيضاء.
مسجلة بالسجل التجاري بالدار 

البيضاء تحت رقم 522.289.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ليوم 28 يوليوز 2222 تقرر ما يلي :
2 - تغيي2 الشكل القانوني للشركة 
من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
ذات  شركة  ا 6  الوحيد  للشريك 

املدؤجلية املحدجسة.
ب  الشركة  مال  رأس  زياسة   -  2
الديد  لحداب  سرهم   (22.222(
ب   Franck MAT MATHIAU
 (22.222( ا 6  سرهم،   (22.222(
جهذا  سرهم،  ألف  عشرجن  سرهم، 
لخلق )222) حصة اأت اعية بقي ة 

)222) سرهم لكل حصة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجاري 
26 نوف 21 2222 تحت رقم 845832.
470P

UNILEVER MAGHREB
شركة مداه ة

 رأس مالها 292.222.222 سرهم
  عنوان مقرها االأت اعي 22 كلم 
الطريق الداحلية عين الدباع - 

الدار البيضاء.
مسجلة بالسجل التجاري

 بالدار البيضاء تحت رقم 28435
ب قت�سى اأت اع مجلس اإلسارة 

ليوم 6 يناير 2222 تقرر ما يلي:
ڭلزيم  إي ان  الديدة  استبدال   -
الدائم  ك  ثل  عفي2  مح د  بالديد 
لل تصرف كشخص معنوي الشركة 

.Mavibel B 1

 Rana الديد  استقالة  معاينة 

SENGUPTA 2من منصبه ك تصرف 

جرئيس مدير عام للشركة.
معاينة استقالة الديد بليغ   -  3
عام  ك دير  منصبه،  من  غديرا 
منتدب للشركة،                                                          

غديرا  بليغ  الديد  تعيين   -  4
بصفته رئيًدا ملجلس إسارة الشركة 
جمديرا عاما للشركة.                                         

العاسي  العام  الج ع  ب قت�سى 
ليوم 22 أبريل 2222 تقرر ما يلي :

مح د  الديد  استقالة  معاينة 
من   Rana SENGUPTA ج  قابل 

مناصبهم ك تصرفين في الشركة.   
معاينة استقالة الديد بليغ   -  2
غديرة من منصبه ك دير عام منتدب 
للشركة،                                                            

سينيا  مح د  الديد  تعيين   -  3
بصفته متصرفا للشركة.                                                                                             
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
يوم البيضاء،  بالدار   التجاري 
27 نوف 21 2222 تحت رقم 846889.
471P

LOCATRAM
S.A.R.L AU

رأس املال : 522.222 سرهم

املقر الرئي�سي : 6 زنقة نجيب 

محفوظ الدار البيضاء.

املداهم  قرر  محضر  ب قت�سى 

الوحيد بتاريخ 07/11/2022.

لشركة  الوحيد  الشريك 

جهي   ،»LOCATRAM SARL AU«

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

 522.222 الشريك الوحيد برأس ال 

الدار  في  جلها مكتب مسجل  سرهم، 
محفوظ  نجيب  زنقة   6 البيضاء، 

ب وأب محضر قرار  الدار البيضاء، 

املداهم الوحيد.

لي ام  الديد   : حاضرين  قرر 

البيضاء،  الدار  في  املقيم  سعيد، 

حي أنجريت   35 شارع بانورامي رقم 

املغربية.  الجندية  من  الشق،  عين 

 2982 سيد 21   32 مواليد  من 

بالخ يدات جيح ل بطاقة الوطنية 
.X 235222 رقم

شركة  في  الوحيد  الشريك  فقط 
يصرح   - ش.م.ل.   »LOCATRAM«
بأن قرار املداهم الوحيد يتم اتخاذه 
بشكل  التداجل  جي كنه  بانتظام 

صحيح عل6 أدجل امع ال التا ي :
جالتعديل  امسهم  بنقل  إقرار   -

املرتبط بعقد التأسيس.
املدير  تعيين  املدير  استقالة   -

الجديد. 
- توقيع الشركة.

- صالحيات اإلأراءات الشكلية.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني في املحك ة التجارية بالدار 
برقم   2222 نوف 21   25 في  البيضاء 

.847724
472P

»ZEAL COM«
SARL AU

برأس مال قدره 222.222 سرهم
البيضاء  الدار  الرئي�سي:  املكتب 

229 زنقة قا�سي بكار املعارف.
 119111- رقم  تجاري  سجل 
الضريبي  التعريف  البيضاء  الدار 

2225922
التغيي2ات القانونية

الج ع  محضر  أحكام  ب وأب 
لل داه ين  االستثنائي  العام 
بتاريخ  املسجل  املكتب  في  املنعقد 
عل6  املوافقة  تقرر   ،27.22.2222
امسا�سي  النظام  صياغة  إعاسة 
التعديالت  آلخر  جفًقا  الجديد 
جإلغاء   05-96 جالقانون  القانونية 

القانون القديم. 
املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

28.22.2222 تحت رقم 847522.
473P

إيڤي مونتال
L’EVEIL MENTAL

S.A.R.L AU
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

مقر الشركة : 6 ح6 منصور العبيدي 
-  الدار البيضاء.

بتاريخ عرفي  عقد   ب وأب 
7 سبت 21 2222، تقرر مايلي :
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- تفويت الديد اس اعيل الع ري، 

الديدة امينة الع ري ج الديدة كوثر 

الع ري أ يع حصصهم إ 6 الديدة 
زينب الع ري.

استقالة الديدة امينة ع ري من 

مهامها ك دي2ة للشركة .
الع ري  زينب  الديدة  تعيين 

ك دي2ة جحيدة للشركة.

تحيين النظام امسا�سي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

رقم   تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

845232 بتاريخ 04/11/2022.

474P

MONDIAL VIGNETTE
SARL AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جاحد

حي إفريقيا رقم 2 زنقة 57 الدار 

البيضاء. 

بتاريخ عرفي  عقد   ب وأب 

22 سبت 21 2222  تقررمايلي :
افتتاح فرع يقع في قطعة 26 زنقة 

9 تجزئة الح راء 2  الدارالبيضاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

الك21ى  تحت  التجارية لدار البيضاء 
845227 التجاري  للسجل   رقم 

ج رقم اإليداع  04/11/2022.

475P

 VOYAGE ET MESSAGERIE

IATIMAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رأس الها 222.222 سرهم

 أ يلة 3 شارع الداخلة زنقة 52
رقم 73 قرية الج اعة الدار البيضاء 
رقم السجل التجاري : 546443                                                                                                                                           

   ت ديد النشاط اإلأت اعي للشركة 
العام  الج ع  محضر  عن  بناء 

بتاريخ  املنعقد  للشركة  اإلستثنائي 

 09/11/2022، قررجا  شركاء ما يلي :

 VOYAGE ET MESSAGERIE شركة 

.IATIMAD

 ت ديد النشاط اإلأت اعي للشركة  -
غي2  سجلية  أمتعة  شحن  جكالة 

مصحوبة.
جكالة بيع تذاكر الدفر الدجلية

الصالحيات امل نوحة.
املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  الدار  في  التجارية 

01/12/2022 تحت رقم 848547.
476P

GOGEDIM
شركة مداه ة

 ذات الرأس ال 47.322.222 سرهم
املقر االأت اعي : 26 زنقة علي عبد 

الرزاق الدار البيضاء-املغرب
السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 

228.937
التخفيض في رأس املال الشركة

اأت اع  محضر  ب وأب 
بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 
اتخاس  تم   ،2222 أغدطس   2

القرارات امتية :
مال  رأس  من  التخفيض   -
سرهم   23.222.222 ب بلغ  الشركة 
لينخفض من 47.322,222 سرهم إ 6 
سرهم عن طريق إلغاء   24.222.222
232.222 سهم من قي ة 222 سرهم.

- تعديل النظام امسا�سي.
ب صلحة  القانوني  اإليداع  تم 
كتابة الضبط لدى املحك ة التجارية 
أكتوبر   24 بتاريــــــخ  البيضاء،  بالدار 

2222، تحت رقم 842472.
عن املدتخلص جالبيانات

477P

 ALPHA PALACE
شركة مداه ة

 ذات الرأس ال 24.322.222 سرهم
املقر االأت اعي : 26 زنقة علي عبد 

الرزاق الدار البيضاء-املغرب
السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 

294.343
التخفيض في رأس املال الشركة

ب وأب محضر اأت اع العام   .2
االستثنائي املنعقد بتاريخ 2 أغدطس 

2222، تم اتخاس القرارات امتية :

مال  رأس  من  التخفيض   -
سرهم   23.322.222 ب بلغ  الشركة 
سرهم  24.322.222 من   لينخفض 
إ 6 2.222.222 سرهم عن طريق إلغاء 
233.222 سهم من قي ة 222 سرهم.

- تعديل النظام امسا�سي.
ب صلحة  القانوني  اإليداع  تم 
كتابة الضبط لدى املحك ة التجارية 
سبت 21   27 بتاريــــــخ  البيضاء،  بالدار 

2222، تحت رقم 839245.
عن املدتخلص جالبيانات

478P

ALVI
شركة مداه ة

 ذات الرأس ال 26.222.222سرهم
املقر االأت اعي: 26 زنقة علي عبد 

الرزاق الدار البيضاء-املغرب
السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 

98.727
التخفيض في رأس املال الشركة

ب وأب محضر اأت اع العام   .2
االستثنائي املنعقد بتاريخ 2 أغدطس 

2222، تم اتخاس القرارات امتية :
مال  رأس  من  التخفيض   -
سرهم   22.622.222 ب بلغ  الشركة 
سرهم  26.222.222 من   لينخفض 
إ 6 4.422.222 سرهم عن طريق إلغاء 
226.222 سهم من قي ة 222 سرهم.

- تعديل النظام امسا�سي.
تم اإليداع القانوني ب صلحة كتابة 
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 
،2222 أكتوبر   24 بتاريــــــخ   البيضاء، 

تحت رقم 842276.
عن املدتخلص جالبيانات

479P

STE BATA INVEST
SARL AU

فسخ عقد إيجار تديي2 حر مصل 
تجاري

من  حرر  موثق  عقد  ب قت�سى 
طرف امستاذ عبد الكريم حال موثق 
بتاريخ 08/07/2022  بالدار البيضاء 
شركة فسخت شركة باطا أنفدت، 

شريك  ذات  املدؤجلية  محدجسة 

سرهم   22.222 رأس الها  جحيد، 

 23 رقم  البيضاء،  الدار  ف6  جمقرها 

زنقة فيمي بلفدير جاملقيدة بالسجل 

عدس  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

أ يع  تديي2  إيجار  عقد   ،373227

فايف  أتي  لل قهى  التجاري  امصل 

الكائن بالدار البيضاء زنقة أبو الوقت 

الديدين  باسم  بوركون   29 رقم 

طه  مح د  ج  علمي  الحليمي  ياسين 

بالسجل  مقيدين  علمي  الحليمي 

إطار  في  البيضاء  بالدار  التجاري 

العدسين  تحت  الفعلية  املشاركة 

269228 ج 269222. 

توأه التعرضات لكتابة الضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحك ة 

ساخل امأل القانوني.

480P

W5 MEDIA
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ب داهم الوحيد

برأس ال 222 222، سرهم

املقر الرئي�سي : 22 زنقة أعفر بن 

عطية الشقة 9 الطابق 4  -  الدار 

البيضاء  

RC 214377

االستثنائي  القرار  عل6  بناًء 

بتاريخ  الوحيد  لل داهم 

04/10/2022 ، تقرر:

نقل املكتب الرئي�سي من العنوان  

الشقة عطية  بن  أعفر  زنقة   22 

إ 6   ، البيضاء  الدار   4 الطابق   9

زنقة أبو قاسم شابي حي   6 العنوان 

غوتييه الطابق 3 ، الدار البيضاء.

جفًقا  امسا�سي  النظام  تعديل 

لذلك.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية في الدار البيضاء تحت رقم  

842427

481P
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ATLANTIC GOURMET
SARL

السجل التجاري رقم : 422977
تعديالت قانونية

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
بتاريخ 5 أغدطس 2222 قرر شركاء 
ش.م.م  كورمي  أتلنتيك  شركة 
املقر  سرهم   22.222 رأس ال  ذات 
طريق   27 البيضاء  الدار  االأت اعي 

أزمور تجزئة أرض الكبي2 ما يلي :
إقالة الديدة نبيلة أدوس من 

مهامها ك دي2ة للشركة.
رضوان  أح د  الديد  تعيين 
 8 ملدة  للشركة  ك دي2  أدوس 

سنوات.
القانون  من   42 الفصل  تعديل 

امسا�سي للشركة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحك ة التجارية للدار البيضاء يوم 

4 نوف 21 2222 تحت رقم 845236.
482 P

ULTIMA GROUP
SARL AU

السجل التجاري رقم : 323237
تعديالت قانونية

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
قرر   2222 سبت 21   23 بتاريخ 
ش.م.م  كرجب  التي ا  شركة  شركاء 
املقر  سرهم   222.222 رأس ال  ذات 
شارع   52 البيضاء  الدار  االأت اعي 
الزرقطوني الطابق االجل شقة رقم 3 

إقامة الر�سى
 2.222 تفويت  عل6  املصاسقة 
بن  سل ان  الديد  ي تلكها  حصة 
كريم  مح د  الديد  لفائدة  كي2ان 

أدوس.
استقالة الديدة سل ان بن كي2ان 

من مهامه ك دي2 للشركة.
تعيين الديد مح د كريم أدوس 

ك دي2 للشركة.
تعديل القانون امسا�سي للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحك ة التجارية للدار البيضاء يوم 
24 أكتوبر 2222 تحت رقم 842278.
483 P

WELCOME PROSPERITE
SARL AU

RC : 562063
رأس مال 222.222  سرهم

املقر الرئي�سي: 422 شارع الزرقطوني 
إقامة ح د الشقة رقم 2

الدار البيضاء
العام االستثنائي  الج ع  نهاية  في 
املداهم  قرر   ،12/11/2022 بتاريخ 

الوحيد ما يلي :
القرار امجل :

االستثنائي  العام  الج ع  جافق 
لل داه ين عل6 تحويل امسهم بين 
املداهم الوحيد الديد مح د مرجا 
جالديد عبداملنعم تا�سي مقد ة عل6 

النحو التا ي :
 تحويل 522 سهم م لوكة للديد 
شركة مال  رأس  في  مرجا   مح د 
» WELCOME PROSPERITEللديد 

عبد املنعم تا�سي :
 القرار الثاني:

قرر الج ع العام اعت اس التوزيع 
الجديد لرأس املال عل6 النحو التا ي : 

- الديد مح د مرجا : 522 سهم.
 522  : تا�سي  الديد عبداملنعم   -

سهم.
أي ما مج وعه : 2222 سهم.

تعديل  من  ذلك  عل6  يت2تب  جما 
لل استين 6 ج 7 من النظام امسا�سي:

املاسة 6 :
كل  الشركة،  في  الشركاء  يداهم 

منهم باملبالغ التالية :
 52.222 مرجا  مح د  الديد.   -

سرهم.
- الديد عبد املنعم تا�سي  52.222 

سرهًم
أي ما مج وعه 100،000 سرهم

املاسة 7 :
يبلغ رأس مال الشركة 100،000 
سهم   2222 إ 6  جهي مقد ة  سرهم. 
للدهم،  سرهم   222.22 بقي ة 
بالكامل  مدفوعة  بالكامل،  مكتتبة 
ب ا يتناسب مع  جمخصصة للشركاء 

مداه اتهم، جهي :

- الديد مح د مرجا : 522 سهم
 522  : تا�سي  الديد عبداملنعم   -

سهم.
مج وع : 2222 سهم.

القرار الثالث:
قرر الج ع العام تحويل الشركة 
من ذات املدؤجلية املحدجسة  بشريك 
املدؤجلية  ذات  شركة  إ 6  جحيد 

املحدجسة.  
 5-95 رقم  للقانون   

ً
طبقا

 1-97-49 رقم  املقابلة  جالظهي2ات 
2997 جرقم -1-06 الصاسر في ف21اير 

22 بتاريخ 24 ف21اير 2226.
تعديل  من  ذلك  عل6  يت2تب  جما 

لل اسة 2 من النظام امسا�سي :
املاسة  2 : شكل الشركة

أسناه،  املوقعين  بين  تشكيل  تم 
إنشاؤها  تم  التي  امسهم  جأصحاب 
 أسناه، جتلك التي ي كن إنشاؤها الحًقا ،
جهي شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

.»sarl«
القرار الرابع :

قرر الج ع العام تحديث النظام 
امسا�سي. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

2022/12/02 تحت رقم 848742.
484P

HHBDIS
SARL

برأس ال 922.222 سرهم
ب وأب عقد خاص مؤرخ بالدار 
قرر   ،31/10/2022 بتاريخ  البيضاء 

الج ع العام االستثنائي :
الديد بالتي عبد الحكيم فوت   -
 أربعة آالف جخ د ائة )4522) سهم ،
أربعة  فوت  بالتي  هشام  الديد  ج 
ت ثيل   .(4522( جخ د ائة  آالف 
أ يع م تلكاتهم في رأس مال الشركة 
غ ان  بو ي  يونس  الديد  لصالح 

مقابل ألف )9222) سهم.
الحكيم  عبد  الديد  استقال   -
من  بالتي  هشام  جالديد  بالتي 
منصبيه ا ك ديرين للشركة، جنتيجة 
لذلك قام الديد يونس بو ي غ ان 

جتم  الدابقين  املديرين  بتدريح 
تعيينه ك دير منفرس لفت2ة غي2 محدسة 
لـ  القانوني  الشكل  تغيي2  تم   -
ذات  شركة  من   HHBDIS SARL«
إ 6 شركة ذات  املدؤجلية املحدجسة 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جاحد.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

09/11/2022 برقم 845292.
485P

BIJOUTERIE CHAHD
SARL AU

ذات مدؤجلية محدجسة بشريك 
جحيد

رأس الها 52.222  سرهم 
مقرها االأت اعي شارع سيدي 

عبد الح يد فيال زياس الحي االساري  
شفشاجن

الج ع  محضر  ب وأب 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

22/11/2022. تم االتفاق عل6 :
حل مدبق للشركة 

املوان. محدن  الديد  تعيين 
مقر  تحديد  ج  للشركة  ك صف 

الشركة ك قر للتصفية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
  01/12/2022 بتاريخ  بشفشاجن 

تحت رقم 140/2022.
486P

SINAM CAR’S
SARL AU

   ذات مدؤجلية محدجسة بشريك 
جحيد

رأس الها 52.222 سرهم 
مقرها االأت اعي شارع الجيش 
امللكي الحي اإلساري  شفشاجن.

الج ع  محضر  ب وأب 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

21/11/2022. تم االتفاق عل6 :
حل مدبق للشركة 

العا ي. عبد  اكدي  الديد  تعيين 
مقر  تحديد  ج  للشركة  ك صف 

الشركة ك قر للتصفية .
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بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط 
  30/11/2022 بتاريخ  بشفشاجن 

تحت رقم 139/2022.
487P

 SOCIETE BOULANGERIE ET
PATISSERIE MOSCOW

SARL AU
إغالقها ج تصفيتها

العام  الج ع  محضر  ب وأب 
بتاريخ  انعقد،  الذي  االستثنائي 
الشريك  اأت ع   ،15/03/2022
 BOULANGERIE لشركة :  الوحيد 
 ET PATISSERIE MOSCOW
SARLAU    في مقرها، الكائن ب : رقم 
70-68 شارع الجوالن أ يلة 4 الدار 
انعقد هذا االأت اع بهدف  البيضاء 
تقرير جمناقشة أدجل امع ال التا ي:

االستثنائي  العام  الج ع  قرر     
جتوافق عل6 إغالق تصفية ج الشركة 
 BOULANGERIE ET PATISSERIE:

.MOSCOW SARL AU
ثم تعيين الديدة أوال عتيقة؛ 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

BH423273. ك صفية للشركة :
 BOULANGERIE ET

PATISSERIE MOSCOW SARLAU
في  التصفية  مقر  جحدس 
شارع   68-70 رقم   : التا ي  العنوان 
البيضاء.  الدار   4 الج يلة  الجوالن 
.I C E  : 0 0 2 7 7 1 2 5 4 0 0 0 0 0 2 

.RC : 498405. IF : 50165490
488P

STE NK FOR EVERY ONE
SARL AU

اغالقها ج تصفيتها
العام  الج ع  محضر  ب وأب 
 : بتاريخ  انعقد،  الذي  االستثنائي 
الشريك  اأت ع   ،11/09/2022
 STE NK FOR EVERYالوحيد لشركة
سيار   : ب  الكائن   ،ONE SARLAU
عين الشق   4 رقم   22 الجديدة زنقة 
انعقد هذا االأت اع  الدار البيضاء. 
بهدف تقرير جمناقشة أدجل امع ال 

التا ي :

االستثنائي  العام  الج ع  قرر 

جتوافق عل6 إغالق ج تصفية الشركة 

 STE NK FOR EVERY ONE :

SARLAU

نور  بركان  الديد  تعيين  ثم 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  الدين؛ 

لشركة:           ك صفى   .BH328624 رقم 

 STE NK FOR EVERY ONE

.SARLAU

العنوان  في  التصفية  مقر  جحدس 

 4 22 رقم  التا ي: سيار الجديدة شارع 

عين الشق الدار البيضاء.

.ICE :002660787000055 

RC : 485935. IF : 47313542

489P

أش إن بيروتيك

شركـة محدجسة املدؤجلية رأس الها 

222.222 سرهم

26 شارع مرس سلطان الطابق 2 

شقة 3 الدارالبيضاء

حل قبل امأل للشركة
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

حل  تقرر   02/11/2022 بتاريخ 

انتهاء  قبل   أعاله  املذكورة  الشركة 

املدة املحدسة ج تصفيتها.

  ج قد نصب ك صفي الديد أيوب 

 58 زنقة   2 حايض املقيم اإلسريدية 

له  جفوضت  الدارالبيضاء   26 رقم 

القيام  أأل  من  املطلقة  الدلطات 

الجارية،  االأت اعية  بالع ليات 

تحقيق امصول ج تخليص الديون . 

شارع   26 مقر التصفية حدس ب 

مرس سلطان الطابق 2 شقة 3 الدار 

البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 

تحت   01/12/2022 بتاريخ  البيضاء 

رقم 22848226.
  من أأل التخليص ج اإلشهار

490P

فيدما ش م م
الهاتف 25.22.42.46.35

contact@fidma.ma ال21يد االلكت2جني
الدار البيضاء

ؤزد سوليسيون
ش.م.م 

فسخ مبكر للشركة
ب قت�سى محضر الج عية العامة 
 15/10/2022 بتاريخ  العاسية  الغي2 

لشركة ؤزس سوليديون ش.م.م 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
مقرها  سرهم,   22.222 رأس الها 
شارع   62 االأت اعي بالدار البيضاء، 
املعاني  مصطفى  زاجية  الياقوت  لال 
85 الطابق الثاني مركز التجاري  رقم 

رياض، قرر الشركاء ما يلي :
فسخ الشركة بصفة مدبقة ؛

الديد  للشركة  ك صفي  تعيين 
امين كرس ؛ 

بالدار  التصفية  مقر  تعيين 
البيضاء، 62 شارع لال الياقوت زاجية 
الطابق   85 رقم  املعاني  مصطفى 

الثاني مركز التجاري رياض.
اإليداع  تم  القانوني  :  اإليداع 
بالدار  التجارية  باملحك ة  القانوني 
تحت   29/11/2022 بتاريخ  البيضاء 

رقم 847829
للنسخة جالبيان

491P

CA CO SE
SARL/AU 

شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها 222222 سرهم

 BIS 25 مقرها االأت اعي 37 الزنقة 
حي الدعاسة ال21نو�سي البيضاء

.RC n° 173117
CA CO SE« SARL/AU «
شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها 222222 سرهم

 BIS 25 مقرها االأت اعي 37 الزنقة 
 RC حي الدعاسة ال21نو�سي البيضاء

.n° 173117
  PATENTE : 31690631.I.F

2962234
تصفية الشركة 

ب وأب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

قرر الشريك الوحيد   23/03/2022

املدكور. 

 BJ االسري�سي اح د بطاقة تعريفه 

.253593

للشركة املدكورة اعاله ما يلي : 

تصفية الشركة

اح د    االسري�سي  الديد  تعيين 

للقيام بالتصفية

 25 37 الزنقة   : مقر التصفية هو 

BIS حي الدعاسة ال21نو�سي البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   04/11/2022 في  بالبيضاء 

عدس 844366.

492P

SYSTEM RR SARL

O.C.H.IMPORTSS
SARL AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

للشريك الوحيد

مقرها االأت اعي : 22 زنقة الحرية 

طابق 3 شقة 5 الدار البيضاء

السجل التجاري رقم : 482525

تصفية الشركة
املؤرخ  العام  الج ع  ب قت�سى 

تصفية  تقرر   2222 أكتوبر   3 في 

 O.C.H.IMPORTSS SARL شركة 

AU شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

رأس الها  مبلغ  الوحيد  للشريك 

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222

طابق  الحرية  زنقة   22  : االأت اعي 

جعن  البيضاء،  الدار   5 شقة   3

الديد شكيب لحلو جعنوان 7 تجزئة 

البيضاء  الدار   - مديونة  القصبة 

ك صفي للشركة.

جقد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 3 أكتوبر 2222 جفي : 22 زنقة 

الحرية طابق 3 شقة 5 الدار البيضاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نوف 21 2222 تحت رقم 846446.

493 P
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 ALLIANCES

 INVESTISSEMENT

INTERNATIONAL
شركة املداه ة في طور التصفية

رأس الها 2.222.222 سرهم

جعنوان مقرها االأت اعي : 26 زنقة 

علي عبد الرزاق - 22252 

الدار البيضاء املغرب

السجل التجاري رقم 245.329

حل شركة
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 سبت 21 2222 تم اتخاس 

القرارات التالية :

املداه ة  الشركة  حل 

 ALLIANCES INVESTISSEMENT

لعدم  نتيجة   INTERNATIONAL

مزاجلة أي نشاط.
زنقة   26 - حدس مقر التصفية ب 

الدار   22252  - الرزاق  عبد  علي 

البيضاء املغرب.

عين الديد عبد املنعم الفا�سي   -

الفهري ك صفي للشركة ج عنوانه 27 
زنقة اح د الشر�سي ع ارة ب إقامة 

مونيتي 22252.

الدار البيضاء املغرب.

- أنهاء مهام املتصرفين جكدا مهام 

الرئيس املدير العام.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

22 نون21 2222 تحت رقم 846847.

494 P

A3 TRADING
  إنهاء ج إغالق الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 

بالبيضاء يوم 18/05/2022 ج مسجل 

 ،07/11/2022 يوم  املدينة   بنفس 

A3 TRADING   قرر مداه و شركة

املقر  ذات   املهام  محدجسة  شركة 

البيضاء،68  الدار   : في  الرئي�سي 
 شارع موالي يوسف الطابق 2 رقم 8

ج رأس الها  322.222   سرهم ما يلي : 

 A3  2إغالق ج شطب نهائي لشركة

TRADING

القانوني  اإليداع  تم  اإليداع  : 

باملحك ة  الضبط  كتابة  لدى 

يوم               البيضاء  بالدار  التجارية 

06/12/2022تحت رقم 849225 .
للنشر ج البيان.

495P

UNIT MOVER SYSTEMS
  إنهاء جإغالق الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب وأب 

 22/12/2021 يوم   بالبيضاء 

يوم  املدينة   بنفس  مسجل  ج 

شركة  مداهم  قرر   ،07/11/2022

UNIT MOVER SYSTEMSشركة 

محدجسة املهام ذات الشريك الوحيد 

ذات  املقر الرئي�سي  في  :الدار البيضاء، 

23 الطابق  أيال ي  عريبي  زنقة   26 

ج رأس الها  222.222 سرهم ما يلي : 

2إغالق ج شطب نهائي لشركة       -

 UNIT MOVER SYSTEMS

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

باملحك ة  الضبط  كتابة  لدى 

يوم                  البيضاء  بالدار  التجارية 

06/12/2022 تحت رقم 849224. 
للنشر ج البيان.

496P

ASMA BENI MELLAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

 في طور التصفية

مقرها اإلأت اعي 229 شارع الجيش

امللكي زاجية ال21يهمي اإلسري�سي 

الدار البيضاء
رقم التقييد بالسجل التجاري 

454.262

حل شركة
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 22 نون21 2222، تقرر الحل 

املدبق للشركة نتيجة لعدم مزاجلة 

أي نشاط.

ج حدس مقر التصفية ب229 شارع 
الجيش امللكي زاجية ال21يهمي اإلسري�سي 

الدار البيضاء .
املنعم  عبد  الديد  تعيين  تم  ج 
زنقة   27 جعنوانه  الفهري  الفا�سي 
اح د الشر�سي ع ارة بإقامة مونيتي 

الدار البيضاء ك صفي للشركة..
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
عدس  تحت   2222 سيد 21   26

.849.254
497 P

HIDE
شركة محدجسة املدؤجلية ذات 

الشريك الوحيد رأس الها 22.222 
سرهم

مقرها االأت اعي : 3 زنقة أجرير، 
شارع موالي يوسف، الطابق الثاني 

الدارالبيضاء
السجل التجاري : 382.222 

الدارالبيضاء.
االستثنائية  القرارات  عقب 
سبت 21   23 بتاريخ  الوحيد  للشريك 

2222 تقرر ما يلي :
ججضعها  للشركة  املدبق  الحل 

تحت التصفية الوسية.
عبدالرزاق  رشيد  الديد  تعيين 

مصفيا للشركة.
باملقر  التصفية  مقر  تعيين 

االأت اعي
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
يوم  البيضاء  للدار  التجاري 

07/10/2022 تحت عدس 842.626.
498 P

وييرت سطور
شركة محدجسة املدؤجلية
 رأس الها 22.222 سرهم

املقر االأت اعي: أ يلة 6 زنقة 5 
رقم 38

 الدار البيضاء 
شفوي  محضر  ب قت�سى 
في  البيضاء  بالدار  العام  للج ع 
الشركة  شركاء  قرر   ،09/09/2019

ما يلي :        

   الحل املبكر للشركة طبقا للقانون 

جلقانونها الداخلي ج التشطيب عليها 

السجل ج  التجارية  الضريبة   من 

التجاري.                                                                                                                       

خالدي  حدناء  الديدة  تعيين 

ك صفية للشركة مع قبولها باملهام 

املدندة إليها                                          

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 

االأت اعي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت  التجارية  باملحك ة  الضبط 

عدس 724885 في 26/09/2019.

499 P

ترينين برانت أند فارنيش

شركة محدجسة املدؤجلية

 ذات الشريك الوحيد

 رأس الها 22.222 سرهم

املقر االأت اعي : 67 زنقة شفاليي 

بييار الطابق 5 رقم 26

 الدار البيضاء 

شفوي  محضر  ب قت�سى 

في  البيضاء  بالدار  العام  للج ع 

الوحيد  شريك  قرر   ،22/08/2019

للشركة ما يلي :                                                                                                          

الحل املبكرللشركة طبقا للقانون 

عليها  جالتشطيب  الداخلي  جلقانونها 

جالسجل  التجارية  الضريبة  من 

التجاري.

عواض  نورالدين  الديد  تعيين 

باملهام  قبوله  مع  للشركة  ك صفي 

املدندة إليه.                                          

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 

االأت اعي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت  التجارية  باملحك ة  الضبط 

عدس 724886 في 26/09/2019 .       
للبيان ج املدتخلص

500P
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AY LOGIGRUE
  SARL

 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
في حل جتصفية

رأس الها : 222.222 سرهم
املقر االأت اعي : 64 زنقة عبد هللا 

 املديوني، الطابق 2، شقة 2، 
الدار البيضاء
حل الشركة

جفق مقت�سى قرار استثنائي بتاريخ 
22 سبت 21 2222 فإن الشركاء قررجا 

ما يلي :
تم حل الشركة.

تم تعيين الديد زهي2 ياسين، رقم 
البطاقة BB24397 مصفيا للشركة.

 : الشركة  لحل  االأت اعي  املقر 
64 زنقة عبد هللا املديوني، الطابق 2 

شقة 2، الدار البيضاء.
قد تم إأراءه   : اإليداع القانوني 
التجارية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
رقم اإليداع القانوني  بالدار البيضاء 
 ،2222 سبت 21   32 بتاريخ   839822

رقم السجل التجاري  522942. 
501 P

BJL CONSULTING
SARL

بحل كونديلتينغ
ش.م.م

 بشريك جحيد
ذات رأس ال : 22.222 سرهم
املقر االأت اعي : 235 شارع 

رحال املدكيني الطابق االجل 
الدار البيضاء

السجل التجاري رقم : 329672
حل الشركة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
قرر   ،2222 سبت 21   32 بتاريخ 
بحل  لشركة  الوحيد  الشريك 
جحيد  بشريك  ش.م.م  كونديلتينغ 

ما يلي :
كونديلتينغ  بحل  شركة  حل 

ش.م.م بشريك جحيد.
ألون  بن  فؤاس  الديد  تعيين 

ك صفي للشركة.

تم تعيين مقر تصفية الشركة في 

الطابق  املدكيني  رحال  شارع   235

االجل الدار البيضاء.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء   للدار  التجارية  باملحك ة 

تحت عدس   2222 يوم فاتح سيد 21 

.22848232

502 P

Sté ZINITH.TRAVAUX
SARL

شركة محدجسة املدؤجلية
رأس الها 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : 22زنقة ص21ي 

بوأ عة  الطابق  امجل  املكتب 6، 

الدار البيضاء

السجل التجاري 383229

الحل املدبق
ب وأب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 

جاملسجل   ،.3/8/2022 بتاريخ  

الواحد  الشريك  9/8/2022قرر 

،SARL ZINITH.TRAVAUX  لشركة 

ذات  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

الشريك الواحد 

ما يلي : تصفية الشركة.

الديد  تعيين  الشركاء  قرر 

املصطفى شايتي  للقيام بالتصفية.
22زنقة ص21ي  مقر التصفية هو: 

 6 املكتب  امجل   الطابق   بوأ عة  

البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بالبيضاء في 22/08/2022 تحت رقم 

  .835254

503 P

OB & CO
SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

RC : 475231
رأس مال 10،000 سرهم

املكتب الرئي�سي : 332 شارع إبراهيم 

الرجساني الطابق 5 الشقة 22 إقامة 
ريحان حي املعاريف الدار البيضاء

العام  الج ع  أحكام  ب وأب 
بتاريخ لل داه ين   االستثنائي 
11/10/2022، تقرر تصفية الشركة 
تتوقف  لذلك  جنتيجة   ، نهائًيا 
الشركة عن الوأوس نهائًيا )التصفية 
نهاية جالية املصفي الديد  جاإللغاء) 

زهي2 اجتصورت.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

2022/12/02 تحت رقم 848752.
504 P

 SDG-CMC TANGER
TETOUAN AL HOCEIMA

شركة املداه ة
رأس الها : 322.222 سرهم

 املقر االأت اعي : تقاطع الطريق 
 رقم 52 جالطريق الوطنية رقم 22 

 ص.ب 42227
( ROUTE NOUACEUR ( 

 سيدي معرجف، الدار البيضاء
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي بتاريخ 6 يونيو 
امسا�سي  القانون  إنشاء  تم   2222
 SDG-CMC TANGER لشركة 
شركة   TETOUAN AL HOCEIMA

املداه ة جالتي تتصف ك ا يلي :
 SDG-CMC TANGER  : اس ها 

.TETOUAN AL HOCEIMA
الشكل القانوني : شركة املداه ة.
تقاطع   : االأت اعي  مقرها 
الوطنية  جالطريق   52 رقم  الطريق 
 ROUTE  (  42227 ص.ب   22 رقم 
معرجف،  سيدي   (NOUACEUR

الدار البيضاء.
جتشغيل  جإسارة  تأأي2   : هدفها 
طنجة  أهة  جاملهارات  املهن  مدينة 
 Cité des métiers( تطوان الحدي ة
 et des compétences de la région

Tanger Tétouan Al Hodiema) ؛
الع ليات  أ يع  عام،  جبشكل 
التجارية أج  الدياحية  أج   املالية 
 أج الصناعية أج املنقولة أج العقارية، 
مرتبطة  تكون  أن  املحت ل  من  التي 
كليا مباشر،  غي2  أج  مباشر   بشكل 
امشياء  من  بأي  أزئيا  أج    
م اثلة  أشياء  أي  أج  الخصائص   أج 

أج ذات صلة.

سنة تبتدئ من يوم   99  : أمدها 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

املداه ات - رأس املال - امسهم : 

تم تحديد رأس املال ب بلغ 322.222 

سهم   3222 إ 6  مقد ة  جهي  سرهم 

سرهم لكل منها، أ يعها   222 بقي ة 

قي تها  ربع  جتدفع  الرتبة،  نفس  من 

طريق  عن  االكتتاب  عند  اإلس ية 

املدفوعات النقدية.

التديي2 : يدي2 الشركة :

امشخاص الذاتيين :

بتاريخ  املزساسة  اطريشا،   لبنى 

مغربية الجندية،   ،2985 أبريل   29

ب  الداكنة  عامة،  مديرة  رئيدة 

حي  شراسي،  اح د  القايد  زنقة   2

البطاقة  رقم  خريبكة،  النهضة، 

الوطنية للتعريف C946728 ؛

بتاريخ  املزساس  بنداجس،   مح د 

الجندية،  مغربية   ،2979 ف21اير   9

متصرف، الداكن ب فيال الرقم 232، 

رقم البطاقة  الدرجة،  أنان الدرجة، 

الوطنية للتعريف AD82972 ؛

املزساس بتاريخ  عبد املو 6 صديق، 

مغربي الجندية،   ،2962 سيد 21   3

الداكن ب زنقة صنعاء،  متصرف، 

الشغل  جإنعاش  املنهي  التكوين  فيال 

البطاقة  رقم  طنجة،   ،OFPPT

.I75249 الوطنية للتعريف

امشخاص املعنويين :

جإنعاش  املنهي  التكوين  مكتب 

مقرها  ع ومية،  مؤسدة  الشغل، 

االأت اعي تقاطع طريق الطريق رقم 52 

جالطريق الوطني رقم 22، ص.ب 42227 

سيدي   (ROUTE NOUACEUR(

معرجف، الدار البيضاء، هدفه تشجيع 

الع ل جتطوير جتكييف التدريب املنهي 

رقم التعريف  تنظيم جمراقبة التعلم، 

املوحد لل قاجلة 222674324222282 

امل ثل   ،2622622 التعريف الضريبي 

القانوني الديدة لبنى اطريشا بصفتها 

املنهي  التكوين  ملكتب  العامة  املديرة 

جإنعاش  الشغل.
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املدققون : تم تعيين مكتب فزازي 
جشركائه م ثله الديد خالد فزازي، 
مراأعا لحدابات الشركة ملدة عام 
جاحد تنتهي في جقت انعقاس الج عية 
الدنة  حدابات  في  للبت  العامة 

املنتهية في 32 سيد 21 2222.
تم تج يد امموال   : حداب بنكي 
النقدية عل6 حداب غي2 متوفر رقم 
التأسيس  قيد  الشركة  باسم  فتح 
 ،(BMCE )مج وعة  في بنك إفريقيا 
في  الواقع  برأا،  عين  أع ال  مركز 
28 شارع أعفر ال21ماكي، عين برأا، 

الدار البيضاء. 
اإليداع   تم    : القانوني  اإليداع 
القانوني لدى املحك ة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 8 سيد 21 2222 تحت 

سجل تجاري رقم 564927.
للتلخيص جالنشر

املدي2ين

505 P

 SDG-CMC BENI MELLAL
KHENIFRA

شركة املداه ة
رأس الها : 322.222 سرهم

املقر االأت اعي : تقاطع طريق 
الطريق  رقم 52 جالطريق الوطنية 

 رقم 22 

 ROUTE ( 42227 ص.ب
NOUACEUR ) سيدي معرجف، 

الدار البيضاء
تأسيس شركة

ب قت�سى عقد عرفي بتاريخ 6 يونيو 
امسا�سي  القانون  إنشاء  تم   2222
 SDG-CMC BENI MELLAL لشركة 
جالتي  املداه ة  شركة   KHENIFRA

تتصف ك ا يلي :
 SDG-CMC BENI  : اس ها 

.MELLAL KHENIFRA
الشكل القانوني : شركة املداه ة.
طريق  تقاطع   : االأت اعي  مقرها 
الوطنية  جالطريق   52 رقم  الطريق 
 ROUTE  (  42227 ص.ب   22 رقم 
معرجف،  سيدي   (NOUACEUR

الدار البيضاء.

جتشغيل  جإسارة  تأأي2   : هدفها 

مدينة املهن جاملهارات أهة بني مالل 

 Cité des métiers et des( خنيفرة 

 compétences de la région Beni

Mellal Khenifra) ؛

الع ليات  أ يع  عام،  جبشكل 

التجارية أج  الدياحية  أج   املالية 

 أج الصناعية أج املنقولة أج العقارية، 

مرتبطة  تكون  أن  املحت ل  من  التي 

كليا مباشر،  غي2  أج  مباشر   بشكل 

امشياء من  بأي  أزئيا   أج 

م اثلة أشياء  أي  أج  الخصائص   أج 

 أج ذات صلة.

سنة تبتدئ من يوم   99  : أمدها 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

املداه ات - رأس املال - امسهم : 

تم تحديد رأس املال ب بلغ 322.222 

سهم   3222 إ 6  مقد ة  جهي  سرهم 

سرهم لكل منها، أ يعها   222 بقي ة 

قي تها  ربع  جتدفع  الرتبة،  نفس  من 

طريق  عن  االكتتاب  عند  اإلس ية 

املدفوعات النقدية.

التديي2 : يدي2 الشركة :

امشخاص الذاتيين :

بتاريخ  املزساسة  اطريشا،   لبنى 

مغربية الجندية،   ،2985 أبريل   27

ب  الداكنة  عامة،  مديرة  رئيدة 

حي  شراسي،  اح د  القايد  زنقة   2

البطاقة  رقم  خريبكة،  النهضة، 

الوطنية للتعريف C946728 ؛

بتاريخ  املزساس  بنداجس،   مح د 

الجندية،  مغربية   ،2979 ف21اير   9

متصرف، الداكن ب فيال الرقم 232، 

رقم البطاقة  الدرجة،  أنان الدرجة، 

الوطنية للتعريف AD82972 ؛

بتاريخ  املزساس  س ي،  الوهاب  عبد 

مغربي الجندية،   ،2972 سيد 21   7

متصرف، الداكن بالدكن الوظيفي 

للتكنولوأيا  املتخصص  املعهد 

البطاقة  رقم  مالل،  بني  التطبيقية 

.Z252573 الوطنية للتعريف

امشخاص املعنويين :
جإنعاش  املنهي  التكوين  مكتب 
مقرها  ع ومية،  مؤسدة  الشغل، 
االأت اعي تقاطع طريق الطريق رقم 52 
جالطريق الوطني رقم 22، ص.ب 42227 
سيدي   (ROUTE NOUACEUR(
معرجف، الدار البيضاء، هدفه تشجيع 
الع ل جتطوير جتكييف التدريب املنهي 
رقم التعريف  تنظيم جمراقبة التعلم، 
املوحد لل قاجلة 222674324222282 
امل ثل   ،2622622 التعريف الضريبي 
القانوني الديدة لبنى اطريشا بصفتها 
املنهي  التكوين  ملكتب  العامة  املديرة 

جإنعاش الشغل.
املدققون : تم تعيين مكتب فزازي 
جشركائه م ثله الديد خالد فزازي، 
مراأعا لحدابات الشركة ملدة عام 
جاحد تنتهي في جقت انعقاس الج عية 
الدنة  حدابات  في  للبت  العامة 

املنتهية في 32 سيد 21 2222.
تم تج يد امموال   : حداب بنكي 
النقدية عل6 حداب غي2 متوفر فتح 
باسم الشركة قيد التأسيس في بنك 
مركز   ،(BMCE )مج وعة  إفريقيا 
أع ال عين برأا، الواقع في 28 شارع 
الدار  برأا،  عين  ال21ماكي،  أعفر 

البيضاء. 
اإليداع   تم    : القانوني  اإليداع 
القانوني لدى املحك ة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 8 سيد 21 2222 تحت 

سجل تجاري رقم 564929.
للتلخيص جالنشر

املدي2ين

506 P

 SDG-CMC RABAT -SALE -
KENITRA

SA
شركة املداه ة

رأس الها : 322.222 سرهم
 املقر االأت اعي : تقاطع الطريق 

 رقم 52 جالطريق الوطنية رقم 22 

 ROUTE ( 42227 ص.ب
NOUACEUR ) سيدي معرجف، 

الدار البيضاء

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   ب قت�سى 
القانون  إنشاء  تم   2222 يونيو   24

 SDG-CMC RABAT امسا�سي لشركة

SALE - KENITRA- شركة املداه ة 

جالتي تتصف ك ا يلي :

 SDG-CMC RABAT  : اس ها 

.-SALE - KENITRA

الشكل القانوني : شركة املداه ة.

طريق  تقاطع   : االأت اعي  مقرها 

الوطنية  جالطريق   52 رقم  الطريق 
 ROUTE  (  42227 ص.ب   22 رقم 

معرجف،  سيدي   (NOUACEUR

الدار البيضاء.

جتشغيل  جإسارة  تأأي2   : هدفها 

الرباط  أهة  جاملهارات  املهن  مدينة 

 Cité des métiers et( سال القنيطرة

 des compétences de la région

RABAT-SALE - KENITRA) ؛

الع ليات  أ يع  عام،  جبشكل 

التجارية أج  الدياحية  أج   املالية 

 أج الصناعية أج املنقولة أج العقارية، 

مرتبطة  تكون  أن  املحت ل  من  التي 

كليا  مباشر،  غي2  أج  مباشر   بشكل 

أج أزئيا بأي من امشياء أج الخصائص 

أج أي أشياء م اثلة أج ذات صلة.

سنة تبتدئ من يوم   99  : أمدها 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.
املداه ات - رأس املال - امسهم : 

تم تحديد رأس املال ب بلغ 322.222 

سهم   3222 إ 6  مقد ة  جهي  سرهم 

سرهم لكل منها، أ يعها   222 بقي ة 

قي تها  ربع  جتدفع  الرتبة،  نفس  من 

طريق  عن  االكتتاب  عند  اإلس ية 

املدفوعات النقدية.

التديي2 : يدي2 الشركة :

امشخاص الذاتيين :

بتاريخ  املزساسة  اطريشا،   لبنى 

مغربية الجندية،   ،2985 أبريل   27
ب  الداكنة  عامة،  مديرة  رئيدة 
حي  شراسي،  اح د  القايد  زنقة   2
البطاقة  رقم  خريبكة،  النهضة، 

الوطنية للتعريف C946728 ؛
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بتاريخ  املزساس  بنداجس،   مح د 
الجندية،  مغربية   ،2979 ف21اير   9
متصرف، الداكن ب فيال الرقم 232، 
رقم البطاقة  الدرجة،  أنان الدرجة، 

الوطنية للتعريف AD82972 ؛
عبد الرحيم مفضال، املزساس بتاريخ 
مغربي الجندية،   ،2974 فاتح يناير 
أجالس  تجزئة  ب  الداكن  متصرف، 
طالب زنقة 2 رقم 43 شقة 9 ط 4 عين 
البطاقة  رقم  البيضاء،  الدار  الشق، 

.EA37842 الوطنية للتعريف
امشخاص املعنويين :

جإنعاش  املنهي  التكوين  مكتب 
مقرها  ع ومية،  مؤسدة  الشغل، 
االأت اعي تقاطع طريق الطريق رقم 52 
جالطريق الوطني رقم 22، ص.ب 42227 
سيدي   (ROUTE NOUACEUR(
معرجف، الدار البيضاء، هدفه تشجيع 
الع ل جتطوير جتكييف التدريب املنهي 
رقم التعريف  تنظيم جمراقبة التعلم، 
املوحد لل قاجلة 222674324222282 
امل ثل   ،2622622 التعريف الضريبي 
القانوني الديدة لبنى اطريشا بصفتها 
املنهي  التكوين  ملكتب  العامة  املديرة 

جإنعاش الشغل.
املدققون : تم تعيين مكتب فزازي 
جشركائه م ثله الديد خالد فزازي، 
مراأعا لحدابات الشركة ملدة عام 
جاحد تنتهي في جقت انعقاس الج عية 
الدنة  حدابات  في  للبت  العامة 

املنتهية في 32 سيد 21 2222.
تم تج يد امموال   : حداب بنكي 
النقدية عل6 حداب غي2 متوفر فتح 
باسم الشركة قيد التأسيس في بنك 
مركز   ،(BMCE )مج وعة  إفريقيا 
أع ال عين برأا، الواقع في 28 شارع 
الدار  برأا،  عين  ال21ماكي،  أعفر 

البيضاء. 
اإليداع   تم    : القانوني  اإليداع 
القانوني لدى املحك ة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 8 سيد 21 2222 تحت 

سجل تجاري رقم 564923.
للتلخيص جالنشر

املدي2ين

507 P

FISCOGEF

Tél : 0522 27 49 96

HAMAS PIECES FRIGOS
RC : 65941

التصفية النهائية
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
قرر   2222 سبت 21   7 املنعقد بتاريخ 

 HAMAS PIECES شركة  مداه وا 

FRIGOS ما يلي :

املوافقة عل6 تقرير املصفي ؛

قفل تصفية الشركة ؛
التجاري  السجل  عل6  التشطيب 

رقم 65942.

باملحك ة   القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

8 سيد 21 2222 تحت رقم 849392.
من أأل النشر

508 P

FISCOGEF

Tél : 0522 27 49 96

SAMIRBAT
RC : 564615

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   2222 نوف 21   8 بتاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

.SAMIRBAT : التد ية
املقر االأت اعي : 82 زنقة الهدهد، 

الدار البيضاء.

اإلنعاش   : االأت اعي  الهدف 

العقاري.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة ذج شريك جحيد.

سرهم   222.222  : الرأس ال 

مقد ة إ 6 :

سرهم   222 حصة من فئة   2222

للديد أح د ملليح.

أح د  الديد  تعيين   : التديي2 

غي2  ملدة  للشركة  جحيد  مدي2  ملليح 

محدجسة.

باملحك ة     : القانوني  اإليداع 

التجارية بالدار البيضاء يوم 6 سيد 21 

2222 تحت رقم 848946.

الدنة االأت اعية : من فاتح يناير 

إ 6 32 سيد 21.

املدة : 99 سنة.

السجل التجاري : 564625.
من أأل النشر

509 P

FISCOGEF

Tél : 0522 27 49 96

EUREKA
املقر االأت اعي : مكتب رقم 629، 

الدار البيضاء ني2 شور بارك 2222 

شارع القدس، سيدي معرجف، الدار 

البيضاء

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

سبت 21   22 يوم  املنعقد  االستثنائي 

2222 تقرر ما يلي :

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

مونيك،  بالج   ،227 رقم  فيال   : إ 6 

املح دية.

تحيين القوانين امساسية للشركة 

جفق التعديالت املنصوص عليها.

باملحك ة   القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

8 سيد 21 2222 تحت رقم 849389.
من أأل النشر

510 P

STE ARDOR’LUX ENERGY  
SARL

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

2 أبريل 2222 قرر ما يلي :

تفويت كل حصص الشركة   -  2

لصالح الديدة إكرام زجيتينة.

2 - يدير الشركة جملدة غي2 محدسة 

الديدة إكرام زجيتينة.
3 - تحويل مقر الشركة إ 6 : زنقة 

بالطابق   42 الهند، محل تجاري رقم 

امر�سي، الرباط.

4 - تعديل قانون الشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحك ة 

8 سيد 21 2222 تحت رقم 232266.

511 P

NYCE CREAM

مقرها االأت اعي : ع ارة 58، شقة 

ألف 3، زنقة جاس سبو، أكدال، 

الرباط

السجل التجاري رقم : 257787

االستثنائي  العام  الج ع  جافق 

املنعقد بتاريخ 22 نوف 21 2222 لهذه 

جتعيين  الشركة  فسخ  عل6  الشركة 

ك صفية  فتوحي  أ يلة  الديدة 

 : الشركة  مقر  تحديد  تم   للشركة، 

زنقة   ،3 ألف  شقة   ،58 ع ارة 

ك حل  الرباط  أكدال،  سبو،  جاس 

للتصفية.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

لدى مصلحة السجل التجاري باملحك ة 

التجارية بالرباط في 8 سيد 21 2222 

تحت رقم 232245. 

512 P

 BENAISSAFA IMPORT -

EXPORT

SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

للشركة  العام  الج ع  عقد  بعد 

تم تحرير   ،2222 سبت 21   26 بتاريخ 

للشركة  جتصفية  حل  حول  محضر 

ذات  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

الخصائص التالية :

 BENAISSAFA IMPORT : اإلسم

.- EXPORT SARL

تصفية الشركة لعدم   : املوضوع 

جأوس رجاج تجاري.

املدؤجل عن حل الشركة : الديد 

مي ون بنعي�سى.

باملحك ة   : القانوني  اإليداع 

 626 رقم  سلي ان  ابن  اإلبتدائية 

بتاريخ 5 سيد 21 2222.

513 P
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LKHIRAGRI
SARL AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
جمداهم جاحد

املقر االأت اعي : رقم 255 مح د 
الخامس، القنيطرة

بيع امسهم
تعيين مدي2 الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
  LKHIRAGRI لشركة  العاسي  الغي2 
املدؤجلية  ذات  شركة   SARL AU

املحدجسة جمداهم جاحد، تقرر ما يلي :
املصاسقة عل6 بيع امسهم :

سهم من الديد مكدر   622 بيع 
ع ر إ 6 الديد مصطفى بابا ؛

سهم من الديد مكدر   222 بيع 
هشام إ 6 الديد مصطفى بابا ؛

سهم من الديد مكدر   222 بيع 
مح د إ 6 الديد مصطفى بابا.

املصاسقة عل6 تفويت تديي2 جإسارة 
الشركة إ 6 الديد مصطفى بابا.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

التجاري رقم 49583. 
514 P

BIG SMART
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد
رأس الها : 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : 2 زاجية أبو بكر 
 الصديق جطارق بن زياس، مكتب 

رقم 4،القنيطرة
تأسيس شركة

بالقنيطرة  عرفي  عقد  ب قت�سى 
جضع  تم   ،2222 سيد 21   5 بتاريخ 
ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 
جحيد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

ذات املواصفات التالية :
.BIG SMART SARL AU : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

زاجية أبو بكر   2  : املقر االأت اعي 
 الصديق جطارق بن زياس، مكتب رقم 4، 

القنيطرة.

موضوع الشركة :

في  فني  جمص م  محلل  م21مج، 

اإلعالميات.
رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم   222.222 مبلغ  في  الشركة 

اأت اعية  حصة   2222 إ 6  مقدم 

محررة  للواحدة،  سرهم   222 بقي ة 

الشريك  ملك  في  مكتتبة،  بكاملها، 

الوحيد كالتا ي :

الديد أسامة ع اري 2222 حصة.

املدة : 99 سنة.

: أسند إ 6 الديد أسامة  التديي2 

الحامل  املغربية،  الجندية  ع اري، 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G322293
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحك ة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 67535.

515 P

LUB-SEBOU
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد
رأس الها : 222.222 سرهم

 املقر االأت اعي : 47، زنقة ع رج 

بن العاص، إقامة إس اعيل، مكتب 
رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

بشريك جحيد ذات املواصفات التالية :

.LUB-SEBOU SARL AU : التد ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.
زنقة ع رج   ،47  :  املقر االأت اعي 

بن العاص، إقامة إس اعيل، مكتب 
رقم 4، القنيطرة.

موضوع الشركة :

بائع املحار بالتقديط ؛

املختلفة  امشغال  في  املقاجلة 

أجالبناء ؛

التجارة بصفة عامة.

رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم   222.222 مبلغ  في  الشركة 

اأت اعية  حصة   2222 إ 6  مقدم 

محررة  للواحدة،  سرهم   222 بقي ة 

الشريك  ملك  في  مكتتبة،  بكاملها، 

الوحيد كالتا ي :

الديد موالي عابد الوراري 2222 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إ 6 الديد موالي   : التديي2 

املغربية،  الجندية  الوراري،  عابد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G228756

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  باملحك ة اإلبتدائية 

رقم 67522 بتاريخ فاتح سيد 21 2222.

516 P

MATRASSE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد

 مقرها االأت اعي : الرقم 66، 

بلوك L، أجالس اجأيه، الطابق امجل، 

القنيطرة

السجل التجاري رقم 62277

الحل املبكر للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

 MATRASSE لشركة  العاسي  الغي2 

الوحيد  الشريك  قرر   SARL AU 

ما يلي :

الحل املبكر للشركة.

 HARGAL الديد  تعيين 

مصفي  بصفته   ،MOUHCINE

للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

 ،L ب قرها االأت اعي : الرقم 66، بلوك 

اجالس اجأيه، الطابق امجل، القنيطرة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 25 نوف 21 

2222 تحت رقم 93326.

517 P

Y&A KENIDECO

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد

رأس الها : 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : 26، زنقة ابي زرع، 

39 شارع موالي عبد العزيز ج86 

مكرر، شارع موالي عبد الرح ان، 

ع ارة A مكتب 7، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قت�سى 

بالقنيطرة، تم جضع القانون امسا�سي 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  لشركة 

بشريك جحيد ذات املواصفات التالية :

 Y&A KENIDECO  : التد ية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة بشريك جحيد.

 املقر االأت اعي : 26، زنقة ابي زرع، 

ج86  العزيز  عبد  موالي  شارع   39

الرح ان،  عبد  موالي  شارع  مكرر، 

ع ارة A مكتب 7، القنيطرة.

موضوع الشركة :

مقاجل نجار ؛

املقاجلة في تزيين جزخرفة الشقق ؛

املختلفة  امشغال  في  املقاجلة 

أجالبناء.

رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

سرهم   222.222 مبلغ  في  الشركة 

اأت اعية  حصة   2222 إ 6  مقدم 

محررة  للواحدة،  سرهم   222 بقي ة 

الشريك  ملك  في  مكتتبة،  بكاملها، 

الوحيد.

املدة : 99 سنة.

الديد  إ 6  أسند   : التديي2 

.OUTOUKHRIBINE YASSINE

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بالقنيطرة تحت  باملحك ة اإلبتدائية 

رقم 67542 بتاريخ 5 سيد 21 2222

518 P
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STE NEAMA MENUISERIE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

بشريك جحيد
رأس الها : 222.222 سرهم

مقرها االأت اعي : 26، ساحة موالي 
يوسف، بقعة ساميطال، القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
الغي2 العاسي بتاريخ 25 نوف 21 2222 
 STE NEAMA MENUISERIE لشركة
الوحيد  الشريك  قرر   SARL AU 

ما يلي :
الحل املبكر للشركة.

تعيين الديد تنفوح عبد الرح ن 
بصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
ب قرها االأت اعي : 26، ساحة موالي 

يوسف، بقعة ساميطال، القنيطرة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 9 سيد 21 

2222 تحت رقم 93634.
519 P

KENITAP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 222.222 سرهم
املقر االأت اعي : متجر رقم 38، زاجية 

الزنقة 33 ج76، القنيطرة
السجل التجاري رقم 67229 

القنيطرة
استدراك خطإ

بالجريدة  جقع  خطإ  استدراك 
الرس ية رقم 5744 بتاريخ 32 نوف 21 

.2222
عوض :

املقر االأت اعي :
 33 الزنقة  زاجية   ،28 رقم  متجر 

ج76، القنيطرة.
يقرأ :

املقر االأت اعي :
 33 الزنقة  زاجية   ،38 رقم  متجر 

ج76، القنيطرة.
الباقي بدجن تغيي2.

520 P

STE EDE CONSULTING  
SARL AU

العاسي  الغي2  العام  الج ع  قرر 
 2222 نوف 21   25 بتاريخ  املنعقد 
 STE EDE CONSULTING لشركة 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
 222.222 رأس الها  جحيد،  بشريك 
إقامة   : االأت اعي  مقرها  سرهم، 
الخي2، ع ارة 42 الشقة رقم 9، سال 

الجديدة، سال ما يلي :
- الشرجع في التصفية املدبقة   2

للشركة.
اشري  ع ر  الديد  تعيين   -  2

مصفي للشركة.
3 - تحديد مقر التصفية ب إقامة 
الخي2، ع ارة 42 الشقة رقم 9، سال 

الجديدة، سال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية بدال بتاريخ 5 سيد 21 2222 

تحت رقم 42285.
521 P

CARE CORNER
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تقرر  بالقنيطرة   2222 نوف 21   9
املدؤجلية  محدجسة  شركة  تأسيس 

بشريك جاحد بالخصائص التالية :
التد ية االأت اعية : كار كورنر.

شارع   ،222  : االأت اعي  املقر 
صنوبر،  إقامة  العزيز،  عبد  موالي 

مكتب رقم 4، القنيطرة.
املعدات  في  التجارة   : الهدف 

الطبية جالجراحية لألسنان.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
من  تبتدئ   : االأت اعية  الدنة 
32 من سيد 21  فاتح يناير جتنتهي في 

من كل سنة.
في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 
 2222 عل6  مقدم  سرهم   222.222

حصة بقي ة 222 سرهم.
من  مدي2ة  الشركة   : التديي2 
ملدة  اس اعيلي  ليل6  الديدة  طرف 

غي2 محدجسة.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.67563

تم إيداع الطلب باملحك ة اإلبتدائية 

 2222 سيد 21   6 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت الرقم 93592.

522 P

GZED HOLDING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها : 222.222 سرهم

إعالن تعديالت بالشركة
الرافعي،  كنزة  الديدة  استقالة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

مدي2  منصب  من   BK242367

الشركة.

الديدة   : أديدة  مدي2ة  تعيين 

 غيتة ع ور، الحاملة للبطاقة الوطنية 
.AD323265 رقم

بإضافة  الشركة  غرض  توسيع 

النشاط التا ي : أشغال متنوعة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 21   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 22438.

السجل التجاري رقم 262549.

523 P

ESL AP MAROC
شركة مجهولة اإلسم

رأس الها : 322.222 سرهم

تحويل املقر االأت اعي
لشركة  اإلسارة  مجلس  من  بقرار 

»ESL AP MAROC« تقرر ما يلي :

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

للعنوان التا ي :

املقر  تحويل   : يلي  ما  تقرر 

 : التا ي  للعنوان  للشركة  االأت اعي 

املحيط،   3 الشقة  اجسلو  24 شارع 

الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سيد 21   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 22439.

السجل التجاري رقم 227279.

524 P

JOHARA AGRI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : ع ارة 32 شقة 8 

زنقة موالي أح د لوكيلي حدان 

الرباط

السجل التجاري رقم 246947 

الرباط

بيع حصة اأت اعية
استقالة مدي2

تعيين مدي2 أديد
إعاسة صياغة القانون امسا�سي

أكتوبر   24 بتاريخ  بعقد   -  2

االبيض  ر�سى  الديد  قام   2222

ببيع 222 حصة اأت اعية من أصل 

حصة التي كان ي لكها بشركة   522

الديد  لفائدة   »JOHARA AGRI«

عبد الكريم حكم.

العام  الج ع  ملحضر  تبعا   -  2

2222، قرر شركاء  24 أكتوبر  بتاريخ 

شركة »JOHARA AGRI« ما يلي :

 222 املعاينة جاملصاسقة عل6 بيع 

 522 أصل  من  اأت اعية  حصة 

حصة التي كان ي لكها الديد ر�سى 

 »JOHARA AGRI« بشركة  االبيض 

لفائدة الديد عبد الكريم حكم.

مريم  الديدة  استقالة  معاينة 

بنش �سي، مغربية الجندية، مزساسة 

 ،2972 يوليو   6 بتاريخ  بالرباط، 
ريتون  بني  زنقة   8 بالرباطـ،  قاطنة 

الدوي�سي،   3 الج يل  املنظر  تجزئة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  حاملة 

من مهامها ك دي2ة   ،A567429 رقم 

للشركة.

تعيين الديد عبد الكريم حكم، 

بالرباط  مزساس  الجندية،  مغربي 

 ،2967 مارس   24 بتاريخ  حدان 
ريتون  بني  زنقة   8 بالرباطـ،  قاطن 

الدوي�سي،   3 الج يل  املنظر  تجزئة 

حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

للشركة  مدي2  بصفته   ،A263859

ملدة غي2 محدجسة.
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من   25 ج   7 ج   6 املواس  تعديل 

القانون امسا�سي نتيجة لذلك.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3

التجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 9 سيد 21 2222 تحت 

رقم 232292.

بتعديل  التصريح  جضع   -  4

السجل التجاري بكتابة الضبط لدى 

 9 بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحك ة 

سيد 21 2222 تحت رقم 24242 من 

السجل الت2تيبي.
من أأل النشر جاإلشهار

التديي2

525 P

ILOUKYASS BUILDING

SARL AU

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة ذات شريك جاحد

بالرباط  عرفي  عقد  ب قت�سى 

جضع  تم   2222 يوليو   22 بتاريخ 

ذات  لشركة  امسا�سي  القانون 

شريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

جاحد، بالخصائص التالية :

  : االأت اعية  التد ية 

 ILOUKYASS BUILDING SARL«

.»AU

أع ال البناء   : الهدف االأت اعي 

لج يع هيئات الدجلة.

التجارة العامة جامع ال املتنوعة.

استي2اس جتصدير.

رقم  شقة   : االأت اعي  املقر 

أح د  موالي  شارع   ،32 ع ارة   ،8

لوكيلي، حدان - الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيدها.

 222.222  : االأت اعي  الرأس ال 

حصة   2222 عل6  موزعة   سرهم 

جزعت للحصة  سرهم   222 فئة   من 

 ك ا يلي :

 2222  : العبيد  فيصل  الديد 

حصة.

الدنة االأت اعية : تبدأ من فاتح 

يناير إ 6 32 سيد 21 من كل سنة.

العبيد  فيصل  الديد   : التديي2 

مدي2 للشركة ملدة غي2 محدجسة.

تم إيداع السجل التجاري ب كتب 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2222 نوف 21   29 بتاريخ 

.232836

526 P

STE RENGO SUD SARL AU

STE AZUL CARRIERE

SARL AU

 29 بتاريخ  عرفي  عقد  ب وأب 

نوف 21 2222 قرار الشركاء ما يلي :

 2222 تفويت الحدن اس بوسالم 

سهم من حصته إ 6 الديد ابراهيم 

زار.

التديي2 : يعهد إ 6 الديد ابراهيم 

زار ملدة غي2 محدجسة.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

سيد 21   6 اإلبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 2022/3475.

527 P

VINCI AFRIQUE

 S.A.R.L

تعديالت قانونية

االستثنائي  العام  الج ع  إثر  عل6 

   »VINCI AFRIQUE« ملداهم شركة 

املحـدجسة،  املدؤجلية  ذات  شـركة 

سرهم   2.222.222 رأس ـالها  البـالغ 

إقامة  :  زنقة بوملان،  جالكـائن مقرها 

الفالح، رقم ،22 العيون ، تقـرر:

حل الشركة.

ماء  اإلمام  مح د  الديد  تعيين 

العينين ك صفي للشركة.

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 

الضـبط باملحـك ة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2222 سيد 21   8 بتـاريخ 

.3498/2022

528 P

 STE SIR SUD SERVICES

AYOUB

 SARL

RC : 43961

تأسيس شركة
سيد 21   8 بتاريخ  بالعيون  تم 

إنشاء شركة ذات املدؤجلية   ،2222

املحدجسة بالخصائص التالية :                                              

 SIR SUD SERVICES« : التد ية

.»AYOUB

النشاط : تجارة عامة، شراء جبيع 

أأزاء جعجالت الديارات...

البي2  شارع   : االأت اعي  املقر 

 22 الرقم   2 الجديد حي خط الرملة 

العيون. 

سنة ابتدءا من تاريخ    99  : املدة 

التأسيس.

سرهم   222.222   : املال  رأس 

موزعة  حصة   2222 عل6  مقد ة 

كالتا ي :

 الديد سي2 اسريس : 622 حصة.

الديد سي2 ايوب : 422 حصة.

الديد سي2  تعيين  تم   : التديي2   

اسريس جالديد سي2 ايوب ك دي2ين 

للشركة ملدة غي2 محدجسة، مع اعت اس 

اإلمضاء املشت2ك له ا.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالعيون  اإلبتدائية  باملحك ة 

رقم  تحت   08/12/2022 بتاريخ 

.3486/2022

529 P

 SOCIETE MODERN AUTO

 SERVICE
 S.A.R.L A.U 

تــــأسيس شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  ب وأب 

تأسيس شركة  تم   2222 5 سيد 21 

ذات امل يزات التالية :

 MODERN AUTO التد ية 

 .SERVICES   S.A.R.L A.U

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد 

املقر : حي الوحدة 22 شارع مزجار 

رقم 23 العيون العيون-املغرب.

اصالح   : االأت اعية  النشاطات 

جاملعدات  الديارات  جصيانة 

الصناعية...

قدم  سرهم   222.222  : رأس ال 

لكل  سرهم   222 حصة،   2222 إ 6 

جاحدة.

الديد  إ 6  يعهد   : التديي2 

عبدالقاسر االكحل

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

سيد 21   6 اإلبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222تحت رقم 3468/22.

530 P

AVOGHARB
تأسيــس شركــــة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ب دـاهـم جاحــد
بـتاريخ  العرفـي  للعقـد  تـبعا 

تـــم جضــع قـوانـيــن   ،2222 5 سيد 21 

الـشـركة ذات امل يزات الـتاليـة :

.AVOGHARB : التد يـــة

ذات  شركة   : الشكل القانوني  

املدؤجلية املحدجسة ب داهم جاحد.

استي2اس  بيع،  شراء،   : املوضـــوع 

جامسجات  املواس  أ يع  جتوزيع 

مثل  الزراعة  أج  للت2بية  املخصصة 

الزراعية  جاملعدات  الري  معدات 

البيطرية  جاملنتجات  جامسجات 

جالبذجر املختارة.
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- كراء،  إسارة جتشغيل املزارع

االستي2اس  أج  املحلي  الشراء   -

الخام  جاملواس  املنتجات  أ يع  جبيع 

أ يع  جكذلك  التشغيل  جمعدات 

املواس الغذائية املعدة للت2بية... الخ
رقم  زنقة بوملان،   : املقـر الرئـيدـي 

87، نهج عبدة،  العيون.

الرأس ال : حدس في مبلغ 222.222 

حصة من   2.222 سرهم مقد ة إ 6 

بالكامل  جت لكها  سرهـم   222 فئة 

الديد أعفر الصبيحي.

الديد  تـدـي2 من طــرف    : اإلسارة 

أعفر الصبيحي.

بكتابة  تم   :  اإليداع القانوني 

الضبط باملحك ة االبتـدائـية بالعيون 

رقم  تحت   2222 سيد 21   6 بتاريخ 

جتم تسجيلها بالسجل   3472/2022

 : التجاري تحت الرقم التحليلي عدس 

.43949

531 P

GEGA AGRI
تأسيــس شركــــة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ب دـاهـم جاحــد
بـتاريخ  العرفـي  للعقـد  تـبعا 

قـوانـيــن  جضــع  تـــم   ،25.22.2222

الـشـركة ذات امل يزات الـتاليـة :

 .GEGA AGRI : التد يـــة

ذات  شركة   : الشكل القانوني  

املدؤجلية املحدجسة ب داهم جاحد.

بيع  شراء،  تربية،   -  : املوضـــوع 

امبقار،  املوا�سي،  أنواع  أ يع 

جأعالفها  جالدجاأن  املاعز  الج ال، 

بشكل عام.

-  استي2اس، تصدير، بيع، جتدويق 

جأ يع  الغذائية  املنتجات  أ يع 

جالخضرجات  الزراعية  املنتجات 

جالفواكه.

أ يع  جبيع  استي2اس  الشراء،   -  

جمعدات  الخام  جاملواس  املنتجات 

املواس  أ يع  جكذلك  التشغيل 

الغذائية املعدة للت2بية....... الخ.

الوكالة  تجزئة   : الرئـيدـي  املقـر 

  ،23 شقة   E  222 رقم   ،  E بلوك   ،2

العيون.

الرأس ال : حدس في مبلغ 222.222 

حصة من   2.222 سرهم مقد ة إ 6 

بالكامل  جت لكها  سرهـم   222 فئة 

الديد عبد اإلله  فاطن.

الديدة  تـدـي2 من طــرف    : اإلسارة 

عبد اإلله  فاطن.

بكتابة  تم   :  اإليداع القانوني 

الضبط باملحك ة االبتـدائـية بالعيون 

رقم  تحت   26.22.2222 بتاريخ 

جتم تسجيلها بالسجل   3471/2022

 : التجاري تحت الرقم التحليلي عدس 

.43947

532 P

EDDA AGRI

تأسيــس شركــــة ذات املدؤجلية 
املحدجسة ب دـاهـم جاحــد

بـتاريخ  العرفـي  للعقـد  تـبعا 

قـوانـيــن  جضــع  تـــم   ،25.22.2222

الـشـركة ذات امل يزات الـتاليـة :

.EDDA AGRI : التد يـــة

ذات  شركة   : الشكل القانوني  

املدؤجلية املحدجسة ب داهم جاحد.

املوضـــوع : -  تأأي2 جإسارة جتشغيل 

املزارع.

جتوزيع  استي2اس  بيع،  شراء،   -

املخصصة  جامسجات  املواس  أ يع 

معدات  مثل  الزراعة  أج  للت2بية 

جامسجات  الزراعية  جاملعدات  الري 

جاملنتجات البيطرية جالبذجر املختارة.

استي2اس  تدويق،  بيع،  شراء،   -

جتصدير أي منتج غذائي زراعي مثل 

جالشعي2  )الق ح  جالحبوب  البذجر 

جالذرة جامرز جغي2ها) ....... الخ

ضباط،  حي   : املقـر الرئـيدـي 

رقم 228، زنقة س ارة،  العيون.

الرأس ال : حدس في مبلغ 222.222 

حصة من   2.222 سرهم مقد ة إ 6 

بالكامل  جت لكها  سرهـم   222 فئة 

الديد عبد العلي الدياني.

الديد  تـدـي2 من طــرف    : اإلسارة 

عبد العلي الدياني.

بكتابة  تم   :  اإليداع القانوني 

الضبط باملحك ة االبتـدائـية بالعيون 

رقم  تحت   26.22.2222 بتاريخ 

جتم تسجيلها بالسجل   3473/2022

 : التجاري تحت الرقم التحليلي عدس 

.43952

533 P

HAYMATRAP

ش.م.م

الرأس ال : 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : الدار البيضاء، حي 

طارق، زنقة 46، رقم 58، سيدي 

ال21نو�سي

الج ع  محضر  ب قت�سى   -  I

بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 

قرر الشركاء   ،2222 أغدطس   32  

ش.م.م،   »HAYMATRAP« في شركة 

ما يلي :

2 - تفويت الحصص االأت اعية.

2 - تعيين مدي2 أديد.

نقل املقر االأت اعي للشركة   -  3

حي طارق، زنقة  من الدار البيضاء، 

إ 6  ال21نو�سي  سيدي   ،58 رقم   ،46

مح د  شارع   ،357 البيضاء،  الدار 

.A/27 الخامس، الطابق 22، فضاء

4 - تحيين النظام امسا�سي.

II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بالدار  التجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء تحت رقم 842229 بتاريخ 3 

أكتوبر 2222.
لإليداع جالنشر

املدي2

534 P

فاص أدتيون

مكتب املحاسبة جالدراسات

FOCH PROJECT

SARL

س.ت رقم 264353

تأسيس
2 - ب قت�سى عقد عرفي بالرباط، 

تأسيس  تم   2222 نوف 21   3 بتاريخ 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

جذات امل يزات التالية :

 FOCH PROJECT  : التد ية 

.SARL

الغرض : اإلنعاش العقاري القيام 

مختلفة،  أشغال  البناء،  بأشغال 

أشغال التهيئة جالتزيين الداخلي.

جتجهيز  البنايات  جإنجاز  سراسة 

أ يع امرا�سي.

املرتبطة  امنشطة  بكل  القيام 

جامشغال العامة جاملداحات  بالبناء 

الخضراء جالطرقات.

تدويق  جكذا  جتصدير  استي2اس 

لج يع املنتوأات بشتى أشكالها.

زنقة موالي   32  : املقر االأت اعي 

حدان،   8 أح د الوكيلي شقة رقم 

الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

اآلتية  الشركاء   : املحاصة 

الحصص  بتقديم  قاموا  أس اؤهم 

الشكل  عل6  جاملوزعة  نقدا  املكتتبة 

اآلتي :

 52.222  : املوعد  أسامة  الديد 

سرهم )حصص نقدية).
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فئة  من  اأت اعية  حصة   522(

222 سرهم للحصة الواحدة).

 52.222  : شريفة  أجسو  الديدة 

سرهم )حصص نقدية).

فئة  من  اأت اعية  حصة   522(

222 سرهم للحصة الواحدة).

رأس ال  حدس   : الشركة  رأس ال 

مقدم  سرهم   222.222 في  الشركة 

 222 حصة اأت اعية ب   2.222 إ 6 

سرهم للحصة الواحدة.

5% من امرباح  : تخصص  امرباح 

لالحتياط القانوني جالباقي يوزع عل6 

الشركاء.

أسامة  الديد  عين   : التديي2 

املوعد مدي2ا جحيدا جموقعا جحيدا 

للشركة جملدة غي2 محدسة.

الدنة  تبتدئ   : املالية  الدنة 

 32 في  جتنتهي  يناير  فاتح  في  املالية 

سيد 21 من نفس الدنة.

الضبط   بكتابة  اإليداع  تم   -  2

باملحك ة التجارية بالرباط بتاريخ 28 

نوف 21 2222 تحت رقم 232787.
للخالصة جالبيان

ذ. بن ليح س ي2

535 P

MARTILUX
SARL AU

انحالل الشركة
تعيين مأمور التصفية

العاسية  العامة  الج عية  إن 

لشريك  عاسية  غي2  بصفة  املنعقدة 

شركة MARTILUX SARL AU شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات شريك 

جاحد رأس الها 222.222 سرهم قرر 

املوافقة   2222 سبت 21   29 بتاريخ 

عل6 :

انحالل الشركة.

تعيين الديد مح د أمين مشيد 

مأمور التصفية.

امغراس  حي   : االأت اعي  جاملقر 

مرتيل،   28 شارع طارق بن زياس رقم 

ك كان التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

تطوان بتاريخ 2 سيد 21 2222 تحت 

رقم 2423.

536 P

FAST EXPERTISE

SARL

انحالل الشركة

تعيين مأمور التصفية

العاسي  غي2  العام  الج ع  إن 

 FAST EXPERTISE شركة  لشركاء 

SARL رأس الها 222.222 سرهم قرر 

بتاريخ 26 سبت 21 2222 املوافقة عل6 :

انحالل الشركة.

يدير مأمور  الديد شراف  تعيين 

التصفية.

: زاجية شارع أبو  جاملقر االأت اعي 

املراك�سي مع شارع عقبة بن  العذراء 

نافع تجزئة نيل الطابق 3 رقم 7 الدار 

البيضاء، ك كان التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 

 2222 نوف 21   22 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 845722.

537 P

 SOCIETE

H.M.GARDIENNAGE

SARL AU

ش.م.م ش.ج

مقر التجاري : رقم 82 شارع الكرجان 

كيش الوساية ت ارة

السجل التجاري : 225723

العام  الج ع  ملحضر  تبعا 

االستثنائي للشركاء بتاريخ 24 سبت 21 

 2 املسجلة في الرباط بتاريخ   ،2222

أكتوبر 2222 تقرر ما يلي :

الشركة  في  حصة   2222 تفويت 

من الديد مصطفى الح زاجي لفائدة 

الديد أيوب عريبات لتصبح حصص 

الشركة موزعة عل6 الشكل التا ي :

مبلغ  عريبات  أيوب  الديد 

حصة   2222 أي  سرهم   222.222

بث ن 222 سرهم للحصة الواحدة.

الديد  الشركة  مدي2  استقالة 

عن  جتخليه  الح زاجي  مصطفى 

عريبات  أيوب  الديد  جتعيين  مهامه 

ك دي2 أديد للشركة.

تحديث النظام العام للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   2222 نوف 21   26 بتاريخ 

.232392

538 P

ONTEX HYGIENE SARL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها 45.742.922 سرهم

الدار البيضاء - كازا توين تاجر املركز 

2 شارع الزرقطوني املدي2ة الطابق 

الخامس املكتب رقم 528

السجل التجاري رقم 242729

حل الشركة

االستثنائي  العام  الج ع  قرر 

 2222 سيد 21  فاتح  يوم   املنعقد 

ما يلي :

حل الشركة ؛

تعيين املصفي : هشام الحياني.

الدار   : التصفية  مقر  تعيين 

 2 املركز  تاجر  توين  كازا   - البيضاء 

الطابق  جاملدي2ة  الزرقطوني  شارع 

الخامس املكتب رقم 528.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحك ة التجارية للدار 

 2222 سيد 21   22 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 849922.
عن املدتخلص جالبيانات.

539 P

     » FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW SARL

B.P 606 – BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA  

TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41 

  STE TRANS WAY LOGISTIC 

S.A.R.L

شركة ذات مدؤجلية محدجسة   

 MODIFICATION

ب قت�سى عقد عرفي للج ع العام 

الغي2 العاسي لل داه ين في الشركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة بتاريخ فاتح 

نوف 21 2222 قرر ما يلي :

تفويت الحصص : 

أ يع  حصة   2522 تفويت 

 2522( حصص الديد عزيز فضيلي 

حصة) لفائدة الديد مح د فواس.

أ يع  حصة   2522 تفويت 

حصص الديد العطافي اح د  )2522  

حصة) لفائدة الديد مح د فواس.

في  حدس   : االأت اعي  الرأس ال 

إ 6  مقدم  سرهم   522222.22 مبلغ 

5222 حصة بث ن 222 سرهم للواحد 

موزع كالتا ي :

الديد مح د فواس : 5222 حصة   

.222 %

املج وع : 5222 حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأكاسير  التجارية  باملحك ة  القانوني 

رقم  تحت   2222 سيد 21   2 بتاريخ 

.229533

126 P

 SOCIETE LET’S EXPLORE

MOROCCO

SARL

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قت�سى 

شركة  تم إنشاء   2222 أكتوبر   9 في 

تح ل  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

الخصائص التالية :
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 SOCIETE LET’S  : التد ية 

.EXPLORE MOROCCO SARL

الويدان  بين  ايريزان  سجار   : املقر 

الج اعة الت2ابية بين الويدان - اقليم 

ازيالل.

جمرشد  الضيافة  سار   : الغرض 

سياحي.

راس املال بالدرهم : 222.222.22 

سرهم.

مدة الشركة : 99 سنة.

املدي2 : الديد يحيى بوزيتي.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  الدنة 

يناير جتنتهي في 32 سيد 21.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 

بازيالل بتاريخ 27 أكتوبر 2222.

جرقم   293/2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم 4273.

1 C

STE Y.Z BOIS

SARL AU

CAPITAL 522.222 DHS

 SIEGE : QUARTIER

 OUARITZDIGUE DEMNATE -

PCE AZILAL

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

ف21اير   6 بتاريخ  املسجل  االستثنائي 

 Y.Z BOIS شركة  قرر شركاء   2222

ذات  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

الشريك الوحيد ما يلي :

التي  االسهم  حصص  تفويت 

يوسف  الزيتوني  الديد  ي تلكها 

لهذه  املدي2 االجل  سه ا جهو   3333

الشركة عل6 النحو التا ي :

الديد الزيتوني يوسف 2667 ..... 

.266.722.22

 .....  2667 الديد الداجسي اح د 

266.722.22 سرهم.

 .....  2666 فريد  العباجي  الديد 
266.222.22 سرهم.

االسهم  اأ ا ي  بذلك  جيصبح 
لكل  سرهم   222 بقي ة  سهم   5222
 222 منها جيبلغ متوسط سعر الدهم 
سرهم اي مبلغ 333.322 سرهم سفعها 
كال من الداجسي اح د جالعباجي فريد 
نقدا لل حول الزيتوني يوسف الذي 
اقر باملحول اليه جيعطي جيقبل ابراء 
جالتزامات  بأصول  بالتوقيع  الدمة 
الشركة املذكورة جتواصل هذه االخي2ة 
الشركة م ارسة نشاطها جفي االخي2 
تم تحرير املحضر جقراءته جتم التوقيع 
الشركاء  طرف  من  عليه  جاملوافقة 
جاملداه ين الثالث اآلتية اس اؤهم :
ب.ت.ج  يوسف  الزيتوني  الديد 

.IC22524
ب.ت.ج  اح د  الداجسي  الديد 

.I646334
ب.ت.ج  فريد  العباجي  الديد 

.IC22524
القانوني  الشكل  تغيي2  تقرر 
املدؤجلية  ذات  شركة  من  للشركة 
إ 6  الوحيد  الشريك  ذات  املحدجسة 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة.
لهم  املرخص  الشركاء  تعيين 
جالتوقيع  الشركة  جتديي2  باإلسارة 
اتخاذ  باس ها جي كن الحد الشركاء 
جكذا  جلحدابهم  باس هم  قرارات 

توقيع العقوس عند غياب االخرين.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 
بازيالل بتاريخ 24 سبت 21 2229 رقم 

السجل التجاري تحت رقم 3793.
2 C

GHAZIL CONSTRUCTION
شركـة محدجسة املدؤجلية 

رأس الها 222.222 سرهم
املقر االأت اعي : 422، شارع 

الزرقطوني، إقامة الح د، الطابق 
امجل، الشقة رقم 2، الدار البيضاء.

رقم التقييد في السجل التجاري :
429373/ الدار البيضاء

حل شركـة

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 25 سبت 21 

قرر شريكا الشركة املذكورة   ،2222

اعاله ما يلي :

حل مبكر للشركة املعنية.

غزيل،  مح د  الديد  تعيين 

ملهارزة  الدالطنة،  بدجار  الداكن 

بطاقته  الجديد،  البي2  الداحل، 

مكلف   MA 7782 رقم  الوطنية 

بإأراءات حل الشركة.

تعيين محل حل الشركة بالعنوان 

إقامة  الزرقطوني،  شارع  التا ي: 

الح د، الطابق امجل، الشقة رقم 2، 

الدار البيضاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحك ة  القانوني 

البيضاء بتاريخ 4 نوف 21 2222 تحت 

رقم 36954 من الجدجل الزمني.
خالصة جبيان

3 C

CHTOUKGARD

شركـة محدجسة املدؤجلية 

رأس الها 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : محل رقم 529، 

تجزئة خولة، الطابق الثاني، 

الجديدة.

رقم التقييد في السجل التجاري :

28537/ الجديدة

حل شركـة
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 26 سبت 21 

قرر شريكا الشركة املذكورة   ،2222

اعاله ما يلي :

حل مبكر للشركة املعنية.

تعيين الديد عبد الكبي2 بن غنية، 

لغديرة،  الشلوح،  بدجار  الداكن 

رقم  الوطنية  بطاقته  الجديد،  البي2 

حل  بإأراءات  مكلف   MJ4758

الشركة.

تعيين محل حل الشركة بالعنوان 

التا ي : محل رقم 529، تجزئة خولة، 

الطابق الثاني، الجديدة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحك ة اإلبتدائية بالجديدة بتاريخ 

22 أكتوبر 2222 تحت رقم 29292.
خالصة جبيان

4 C

STE BBS TRANS 

شركـة محدجسة املدؤجلية 

ذات شريك جحيد

رأس الها 222.222 سرهم

املقر االأت اعي : تجزئة الهدى، رقم 

89، الطابق امجل، الجديدة

رقم التقييد في السجل التجاري :

22265

تعديالت
العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 

االستثنائي بتاريخ فاتح نوف 21 2222، 

مسجل بتاريخ 2 نوف 21 2222، تقرر 

ما يلي :

الشركة  رأس ال  من  الرفع 

قدره    ما ي  ب بلغ  أعاله  املذكورة 

من  أزء  بدمج  سرهم   922.222

سرهم)   922.222( املحتجزة  امرباح 

 222.222 مبلغ  من  بذلك  لينتقل 

سرهم   2.222.222 مبلغ  ا 6  سرهم 

9222 حصة اأت اعية بقي ة  بخلق 

222 سرهم للحصة الواحدة.

للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

بتجزئة  الكائن  الدابق  العنوان  من 

امجل،  الطابق   ،89 رقم  الهدى، 

الجديدة ا 6 العنوان الجديد الكائن 

بالجديدة،77  تجزئة التأمل امتداس، 

الطابق الثاني. 

جقد عهد للديد بوشعيب بوغرام 

القيام بهذه االأراءات.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحك ة اإلبتدائية بالجديدة بتاريخ 

24 نوف 21 2222 تحت رقم 29429.
خالصة جبيان

5 C

STE TAFR WAMAN

 SARL

223 تجزئة أ يلة ايت تدليت

 بني مالل 

راس املال 522.222 سهم 

السجل التجاري رقم 2273

حل شركـة
ب قت�سى القرار االستثنائي لشركاء 

تم  28/01/2022 بتاريخ   الشركة  

 ما يلي :

 اعالن حل الشركة  اعاله.

الوافي                      اسريس  الديد  تعيين   -

بطاقته   V38233  مصفيا لها.   

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -

اإلبتدائية بني مالل تحت عدس 2227.

6 C

STE  TADSER

  SARL

 حي املقاجمة شارع الشهداء  رقم 54   

قصبة تاسلة 

 السجل التجاري رقم      2285

حل شركـة
االستثنائي  القرار  ب قت�سى 

لشركاء الشركة بتاريخ 20/11/2022        

تم ما يلي :

 اعالن حل الشركة  اعاله.

خيي2                       يوسف  الديد  تعيين   -

بطاقته DU823438 مصفيا لها. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -

عدس   اإلبتدائية قصبة تاسلة تحت   

.277

7 C

     STE    KASS YASS
  932  تجزئة التلتاجية  2 الطابق  2 

حي الضح6 قصبة تاسلة
االستثنائي  القرار  ب قت�سى 
تم    1/11/2022 بتاريخ      للشركاء 

ما يلي : 
 2522 تفويت  عل6   املصاسقة   -
عقى  ابن  الديد  طرف  من  حصة 
بلكاسم بطاقته IA78923  ا 6 الديد    
   IA 227322 ابن عقى ياسين   بطاقته

بث ن 222 سهم للحصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
عدس       تحت  تاسلة  قصبة  اإلبتدائية 

.275
8 C

STE CHILDRAN’S ACADIMY
  SARL AU  

الحي اإلساري  زنقة سبتة  رقم 23  
بني مالل 

راس املال 222.222 سرهم 
السجل التجاري رقم 22962

اعالن  تصفية شركة  
االستثنائي   القرار  ب قت�سى 
نوف 21   22 بتاريخ  الوحيد  للشريك 

2222 تم ما يلي :
 اعالن  تصفية  الشركة  اعاله.

شهيد              لبنى  الديدة  تعيين   -
بني   46 رقم  الدالم  تجزئة  القاطن 

مالل، مصفيا لها. 
- منح التزكية لل صفي 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -
اإلبتدائية بني مالل تحت عدس 2224.
9 C

املركز الجهوي لالستث ار 
أهة الدار البيضاء- سطات

)ملحقة برشيد)

AM RED CAR
SARL 

عليه  مصاسق  عقد  ب قت�سى   
تم  ب21شيد   15/11/2022 بتاريخ 
ذات  لشركة  امسا�سي  النظام  جضع 
تح ل  جالتي  املحدجسة  املدؤجلية 

الخصائص   التالية :

 AM RED CAR«   : التد ية  

.»SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املدؤجلية املحدجسة.

 الهدف االأت اعي : كراء الديارات

رأس املال : حدس رأس ال الشركة 

ب بلغ 222.222 سرهم في يد :

         82.222  : بوقنطي2  اح د   -

سرهم.

 - رضا ازهر 22.222  سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل عام.

الجزائر  زنقة   : االأت اعي  املقر 

الحطاب  سار  االجل  اسريس  جموالي 

جأح د برشيد.

التديي2  حق  أعطي   : التديي2   

للديد رضا ازهر  ملدة غي2 محدسة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة اإلبتدائية ب21شيد 

تم  ك ا   1219/2022 رقم  تحت 

التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

عدس   تحت   17/11/2022 بتاريخ 

    .27332

10 C

املركز الجهوي لالستث ار 

أهة الدار البيضاء- سطات

BUREAUTIQUE-ORIENT
SARL AU 

عليه  مصاسق  عقد  ب قت�سى 

تم  بدطات   20/09/2022 بتاريخ 

ذات  لشركة  امسا�سي  النظام  جضع 

جحيد  لشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

جالتي تح ل الخصائص   التالية :

BUREAUTIQUE-«  : التد ية 

.»ORIENT SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املدؤجلية املحدجسة لشريك جحيد.

اللوازم   : االأت اعي  الهدف 

املكتبية، التجارة.

رأس املال : حدس رأس ال الشركة 

ب بلغ 222.222 سرهم في يد :

      222.222  : كياس  امين  مح د 

سرهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إ 6   : الدنة املالية 

32 سيد 21 من كل عام.

املقر االأت اعي : حي التقدم زنقة 

املدينة الرقم 25 برشيد.

التديي2  حق  أعطي   : التديي2 

امين كياس ملدة غي2  للديد مح د 

محدسة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة اإلبتدائية ب21شيد 

تم  ك ا   1046/2022 رقم  تحت 

التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

عدس    تحت   17/10/2022 بتاريخ 

    .27263

11 C

AIT RAZOUK MOULOUD 

 STE SERVICE ATLAS DE

TRAVAUX DIVERS SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

AIT RAZOUK MOULOUD

 N 14 2 EME ETAGE AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI

 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc

 STE SERVICE ATLAS DE

TRAVAUX DIVERS SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 473 

تجزئة موالي اس اعيل صفرج - 

32222 صفرج املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2265
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2222 تقرر حل  22 شتن21  املؤرخ في 

 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

 SERVICE ATLAS DE TRAVAUX

رأس الها  مبلغ    DIVERS SARL

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222

موالي  تجزئة   473 رقم  اإلأت اعي 

صفرج   32222  - صفرج  اس اعيل 

املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

االأت اعي.

 473 جحدس مقر التصفية ب رقم 

 - صفرج  اس اعيل  موالي  تجزئة 

32222 صفرج املغرب. 

ج عين:

قرى ج عنوانه)ا)  امال   الديد)ة) 

طريق  اس اعيل  موالي  تجزئة   529

صفرج املغرب   32222 بوملان صفرج 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

العقوس  تبليغ  محل  ج   املخابرة 

ج الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   22 االبتدائية بصفرج بتاريخ 

2222 تحت رقم 318/2022.

2I

SAFI CONSULTANT

CHAANO PLATRE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAFI CONSULTANT

ع ارة مي ونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي ، 46222، اسفي 

املغرب

 CHAANO PLATRE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 5 

زنقة 32 اقامة اليزيد حي الوئام 2 

الجريفات - 46222 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHAANO PLATRE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي2.

 5 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 2 الوئام  حي  اليزيد  اقامة   32 زنقة 

الجريفات - 46222 اسفي املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : الديد شعنون محفوظ 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 2222  : الديد شعنون محفوظ 

بقي ة 222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد شعنون محفوظ عنوانه)ا) 

رقم 5 زنقة 32 اقامة اليزيد حي الوئام 

2 الجريفات 46222 اسفي املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد شعنون محفوظ عنوانه)ا) 

رقم 5 زنقة 32 اقامة اليزيد حي الوئام 

2 الجريفات 46222 اسفي املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   27 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تحت رقم -.

2I

SOCIETE PUBLIAG

SOCIETE PUBLIAG
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE PUBLIAG

رقم 88 بلوك 229 حي الشرف ، 

82232، اغاسير املغرب

SOCIETE PUBLIAG شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 88 

بلوك 229 حي الشرف - 82232 

اغاسير املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53642

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE PUBLIAG

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشهار.

 88 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

 82232  - الشرف  حي   229 بلوك 

اغاسير املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 222  : الديد تارتي عبد الرح ان 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الرح ان  عبد  تارتي  الديد 

باربارت�سي  خايتانو  شارع  عنوانه)ا) 

رقم 222 35 أينوفا 26235 أينوفا 

ايطاليا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الرح ان  عبد  تارتي  الديد 

باربارت�سي  خايتانو  شارع  عنوانه)ا) 

رقم 222 35 أينوفا 26235 أينوفا 

ايطاليا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2222 تحت رقم -.

3I

fiduciaire amaali sarl ائت انية امعلي ش.م.م

OULFRIO TRANS

إعالن متعدس القرارات

 fiduciaire ائت انية امعلي ش.م.م

amaali sarl

رقم 32 الطابق االجل شارع االمام 

البخاري  ايراك بواركان اكاسير ، 

82242، اكاسير املغرب

OULFRIO TRANS »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: الطابق 

الدفلي شقة رقم 25 سجار سار بوبكر 

الدراركة اكاسير - 82246 اكاسير 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.52625
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ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2222 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
الشركة  اسهم  أ يع  بيع  مايلي: 
البالغة 2222 سهم من طرف الديد 
مح د  جلعين  للديد  الحدن  جلعين 

املختار
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
مح د  بوهي  الديد  استقالة  مايلي: 

من مهام تديي2 الشركة 
عل6  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 
مح د  جلعين  الديد  تعيين  مايلي: 
عن  مدؤجل  ج  املختارمدي2أديد 
مغربية  أنديته  الشركة   نشاط 
ب ايت   05/05/1983 مزساس بتاريخ 
للبطاقة  الحامل  افني  سيدي  ايرخا 

JB324642 الوطنية
عل6  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 
اسناس توقيع جاسارة الحداب  مايلي: 

البنكي للديد جلعين مح د املختار
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم.: الذي ينص عل6 مايلي:.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   26 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2222 تحت رقم 229342.

4I

fiduciaire amaali sarl ائت انية امعلي ش.م.م

SOURYA STAR
إعالن متعدس القرارات

 fiduciaire ائت انية امعلي ش.م.م
amaali sarl

رقم 32 الطابق االجل شارع االمام 
البخاري  ايراك بواركان اكاسير ، 

82242، اكاسير املغرب
SOURYA STAR »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: سجار 
البعارير الفقانيين أ اعة زاجية 
سيدي الطاهر قياسة اح ر سائرة 

سيدي مو�سى الح ري تارجسانت - 
83222 تارجسانت املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8922
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 شتن21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
الشركة  اسهم  أ يع  تفويت  مايلي: 
البالغة 2222 من طرف الديد ازسين 

مح د للديد خليل بيوار
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
الشركة:-1 غرض  تغيي2  مايلي: 
الصناعة البالستيكية ج الحديدية.-2
أ يع انواع التغليف ج التلفيف.-3

االستي2اس ج التصدير
عل6  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 
استقالة الديد ازسين مح د  مايلي: 

من مهام تديي2 الشركة 
عل6  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 
مايلي: تعيين الديد بيوار خليل مدي2 

أديد للشركة 
عل6  ينص  الذي   :25 رقم  قرار 
اسناس توقيع جاسارة الحداب  مايلي: 

البنكي ا 6  الديد بيوار خليل
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم.: الذي ينص عل6 مايلي:.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارجسانت بتاريخ 24 نون21 

2222 تحت رقم 759.

5I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

FATH EL HARRAK
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

FATH EL HARRAK شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الفرح 
2 رقم 2287 بندركاج أكاسير - 

82222 أكاسير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22459

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 أبريل   28 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ رأس الها   FATH EL HARRAK
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
 2287 رقم   2 الفرح  حي  اإلأت اعي 
أكاسير   82222  - أكاسير  بندركاج 

املغرب نتيجة ل : قفل الشركة.
جحدس مقر التصفية ب حي الفرح 
2 رقم 2287 بندركاج أكاسير - 82222 

أكاسير املغرب. 
ج عين:

ج  الحراق  عبدالواحد  الديد)ة) 
عنوانه)ا) بلوك 22 رقم 29 زنقة 222 
الفرح بندركاج أكاسير 82222 أكاسير 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   26 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2222 تحت رقم 222228.

6I

ste sabil elhouda conseil

SOCIETE VIGILTEC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ste sabil elhouda conseil
 appt sis a n 382 premier etage el
 hay el jadid bnsouda ، 30030،

fes maroc
SOCIETE VIGILTEC شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 

تجاري رقم 3 في رقم 2 تجزئة ريان 
3 البداتين 7 مكناس - 52222 

مكناس املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45492
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2222 نون21   25 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
2 تجزئة  3 في رقم  »محل تجاري رقم 
 52222 ريان 3 البداتين 7 مكناس - 
مكناس املغرب« إ 6 »محل متواأد في 
شارع هارجن الرشيد رقم 27القاعدة 
 52222  - مكناس  م.ج  العدكرية 

مكناس املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4333.

7I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

OURTAN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

OURTAN شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 
بالطابق االجل الكائن بدجار 

الخ ايس ايت ملول القليعة - 
86356 القليعة-ايت ملول املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24267
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 يونيو   27 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
 222.222 مبلغ رأس الها   OURTAN
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 
بالطابق االجل الكائن بدجار الخ ايس 
ايت ملول القليعة - 86356 القليعة-
قفل   : ل  نتيجة  املغرب  ملول  ايت 

الشركة.
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محل  ب  التصفية  مقر  جحدس 

بالطابق االجل الكائن بدجار الخ ايس 

ايت ملول القليعة - 86356 القليعة-

ايت ملول املغرب. 

ج عين:

ج  حدج  ايت  ح و   الديد)ة) 

قلعة  اح د  ايت  الرباط  عنوانه)ا) 

املغرب  تنغي2   45822 تنغي2  امكونة 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   22 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2726.

8I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

GIFT LUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 22222، مكناس املغرب

GIFT LUX شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

227 شقة 3 الطابق االجل تجزئة 

الشهدية شطر 2 - 52252 مكناس 

املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52953

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 شتن21 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
االجل  الطابق   3 شقة   227 »ع ارة 

 52252  -  2 شطر  الشهدية  تجزئة 

»كراج بالطابق  إ 6  مكناس املغرب« 

تجزئة   252 رقم  ع ارة  االر�سي 

 52252 مكناس   2 شطر  الشهدية 

مكناس املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4237.

9I

cabinet idrissi

 STE MAKEUP ARTIST
ACADEMY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 23

30000، fes maroc
 STE MAKEUP ARTIST

ACADEMY شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
الكريم بنجلون رقم 42 الطابق 

الداسس مكاتب اشرف - 32222 
فاس املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72742
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 22 مارس 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 42 »شارع عبد الكريم بنجلون رقم 
 - اشرف  مكاتب  الداسس  الطابق 
»فضاء  إ 6  املغرب«  فاس   32222
رحاب فاس شارع عالل بن عبد هللا 
 32222  -  8 82 الطابق  ع ارة س رقم 

فاس املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 1794/2022.

22I

FIGENOUV

NAFA TRAD IMPEX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FIGENOUV
شارع النصر ع ارة 26 شقة 3 سيور 

الدالم ، 52252، مكناس املغرب

NAFA TRAD IMPEX شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 298 
الطابق الدفلي الحي العدكري 

البداتين - 52222 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.42925

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 أكتوبر 2222 تقرر حل 

ذات  شركة   NAFA TRAD IMPEX

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222

الطابق الدفلي   298 اإلأت اعي رقم 

 52222  - البداتين  العدكري  الحي 

مكناس املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

االهداف املدطرة لشركة.

ج عين:

الديد)ة) عزيز بوهرج ج عنوانه)ا) 
 298 رقم   4 توسيع  العدكري  الحي 

املغرب  مكناس   52222 البداتين 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

رقم  جفي   2222 أكتوبر   24 بتاريخ 
298 الطابق الدفلي الحي العدكري 

البداتين - 52222 مكناس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 2288.

22I

OTHMANE

ITKANE PRO SARL
عقد تديي2 حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون)

عقد تديي2 حر مصل تجاري

ITKANE PRO SARL

ب قت�سى عقد موثق مؤرخ قي 28 

 STE ITKANE أعطى   2222 نون21 

التجاري.  بالسجل  املسجل   PRO

حق  ب راكش  التجارية  باملحك ة 

التديي2 الحر لألصل التجاري الكائن 

ب شارع موالي عبد هللا ع ارة املهدي 
مراكش   42222  - مراكش   24 رقم 

املغرب لفائدة محفوظ أيت بلياض 

غشت   29 من  تبتدئ  سنة   3 ملدة 
 2225 غشت   29 في  تنتهي  ج   2222

مقابل مبلغ شهري قي ته 2 سرهم.

22I

zarkal & associés

 Société Immobilière Rawd
Echamal

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

zarkal & associés
232 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 

22 ، 22222، الدار البيضاء املغرب
 Société Immobilière Rawd

Echamal شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 465، 

شارع الدفي2 بن عائشة، الصخور 
الدوساء - الدار البيضاء 22462 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35724

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 شتن21   32 في  املؤرخ 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 Société الوحيد  الشريك  ذات 
Immobilière Rawd Echamal مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي 465، شارع الدفي2 
بن عائشة، الصخور الدوساء - الدار 
البيضاء 22462 الدارالبيضاء املغرب 

نتيجة ل : نتائج سلبية للشركة.
ب  التصفية  مقر  جحدس 
عائشة،  بن  الدفي2  شارع   ،465
 22462 املغرب   - الصخور الدوساء 

الدارالبيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  القايدي   رشيد  الديد)ة) 
بالفيدير   , عفيفة  إقامة  عنوانه)ا) 
املغرب  الدارالبيضاء   22462

ك صفي )ة) للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 843593.

23I

الفا كونديلتو

DAMONAGRI
إعالن متعدس القرارات

الفا كونديلتو
222 زنقة فرحات حشاس 
الدارالبيضاء ، 22222، 

الدارالبيضاء املغرب
DAMONAGRI » شركة املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 69 
زنقة الريحان الطابق الخامس - - 

الدارالبيضاء املغرب.
استقالة الرئيس املدير العام
استقالة املدير العام املنتدب

تجديد مهام املدراء
تعيين الرئيس املدير العام

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.428229

االسارة  مجلس  أ ع  ب قت�سى 
املؤرخ في 22 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم 2 : الذي ينص عل6 مايلي: 
االخد بعين االعتبار استقالة الديد 
من  االسري�سي  الشباني  مح د  صابر 

مهامه كرئيس مدير عام
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
االخد بعين االعتبار استقالة الديد 
ك دير  مهامه  من  محجوبي  ياسين 

عام منتدب
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
تعيين الديد ياسين محجوبي كرئيس 
للرئيس  املتبقية  لل دة  عام  مدير 
الدابق التي سينتهي ب وأب الج ع 
العام العاسي الدنوي الدي سينعقد 
عل6  لل صاسقة   2222 سنة  خالل 
حدابات الدنة املالية املنتهية بتاريخ 

30/09/2021

العاسي  العام  الج ع  ب قت�سى 
الدنوي املؤرخ في 32 مارس 2222

تم اتخاذ القرارات التالية:
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
املدراء  جالية  انتهاء  مالحظة  مايلي: 
،الديد ياسين  الديد صابر الشباني 
اليكدندرا  الديدة  محجوبي، 
سافيديدكو ،ج الديدة مريم سيوري، 
سنوات   6 ج قرر تجديد جاليتهم ملدة 
العام  الج ع  نهاية  في  ستنتهي  التي 
سينعقد  الذي  الدنوي  العاسي 
عل6  لل صاسقة   2228 سنة  خالل 
حدابات الدنة املالية املنتهية بتاريخ 

30/09/2027
االسارة  مجلس  أ ع  ب قت�سى 

املؤرخ في 32 مارس 2222
تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
املدير  الرئيس  جالية  انتهاء  مالحظة 
العام الديد ياسين محجوبي بانتهاء 

جاليته ك دير
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تعيين الديد ياسين محجوبي كرئيس 
ك دير  جاليته  فت2ة  طوال  مديرعام 
االأت اع  نهاية  في  ستنتهي  جالتي   ،
الدنوي العام العاسي الذي سينعقد 
عل6  لل صاسقة   2228 سنة  خالل 
حدابات الدنة املالية املنتهية بتاريخ 

30/09/2027
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 844452
24I

mohammed boumzebra

SOCIETE DN CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
SOCIETE DN CAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن الثاني الطابق الثالث الرقم 

298 - 23222 الفقيه بن صالح 
املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3323
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2222 تم تعيين 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

الدنياجي اسامة ك دي2 جحيد
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

22 نون21 2222 تحت رقم 282.
25I

LAMAF SARL

 TROCADERO RESSORT
PARK

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

LAMAF SARL
 BD MED DERFOUFI 153 2ème

 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،
OUJDA MAROC

 TROCADERO RESSORT PARK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 89 شارع 

مح د الخامس طابق 4 رقم 8 - 
62222 جأدة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27692

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 أكتوبر   25 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم«   8.222.222«
»2.222.222 سرهم« إ 6 »9.222.222 
مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم« 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   25 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 3555.
26I

الفا كونديلتو

VERDETECH HOLDING
إعالن متعدس القرارات

الفا كونديلتو
222 زنقة فرحات حشاس 
الدارالبيضاء ، 22222، 

الدارالبيضاء املغرب
VERDETECH HOLDING » شركة 

املداه ة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 56 زنقة 
فرحات حشاس الطابق االجل املكتب 

رقم 2 - الدارالبيضاء املغرب.
استقالة املدير العام املنتدب

تجديد مهام املدراء
تعيين الرئيس املدير العام

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.426333

االسارة  مجلس  أ ع  ب قت�سى 
املؤرخ في 22 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
االخد بعين االعتبار استقالة الديد 
من  االسري�سي  الشباني  مح د  صابر 

مهامه ك دير عام منتدب
العاسي  العام  الج ع  ب قت�سى 

الدنوي املؤرخ في 32 مارس 2222
تم اتخاذ القرارات التالية:

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
املدراء  جالية  انتهاء  مالحظة  مايلي: 
الديد  محجوبي،  ياسين  الديد 
الديدة اليكدندرا   ، صابر الشباني 
سافيديدكو ،ج الديدة مريم سيوري، 
سنوات   6 ج قرر تجديد جاليتهم ملدة 
العام  الج ع  نهاية  في  ستنتهي  التي 
سينعقد  الذي  الدنوي  العاسي 
عل6  لل صاسقة   2228 سنة  خالل 
حدابات الدنة املالية املنتهية بتاريخ 

.30/09/2027
االسارة  مجلس  أ ع  ب قت�سى 

املؤرخ في 32 مارس 2222
تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
املدير  الرئيس  جالية  انتهاء  مالحظة 
العام الديد ياسين محجوبي بانتهاء 

جاليته ك دير
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قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تعيين الديد ياسين محجوبي كرئيس 

ك دير  جاليته  فت2ة  طوال  مديرعام 

االأت اع  نهاية  في  ستنتهي  جالتي   ،

الدنوي العام العاسي الذي سينعقد 

عل6  لل صاسقة   2228 سنة  خالل 

حدابات الدنة املالية املنتهية بتاريخ 

.30/09/2027

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 844449.

27I

CABINET BADREDDINE

T.M.T.N
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مدي2ة 2 اقامة هني الشقة 

رقم 2 ، 2، مراكش املغرب

T.M.T.N شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

رقم 32 تجزئة أمل 2 الطابق الثاني 

الشقة رقم 28 تيت مليل - * الدار 

البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.232263

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 29 نون21 2222 تقرر إنشاء 

التد ية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

اقامة  بالعنوان  الكائن  ج   T.M.T.N

22أ4  ع ارة  العزجزية  تجزئة  يبيتي 

الشقة 42/أ - 42222 مراكش املغرب 

بهديدي  ج املدي2 من طرف الديد)ة) 

يوسف.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242263.

28I

ADILMAHJOUBI

STE H&O SHOP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ADILMAHJOUBI

 AV HASSAN II 24 AV 24

 HASSAN II، 30000، FES

MAROC

STE H&O SHOP شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : متجر 

2 رقم 623 تجزئة القرجيين طريق 

عين الشقف فاس - 32222 فاس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.58662

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2222 نون21   22 في  املؤرخ 

شركة ذات   STE H&O SHOP حل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

 222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر 

طريق  القرجيين  تجزئة   623 رقم   2

فاس   32222  - فاس  الشقف  عين 

مزاجلة  عن  النقطاع  نتيجة  املغرب 

النشاط.

ج عين:

الديد)ة) ح زة العلوي بن هاشم 

ج عنوانه)ا) 4 زنقة قاسم امين شارع 

فاس   32222 هللا  عبد  بن  عالل 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 2 جفي متجر   2222 نون21   22 بتاريخ 

رقم 623 تجزئة القرجيين طريق عين 

الشقف فاس - 32222 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 26 نون21 2222 

تحت رقم 4767/2022.

29I

CSN MAROC

JULIETTE ET CHOCOLAT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

JULIETTE ET CHOCOLAT شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 2 

زاجية مح د الخامس موالي الحدن 
رقم 3 - 42222 مراكش املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55922

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تحويل   2222 نون21   24 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الخامس  مح د  زاجية   2 »ع ارة 
 42222  -  3 رقم  الحدن  موالي 
 4 »املحل رقم  إ 6   « مراكش املغرب 
سيدي  الصناعي  الحي   525 تجزئة 

غانم - 42222 مراكش املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242292.

22I

ADILMAHJOUBI

 STE ABOUSAADWALID
TRANSPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ADILMAHJOUBI
 AV HASSAN II 24 AV 24
 HASSAN II، 30000، FES

MAROC
 STE ABOUSAADWALID

TRANSPORT شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 232 زنقة 

سار الدالم مونفلوري - 32222 فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66893

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

 2222 أكتوبر   25 في  املؤرخ 

مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

 STE ABOUSAADWALID

رأس الها  مبلغ   TRANSPORT

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222

الدالم  سار  زنقة   232 اإلأت اعي 

املغرب  فاس   32222  - مونفلوري 

نتيجة ل : عدم مزاجلة النشاط املنهي.

جحدس مقر التصفية ب 232 زنقة 

سار الدالم مونفلوري - 32222 فاس 

املغرب. 

ج عين:

ج  قندج�سي  خالد  الديد)ة) 

سيدي  بناني  سرب   5 عنوانه)ا) 

املغرب  فاس   32222 بوأيدة 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 26 نون21 2222 

تحت رقم 4773/2022.

22I

ائت انية زهي2

BEN BURGERS
إعالن متعدس القرارات

ائت انية زهي2

زنقة ابن عائشة ع ارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 22 كيليز 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب

BEN BURGERS »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
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جعنوان مقرها االأت اعي: شارع ابن 
عائشة محل رقم 2 مبنى حاج عبد 

الكبي2 رقم 32 أليز - 42222 مراكش 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.92875
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 أكتوبر 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تبعا لعقد بيع الحصص اإلأت اعية 
جاملسجل   29/06/2022 بتاريخ 
ب راكش بتاريخ 30/06/2022 ج الذي 
لوكيلي  حليم  الديد  قام  ب وأبه 
حصة   222 ببيع  هللا  عبد  أكديل 

إأت اعية للديد االما ي اس اعيل 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تبعا ملحضر الج ع العام اإلستثنائي 
املسجل  ج   04/10/2022 بتاريخ 
 08/10/2022 بتاريخ  ب راكش 
 BEN لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
BURGERS التعديالت التالية: أ-رفع 
22سرهم   222 رأس مال الشركة من 
 5  222 بخلق  سرهم   522  222 إ 6 
سرهم   222 بقي ة  إأت اعية  حصة 
بواسطة  ذلك  ج  الواحدة  للحصة 
الحداب الجاري للشركاء ب-التوزيع 
الجديد للحصص االأت اعية الديد 
حصة   5  222 اس اعيل  االما ي 
االما ي  الديد  تعيين  ت-  اأت اعية 
االما ي  مح د  الديد  ج  اس اعيل 
 BEN لشركة  مدي2ين  ك داعدين 
الشريك  ذات  ش.م.م.   BURGERS
الوحيد ملدة غي2 محدسة مكان الديد 
حليم لوكيلي أكديل عبد هللا الذي 

استقال من مهامه ك ديي2للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 

الحصص اإلأت اعية
بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 

رأس مال الشركة
عل6  ينص  الذي   :24 رقم  بند 

مايلي: تديي2 اإلسارة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 22747.

22I

SOLUCIA EXPERTISE

 NOVANCY GLOBAL
TALENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
 NOVANCY GLOBAL TALENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 228 
مج وعة ماندرجنا سيدي معرجف - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.548279

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2222 تقرر حل  27 شتن21  املؤرخ في 
 NOVANCY GLOBAL TALENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  جعنوان  سرهم   22.222
ماندرجنا  مج وعة   228 اإلأت اعي 
الدار   22222  - معرجف  سيدي 
البيضاء املغرب نتيجة لقرار الشريك 

الوحيد.
ج عين:

ج  موتوت  مصطفى  الديد)ة) 
االبراهيمي  البشي2  زنقة  عنوانه)ا) 
شقة   6 طابق  أ  سرج  املعراج  اقامة 
الدار البيضاء املغرب   22222 2 رقم 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 228 جفي   2222 نون21   24 بتاريخ 
 - مج وعة ماندرجنا سيدي معرجف 

22222 الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848442.
23I

BRIGHT FARMS

BRIGHT FARMS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRIGHT FARMS
235 موالي علي الشريف الطابق 

الثاني 2 شقة رقم 3 طنجة ، 
92222، طنجة املغرب

BRIGHT FARMS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 235 

موالي علي الشريف الطابق الثاني 2 
شقة رقم 3 طنجة - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
223767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 يناير   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BRIGHT FARMS
أ يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
امستي2اس ج   ، أنشطة البيع ج الشراء 
التصدير لج يع الدلع الغذائية ج غي2 

الغذائية ج اإلتجار فيها..
 235  : االأت اعي  املقر  عنوان 
موالي علي الشريف الطابق الثاني 2 
طنجة   92222  - طنجة   3 شقة رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : أمغيلي  أيوب  الديد 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أمغيلي  أيوب  الديد 
2 زنقة  2 تجزئة الغرفة  حي ال21انص 
 92222 طنجة   22 جرغة اح د رقم 

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  أمغيلي  أيوب  الديد 
2 زنقة  2 تجزئة الغرفة  حي ال21انص 
 92222 طنجة   22 جرغة اح د رقم 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 682.
24I

CAFIGEC

FLEURS DE L›AIR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
FLEURS DE L›AIR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 شارع 
مرس الدلطان الطابق امجل شقة 

رقم 3 - 22222 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FLEURS DE L’AIR
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

زراعة الحدائق أج طرق الصيانة.
26 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
شقة  امجل  الطابق  الدلطان  مرس 
رقم 3 - 22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد بن هنية رشيد : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
حصة   492  : الديد عقيل كريم 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد بن هنية رشيد عنوانه)ا) 
سجار جالس عبو قطع جالس عزجز النواصر 

25323 الدار البيضاء املغرب.
الديد عقيل كريم عنوانه)ا) سجار 
النواصر  عزجز  جالس  قطع  عبو  جالس 

25323 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد بن هنية رشيد عنوانه)ا) 
سجار جالس عبو قطع جالس عزجز النواصر 

25323 الدار البيضاء املغرب
الديد عقيل كريم عنوانه)ا) سجار 
النواصر  عزجز  جالس  قطع  عبو  جالس 

25323 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848242.
25I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 LA PERLE SAHARIENNE
 DES TRAVAUX DIVERS

»»PSTD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 LA PERLE SAHARIENNE DES

TRAVAUX DIVERS »PSTD« شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

شارع  جعنوان مقرها اإلأت اعي  

مح د 6 ع ارة الحكونية شقة رقم 2 

العيون - 72222 العيون املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22262

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2222 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 LA PERLE الوحيد  الشريك  ذات 

 SAHARIENNE DES TRAVAUX

رأس الها  مبلغ   »DIVERS »PSTD

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222

ع ارة   6 مح د  شارع  اإلأت اعي  

 - العيون   2 رقم  شقة  الحكونية 

 : ل  نتيجة  املغرب  العيون   72222

قفل الشركة.

شارع  ب   التصفية  مقر  جحدس 

الحكونية  ع ارة  الداسس  مح د 
رقم شقة 2 العيون - 72222 العيون 

املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) رضا  يوسمي ج عنوانه)ا) 

24شقة  ع ارة  الهدى  رياض  اقامة 

انزكان   86362 انزكان  224الدشي2ة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تحت رقم 3426.

26I

BELGA CONSULTING

FINGER TIP CONSULTING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

BELGA CONSULTING
 IMM 65 RUE LONDRES APT
 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc
 FINGER TIP CONSULTING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 228 شارع 
ح ان الفطواكي، شارع الفطواكي، 
اليوسفية الرباط 22292 الرباط 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.242287

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  26 شتن21  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
FINGER TIP CONSULTING  مبلغ 
جعنوان  سرهم   32.222 رأس الها 
ح ان  شارع   228 اإلأت اعي  مقرها 
الفطواكي،  شارع  الفطواكي، 
الرباط   22292 الرباط  اليوسفية 
ع ل  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
جحدس مقر التصفية ب 228 شارع 
الفطواكي،  شارع  الفطواكي،  ح ان 
الرباط   22292 الرباط  اليوسفية 

املغرب. 
ج عين:

ج  بن ومن  عدنان   الديد)ة) 
تجزئة الرشيدية زنقة   25 عنوانه)ا) 
الرباط   22272 الدوي�سي  فرج  جلد 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232497.

27I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

يونيون بارفيت بارتينر
إعالن متعدس القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC

يونيون بارفيت بارتين2 »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: الطابق 
2 رقم 24 ع ارة الداخلة م س 

222 شارع الحدن االجل الداخلة - 
82222 اكاسير املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.32493
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 أكتوبر 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
اأت اعية  حصص  تفويت  مايلي: 
من طرف الديد بن مبارك فاظنة ج 
شركة ليدل انفدت لفائدة عاشور 

عزيز
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
اجسوس  الديد  استقالة  مايلي: 
موالي اسريس جتعيين الديد عاشور 

عزيز ك دي2 أديد للشركة
عل6  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 
عزيز  عاشور  الديد  اعت اس  مايلي: 

ك وقع جحيد للشركة
عل6  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 
االسا�سي  النظام  تحيين  مايلي: 

للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  بند 
اأت اعية  حصص  تفويت  مايلي: 
من طرف الديد بن مبارك فاظنة ج 
شركة ليدل انفدت لفائدة عاشور 

عزيز
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  بند 
اجسوس  الديد  استقالة  مايلي: 
موالي اسريس جتعيين الديد عاشور 

عزيز ك دي2 أديد للشركة
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عل6  ينص  الذي   :23 رقم  بند 
عزيز  عاشور  الديد  اعت اس  مايلي: 

ك وقع جحيد للشركة
بند رقم 24: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2222 تحت رقم 229497.
28I

AUDINORD SARL

ATLANTIS PLAYA TANGER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

AUDINORD SARL
رقم 58، الطابق الداسس، إقامة 
لينا، زاجية شارع مح د الخامس، 

شارع طان طان جحي لبنان ، 
TANGER MAROC ،92222

 ATLANTIS PLAYA TANGER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 شارع 
الدار البيضاء إقامة برنديس 

الطابق الثالث رقم 5 طنجة املغرب - 
92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73292
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
تفويت الديد )ة) إبراهيم أموزج 9 
حصة اأت اعية من أصل 22 حصة 
هولدينغ  بالوالند  )ة)  الديد  لفائدة 
أجفشور  هولدينغ  بالوالند  أجفشور 

بتاريخ 22 أكتوبر 2222.
أطلنتيس  )ة)  الديد  تفويت 
برجصبيكت  أطلنتيس  برجصبيكت 
922 حصة اأت اعية من أصل 999 
بالوالند  )ة)  الديد  لفائدة  حصة 
هولدينغ  بالوالند  أجفشور  هولدينغ 

أجفشور بتاريخ 22 أكتوبر 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
ف21اير   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 2427.
29I

أمينة أجليف

أمينة أوليف
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أمينة أجليف
سجار أجالس سلي ان عين الحجر 

العيون العيون، 62822، العيون 
املغرب

أمينة أجليف شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار أجالس 
سلي ان عين الحجر العيون العيون 

62822 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2233

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 أكتوبر 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
أمينة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

أجليف.
تصبي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزيتون.
عنوان املقر االأت اعي : سجار أجالس 
سلي ان عين الحجر العيون العيون 

62822 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : بلقاسم  الوا ي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بلقاسم  الوا ي  الديد 
 62822 العيون   23 التقدم  حي 

العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بلقاسم  الوا ي  الديد 
 62822 العيون   23 التقدم  حي 

العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاجريرت بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 290/2020.

32I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

S.S. ISKANE - SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
S.S. ISKANE - SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 22 شــارع 

الحــريـــة الطــابــق 3 شقـــة رقــم 6 -- 
22222 الدار البيضاء الــ ـغــــرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.393.525
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  29 شتن21  املؤرخ في 
ذات  شركة   S.S. ISKANE - SARL
رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم   2.222.222
22 شــارع الحــريـــة الطــابــق  اإلأت اعي 
الدار   22222  --  6 رقــم  شقـــة   3
البيضاء الــ ـغــــرب نتيجة الملنــافدــة ج 

امزمـــة اإلقتصـــاسيـــة.
ج عين:

الديد)ة) عبد العـــالـــي  الـخــيـــراجي 
ج عنوانه)ا) يقطــن بالــديــار اإليطـــاليـــة 
إيــطـــاليـــا ك صفي   BRESCIA 22222

)ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 29 شتن21 2222 جفي 22 شــارع 
 --  6 رقــم  شقـــة   3 الطــابــق  الحــريـــة 

22222 الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848.235.

32I

Jihadharrati

THALION CONSULTING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Jihadharrati

 Derb douam cd rue 6 novembre

 n 182 casa Casablanca،

2000000، Casablanca Maroc

THALION CONSULTING شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 227 

شارع ابن مني2 ع اره ازركة طابق 

2 رقم 28 معاريف الدار البيضاء - 

222222 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563623

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.THALION CONSULTING

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت هاتفية ج تدي2 رقمي.

عنوان املقر االأت اعي : 227 شارع 
ابن مني2 ع اره ازركة طابق 2 رقم 28 

 222222  - البيضاء  الدار  معاريف 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  بالج  يوسف  الديد 
الشقة   3 زنقة اكدياس إقامة بي2ال 
7 املعاريف 2222222 الدار البيضاء 

املغرب.
ح داجي  الدين  شرف  الديد 
الجديدة  املدينة   37 عنوانه)ا) 
للتنشيف م ش ف 322222 خريبكة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بالج  يوسف  الديد 
الشقة   3 زنقة اكدياس إقامة بي2ال 
7 املعاريف 2222222 الدار البيضاء 

املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم -.

32I

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

 CAFE GLACIER ET
 SANDWICHERIE
BARBEQUE BBQ

فسخ عقد تديي2 حر مصل تجاري 

)امشخاص املعنويون)

فسخ عقد تديي2 حر مصل تجاري
 CAFE GLACIER ET

 SANDWICHERIE BARBEQUE
BBQ

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
 STE BARBEQUE BBQ لشركة 
االأت اعي  مقرها  الكائن   SARL
ءاقا مة ع ر ز   2 ج   2 : متجر رقم  ب 
 - نقة أمي2 مو ال ي عبد هللا مكنا س 
52222 مكنا س املغرب املؤرخ في 22 

سأن21 2222 تقرر مايلي:
فسخ عقد التديي2 الحر لألصل   
التجاري الكائن ب : متجر رقم 2 ج 2 
ءاقا مة ع ر ز نقة أمي2 مو ال ي عبد 
هللا مكنا س - 52222 مكنا س املغر 
 STE شركة  طرف  من  املوقع   ، ب 
بصفتها   :  BARBEQUE BBQ SARL
مالكة لألصل التجاري ج شركة الو لد 

عبد الحق بصفتها مدي2ة حرة.

33I

AS ASESORES

BOOBA TRADE SARL
إعالن متعدس القرارات

AS ASESORES

SARL ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

BOOBA TRADE SARL »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: : زهرة 

E 49-، القرية الدياحية، نخيل 

الجنوب،تجزئة  E 49-مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.76979

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

 42 بيع  عل6  التصديق   - مايلي: 

 Josetteالديــــدة من  حصة  )أربعين) 

MARCHAND لصالح زجأها الديد:      

 Thierry, François ROULAND

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل   -

إ 6 شركة  ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جحيد

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 

 Thierry,الديد  *   : الحصص   -

 (222( مئة   :  François ROULAND

حصة ؛

بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 

 Thierry, François نقدا   : * الديد -

 ( سرهم  آالف  عشرة   :ROULAND

MAD 22 222,22

بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل   -

إ 6 شركة  ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جحيد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242866.

34I

AS ASESORES

AS ASESORES
إعالن متعدس القرارات

AS ASESORES

SARL ، 20000، الدارالبيضاء 

املغرب

AS ASESORES »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 44، 

زنقة املدتشفيات، الطابق الثاني، 

حي املدتشفيات، الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.232287

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 شتن21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

)مائتان ج   252 التصديق عل6 بيع   -

ندى  الديــــدة  من  حصة  خ دون) 

زركل لصالح الديدة: سهام الزاعف. 

ج  248)مائتان  بيع  التصديق عل6   -

حصة من الديــــد  ث انية ج أربعون) 

الديدة:  لصالح  زركل  رشاس  مح د 

سهام الزاعف.

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

- تعيين الديدة سهام الزاعف مدي2ة 

جحيد ة للشركة ملدة غي2 محدسة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل6  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

التوزيع الجديد    : - الحصص  مايلي: 

لرأس ال الشركة ك ا يلي: - الحصص 

تدع   : الديدة سهام الزاعف    *   :

حصة   (998( مائة جث انية جتدعون 

 (  2(  : *الديد مح د رشاس زركل  ؛ 

حصتان ؛

بند رقم 8: الذي ينص عل6 مايلي: 

 : *الديدة سهام الزاعف    : نقدا     -

مائة  ث ان  ج  ألف  تدعون  ج  تدعة 

سرهم ) MAD 99822,22 ) ؛ *الديد 

 ( مائتان سرهم   : مح د رشاس زركل 

MAD 222,22 ) ؛

بند رقم 35: الذي ينص عل6 مايلي: 

- تعيين الديدة سهام الزاعف مدي2ة 

جحيد ة للشركة ملدة غي2 محدسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن21 2222 تحت رقم 839758.

35I

FINANCE CENTER

METRO ARCHITECTURE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCE CENTER

 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

METRO ARCHITECTURE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة طارق 

ابن زياس اقامة ياقوت الطابق الثاني 

- 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.METRO ARCHITECTURE
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مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مع اري..

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
طارق ابن زياس اقامة ياقوت الطابق 

الثاني - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : بومليك  ابراهيم  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد ابراهيم بومليك عنوانه)ا) 
الزهراء  ع ارة  مجاهد  مح د  زنقة 
تاشفين  بن  يوسف  حي   6 شقة   4

42222 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد ابراهيم بومليك عنوانه)ا) 
الزهراء  ع ارة  مجاهد  مح د  زنقة 
تاشفين  بن  يوسف  حي   6 شقة   4

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242859.
36I

FELEXIA CONSEILS

 STUDY ABROAD FOUAD
AGENCY PRIVEE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FELEXIA CONSEILS
 RES AL IHSSANE IMM 3 APPT

 4 MABROUKA. ، 40000،
Marrakech MAROC

 STUDY ABROAD FOUAD
AGENCY PRIVEE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 
رقم 5 الطابق امجل اقامة خالد 

زنقة الشيخ ربحي حي عدكري كيليز 
مراكش - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93433
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   29 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 STUDY ABROAD الشريك الوحيد 
مبلغ   FOUAD AGENCY PRIVEE
جعنوان  سرهم   22.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي شقة رقم 5 الطابق 
امجل اقامة خالد زنقة الشيخ ربحي 
 42222  - حي عدكري كيليز مراكش 
قرار   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

الشريك الوحيد.
شقة  ب  التصفية  مقر  جحدس 
خالد  اقامة  امجل  الطابق   5 رقم 
زنقة الشيخ ربحي حي عدكري كيليز 

مراكش - 42222 مراكش املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) مح د  اباها ج عنوانه)ا) 
زنقة   8 ا شقة   29 ع ارة   22 قطاع 
 42222 االناناس حي الرياض الرباط 
مراكش املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242236.
37I

noura com

 PHARMACIE MALABATA
HILLS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

noura com
 hay bouchta rue 10n 15 RUE
 CNA GAGA N 15 TANGER،

90000، tanger maroc
 PHARMACIE MALABATA HILLS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزءة 

مالبط هيلت مقطعة 49 محل رقم 
3 طنجة املغرب - 92222 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.259983

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 PHARMACIE الوحيد  الشريك 
مبلغ رأس الها    MALABATA HILLS
مقرها  جعنوان  سرهم   22.222
هيلت  مالبط  تجزءة  اإلأت اعي 
طنجة   3 رقم  محل   49 مقطعة 
املغرب - 92222 طنجة املغرب نتيجة 

ل : أسباب إسارية.
تجزءة  ب  التصفية  مقر  جحدس 
محل رقم   49 مالبط هيلت مقطعة 
طنجة   92222  - املغرب  طنجة   3

املغرب. 
ج عين:

ج  البكوري  مرجة   الديد)ة) 
البداتين2قم  تجزءة  عنوانه)ا) 
طنجة   92222 املغرب  27طنجة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 23972.
38I

EXPERTO

XTOPIA SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTO
24 شارع أبو فارس املريني حدان 
الرباط الرباط، 22222، الرباط 

املغرب
XTOPIA SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الدعاسة 

،32 ،عين عتيق ،ت ارة. - 22242 

ت ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

237843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.XTOPIA SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : اإلستي2اس ، 

توزيع املك الت الغذائية..

الدعاسة   : عنوان املقر االأت اعي 

 22242  - ،ت ارة.  عتيق  ،عين   32،

ت ارة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 -

الديد سعد شكيل : 2222 بقي ة 

222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شكيل  سعد  الديد 

سجار اجالس سالمة الشرقية عين عتيق 

22242 ت ارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  شكيل  سعد  الديد 

سجار اجالس سالمة الشرقية عين عتيق 

22242 ت ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 22344.

39I
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ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 HAMELIN IMMOBILIERE -
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
 HAMELIN IMMOBILIERE - SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 زنقـــة 
اليـرمــــوك حــي الجــــذجر -- 22222 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.264.359

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 نون21   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
ربــاج  مح ـــد  )ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   2.522
6.222 حصة لفائدة الديد )ة) عــبــــد 
العــزيـــز حــ ــــري بتاريخ 22 نون21 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848.236.
42I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

BLUECAP FINANCE
شركة املداه ة

إنشاء فرع تابع للشركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 22
 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
BLUECAP FINANCE شركة 

املداه ة
جعنوان مقرها اإلأت اعي فرندا - - - 

فرندا.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.564285

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
 BLUECAP FINANCE التد ية 
بالعنوان  الكائن  ج   SUCCURSALE
الكزار  مج ع  بكار  القا�سي  زنقة   2
املغرب  الدارالبيضاء   -  -  23 مكتب 
انصري  ج املدي2 من طرف الديد)ة) 

عبد العزيز.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848465.

42I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

STE DESIGN BOUCHRA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 الطابق 2 مكتب 5 تجزئة أنة 
الزيتون 2 بندوسة فاس ، 32222، 

فاس املغرب
STE DESIGN BOUCHRA شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
االجل مكتب 2 اقامة ساحة فاس 
زنقة ابراهيم الرجساني م ج فاس - 

32222 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58767

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2222 نون21   25 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
)ة) بشرى لعري�سي  تفويت الديد 
من  اأت اعية  حصة   422 بدجي 
أصل 2.222 حصة لفائدة الديد )ة) 
مح د الدهبي بتاريخ 25 نون21 2222.
)ة) بشرى لعري�سي  تفويت الديد 
بدجي 422 حصة اأت اعية من أصل 
2.222 حصة لفائدة الديد )ة) فؤاس 

الدو�سي بتاريخ 25 نون21 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4943.

42I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 HAMELIN IMMOBILIERE -
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تعيين مدي2 أديد للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
  HAMELIN IMMOBILIERE - SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 زنــقـــــة 
الــيـــــرمـــــوك حــــي الجـــــذجر -- 22222 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.264.359

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2222 نون21   22 املؤرخ في 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

حــ ــــري عبــد العــزيـــز ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848.236.

43I

CLICKING CONSEIL MAROC

 SOFT DIGITAL SOLUTION
COMPANY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شارع موالي عبد هللا تجزئة البدتان 

زنقة الفرسجس رقم 82 ، 42292، 
مراكش املغرب

 SOFT DIGITAL SOLUTION
COMPANY شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 

2 شطر 26 مج ع P2 حي أوغارسا 

أيت اجرير مدينة مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SOFT DIGITAL SOLUTION

.COMPANY

غرض الشركة بإيجاز : تكنولوأيا 

املعلوميات )م21مج ، محلل ، مص م).

عنوان املقر االأت اعي : محل رقم 

حي أوغارسا   P2 مج ع   26 شطر   2

 42222  - اجرير مدينة مراكش  أيت 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 522  : قاسم  ال21جسي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : يونس  ال21جسي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : قاسم  ال21جسي  الديد 

بقي ة 222 سرهم.

 522  : يونس  ال21جسي  الديد 

بقي ة 222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

ال21جسي قاسم عنوانه)ا)  الديد 

سجار اسكورة ت كرت التوامة مراكش 

42222 مراكش املغرب.

ال21جسي يونس عنوانه)ا)  الديد 

سجار اسكورة ت كرت التوامة مراكش 

42222 مراكش املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي2ي الشركة:

ال21جسي قاسم عنوانه)ا)  الديد 
سجار اسكورة ت كرت التوامة مراكش 

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242898.

44I

لوكدر للحدابات

TRANSPORT BEAMAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

لوكدر للحدابات
42 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 62222، جأدة املغرب
TRANSPORT BEAMAR شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي لبصارة 28 

- 62222 عين صفا املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23933

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   23 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
مبلغ   TRANSPORT BEAMAR
جعنوان  سرهم   22.222 رأس الها 
 -  28 لبصارة  اإلأت اعي  مقرها 
 : 62222 عين صفا املغرب نتيجة ل 

عدم الوصول لل بتغ6.
لبصارة  ب  التصفية  مقر  جحدس 

28 - 62222 عين صفا املغرب. 
ج عين:

ج  ال1زازي  ع رج  الديد)ة) 
 76822 جالون  بي2ي   23 عنوانه)ا) 
)ة)  ك صفي  فرندا  اتيان  سان 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
لبصارة   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

28 عين صفا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   25 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2872.

45I

سيوان االستاسة فاط ة الزهراء كطاية

 POLLO MAGICO SARL شركة
AU

إعالن متعدس القرارات

سيوان االستاسة فاط ة الزهراء 
كطاية

22، زنقة عالل بن عبد هللا، إقامة 
ياس ين، الطابق الرابع، رقم 26، 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب
 POLLO MAGICO SARL AU شركة

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: مج ع 
باب البوغاز 2 بلوك C2 الطابق 

امجل رقم 22، طنجة طنجة، مج ع 
باب البوغاز 2 بلوك س2 ، الطابق 2 

رقم 22 92222 طنجة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.226822

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تفويت حصص
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تخلي املدي2 عن منصبه في الشركة 

جتعيين مدي2 أديد للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :  22 رقم  بند 
حصة  االف  خ دة  تفويت  مايلي: 
من  حصة)،   5222( اأت اعية 
املغربي  أابر،  هشام  الديد  طرف 
الحامل  امهلية،  الكامل  الجندية، 
عدس  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
K348454، لفائدة الديد املحجوب 
الكامل  الجندية،  املغربي  أغريضو، 
التعريف  لبطاقة  الحامل  امهلية، 

.H446847 الوطنية عدس

عل6  ينص  الذي   :25 رقم  بند 

تخلي الديد هشام أابر عن  مايلي: 

الديد  جتعيين  الشركة،  في  منصبه 

املحجوب أغريضو ، الشريك الوحيد 

غي2  ملدة  للشركة،  الوحيد  جاملدي2 

محدسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   32 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 24239.

46I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

 ALFASHIP SHIPPING
AGENCY الفا شيبينغ اجون�سي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 OUATTOU MOHAMMED

YASSINE

 El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،

922222، طنجة املغرب

 ALFASHIP SHIPPING AGENCY

الفا شيبينغ اأون�سي شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع خالد 

ابن الوليد 28 الطابق امجل رقم 2 - 

92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.225573

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 يوليوز   25 في  املؤرخ 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 ALFASHIP الوحيد  الشريك  ذات 

شيبينغ  الفا   SHIPPING AGENCY

 22.222 رأس الها  مبلغ  اأون�سي 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
امجل  الطابق   28 الوليد  ابن  خالد 
رقم 2 - 92222 طنجة املغرب نتيجة 

ل : اسباب اقتصاسية.

شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 
امجل  الطابق   28 الوليد  ابن  خالد 

رقم 2 - 92222 طنجة املغرب. 

ج عين:

أجعتو ج  ياسين  مح د  الديد)ة) 

مرشان  الرمانة  زنقة   32 عنوانه)ا) 

)ة)  ك صفي  املغرب  طنجة   92222

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 9562.

47I

moorish co

FRERES OTR SERVICE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

FRERES OTR SERVICE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 244 

شارع مح د س يحة اقامة أوهرة 

الطابق 6 رقم 35 البيضاء - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.524225

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

بوسرجت  ملياء  )ة)  تفويت الديد 

أصل  من  اأت اعية  حصة   522

2.222 حصة لفائدة الديد )ة) اي ان 

العطافي بتاريخ 27 أكتوبر 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848424.

48I
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STE SKY AFFAIRES 2شركة سكاي افي

STE HABITAT LASRI شركة 
ابيطا العسري

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE SKY 2شركة سكاي افي
AFFAIRES

ملتقى شارع مح د الخامس ج شارع 
الحدن الثاني اقامة عث ان الطابق 
الثاني رقم 6 بني مالل، 23222، بني 

مالل املغرب
STE HABITAT LASRI شركة ابيطا 

العدري شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي توطين 
ب 24 ملتقى شارع الشعبي رقم 29 

الطابق االجل بني مالل بني مالل 
23222 بني مالل بني مالل

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4649

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
ابيطا  شركة   HABITAT LASRI

العدري.
عقار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTEUR
توطين   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 29 ملتقى شارع الشعبي رقم   24 ب 
مالل  بني  مالل  بني  االجل  الطابق 

23222 بني مالل بني مالل.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : أح د  العدري  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 2222  : اح د  العدري  الديد 

بقي ة 222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اح د  العدري  الديد 

تجزئة م21جكة بلوك رقم 29 بني مالل 

23222 بني مالل املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  اح د  العدري  الديد 

تجزئة م21جكة بلوك رقم 29 بني مالل 

23222 بني مالل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 27 يونيو 

2222 تحت رقم 278/11.

49I

CABINET BADREDDINE

ASSID OUMLIL TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

CABINET BADREDDINE

279 أ مدي2ة 2 اقامة هني الشقة 
رقم 2 ، 2، مراكش املغرب

ASSID OUMLIL TRAVAUX شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : محل رقم 

8 ع لية الياقوت تامنصوجرت - 

42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.97337

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 نون21   28 في  املؤرخ 

 ASSID OUMLIL TRAVAUX حل 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 

8 ع لية  مقرها اإلأت اعي محل رقم 

 42222  - تامنصوجرت  الياقوت 

مراكش املغرب نتيجة لطبقا للبندين 

االسا�سي  القانون  من   35 ج   34

للشركة..

ج عين:

ج  جيكوجان  حدن   الديد)ة) 
26 حي اممل الزمامرة  عنوانه)ا) رقم 

* * املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 28 نون21 2222 جفي محل رقم 

 - تامنصوجرت  الياقوت  ع لية   8

42222 مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242982.

52I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

DRINAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°72 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

DRINAL شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

222 الحي الصناعي سيدي براهيم - 

32222 فاس املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66882

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   2222 نون21   22 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

سيدي  الصناعي  الحي   222 »تجزئة 

املغرب«  فاس   32222  - براهيم 

تجزئة   3 الطابق   2 »مكتب رقم  إ 6 

 - الحي الصناعي سيدي براهيم   222

32222 فاس املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 25 نون21 2222 

تحت رقم 4913/022.

52I

SENSORS

سنسرز
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SENSORS
 RUE 23, IMMB 2 APPT N°6,

 BLED EL JED, SAFI ، 46000، Safi
Maroc

سندرز شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مقر 
التوطين: شارع 23 ، شقة رقم 2 ، 
6 بالس الجد آسفي - 46222 أسفي 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23322
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   23
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

سندرز.
غرض الشركة بإيجاز : إنتاج جبيع 

أسجات اإلشراف جالتحكم الذكية.
التطبيقات  جتطوير  تص يم 

جاملواقع اإللكت2جنية.
اإللكت2جنية  املعدات  بيع 

جالرجبوتات..
مقر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 ،  2 شقة رقم   ،  23 شارع  التوطين: 
أسفي   46222  - بالس الجد آسفي   6

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
باحجو  ياسين  مح د  الديد 
26 زنقة الدرك حي بياضة   عنوانه)ا) 

46222 أسفي املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي2ي الشركة:

باحجو  ياسين  مح د  الديد 
26 زنقة الدرك حي بياضة   عنوانه)ا) 

46222 أسفي املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   24 االبتدائية بآسفي بتاريخ 

2222 تحت رقم -.
52I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائت انية الثقة العيون

LAAYOUNE

NAIMI DIVERS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائت انية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72222، املر�سى العيون 

املغرب
NAIMI DIVERS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النهضة 
زنقة يوسف بن تاشفين رقم 35 
شقة22 - 72222 املر�سى العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
43897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   32
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 NAIMI : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.DIVERS
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالتجديد  جالهدم  البناء  مختلفة. 
العام لل باني الدكنية جغي2 الدكنية 

جالتشطيبات  اإلنشائية  جامع ال 
الداخلية جالخارأية......

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
النهضة زنقة يوسف بن تاشفين رقم 
35 شقة22 - 72222 املر�سى العيون 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد صالــح ني ــي : 2.222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد صالــح ني ــي عنوانه)ا) حي 
 27 الرقم  املرابطين  زنقة  الوحدة 
العيون.  املر�سى   72222  26 الشقة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد صالــح ني ــي عنوانه)ا) حي 
 27 الرقم  املرابطين  زنقة  الوحدة 
املر�سى العيون   722222  26 الشقة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 3429/2022.

53I

AMJ MANAGEMENT

MRI IMPORT EXPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االرسن اقامة يامنة  2 الطابق 
االجل رقم 32  طنجة ، 92222، 

طنجة املغرب
MRI IMPORT EXPORT شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
االرسن اقامة ي نا 2  في الطابق امجل 

رقم 32 ، طنجة - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

225623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداس القانون   2222 مارس   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MRI  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMPORT EXPORT

: تصدير ج  غرض الشركة بإيجاز 

االستي2اس مواس جاليات البناء.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

االرسن اقامة ي نا 2  في الطابق امجل 

طنجة   92222  - طنجة   ،  32 رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : مح د  الريفي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  الريفي  الديد 

طنجة   92222 حومة الزيدي طنجة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  الريفي  الديد 

طنجة   92222 حومة الزيدي طنجة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 252263.

54I

FIDACTIVE

SAHAWORK
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

SAHAWORK شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة رقم 

62 شقة 2 الدعاسة II الحي املح دي 

- 82222 اكاسير املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53762

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAHAWORK
غرض الشركة بإيجاز : -1 مقاجل 

أع ال أج إنشاءات متنوعة

-2 شركة أع ال الهندسة املدنية 

جأع ال الطرق.

عنوان املقر االأت اعي : ع ارة رقم 

62 شقة 2 الدعاسة II الحي املح دي 

- 82222 اكاسير املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة بوعزة سناء : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : حجي  ايت  حدن  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  سناء  بوعزة  الديدة 

 II الدعاسة   2 شقة   62 رقم  ع ارة 

الحي املح دي 82222 اكاسير املغرب.

الديد حدن ايت حجي عنوانه)ا) 

اقامة   28 شارع انس ابن مالك رقم 

الدالم  حي   22 شقة  املدتقبل 

82222 اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  سناء  بوعزة  الديدة 

 II الدعاسة   2 شقة   62 رقم  ع ارة 

الحي املح دي 82222 اكاسير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2222 تحت رقم 229522.

55I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

SENA INVEST

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-22 

صندجق ال21يد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

SENA INVEST شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي شارع 

اح د بن شقرجن ع ارة تامايا 

الطابق االجل الشقة رقم 23 - 

73222 الداخلة.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22332

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 شتن21 2222 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة« إ 6 »شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
رقم  تحت   2222 أكتوبر   26

.1781/2022

56I

SAHEL ETAB

STE NOR EL MOWATIN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAHEL ETAB
 RUE MIRANE LOT 707 HAY

 EL QODS N 532، 70000،
LAAYOUNE MAROC

STE NOR EL MOWATIN شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الفتح 
رقم 24 قيصرية الح داجي اخفني2 

طرفاية - 72252 اخفني2 املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
43359

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NOR EL MOWATIN
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االموال الخدمات املتنوعة جاالشغال.
عنوان املقر االأت اعي : حي الفتح 
قيصرية الح داجي اخفني2   24 رقم 

طرفاية - 72252 اخفني2 املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : عن21  لغظف  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 2222  : عن21  لغظف  الديدة 

بقي ة 222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عن21  لغظف  الديد 

زنقة سمياط رقم  املختار  شارع ع ر 

32 72222 العيون املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

بنعلي  الغالية  فاط ة  الديدة 

عنوانه)ا) شارع راس الحي ة رقم 65 
العيون   72222 حي الوحدة العيون 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

22 أكتوبر  االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 3222.

57I

ABK CONSULTING

 ENVIRONNEMENT
SERVICES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

ABK CONSULTING

 RUE OUED FES APPT N°2 27

 AGDAL RABAT ، 10080، RABAT

MAROC

 ENVIRONNEMENT SERVICES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

58 شقة A 3 زنقة جاس سبو أكدال 

الرباط - 22282 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

264327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ENVIRONNEMENT SERVICES

أ ع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جإعاسة تحويل أ يع الزيوت.

عنوان املقر االأت اعي : ع ارة 58 

شقة A 3 زنقة جاس سبو أكدال الرباط 

- 22282 الرباط املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 ENVIRONNEMENT الشركة 

بقي ة  حصة   SERVICES : 1.000

222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوهالل  يونس  الديد 

 83262  83262 الحديقة  زنقة   72

فرندا فرندا.

عنوانه)ا)  بوهالل  اسيب  الديد 

قطاع 8 شارع النخيل اقامة سندس 

 22222 الرياض  حي   22 الشقة 

الرباط املغرب.

موسكاتيلي  لويس  أون  الديد 

عنوانه)ا) فرندا 2222 فرندا فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوهالل  يونس  الديد 

 83262  83262 الحديقة  زنقة   72

فرندا فرندا

عنوانه)ا)  بوهالل  اسيب  الديد 

قطاع 8 شارع النخيل اقامة سندس 

 22222 الرياض  حي   22 الشقة 

الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم -.

58I
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ABK CONSULTING

 CONSORTIUM AGRICOLE
BOUHLAL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

ABK CONSULTING
 RUE OUED FES APPT N°2 27

 AGDAL RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

 CONSORTIUM AGRICOLE
BOUHLAL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي كم67 

طريق بوسنيب مخيزن قصر 
تازجغارت - 52252 إرشيدية املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

 ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي
رفع  تم   2222 ماي   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال 
من  أي  سرهم«   2.292.222«
»2.222.222 سرهم« إ 6 »4.392.222 
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم« 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 
أكتوبر 2222 تحت رقم 843/2022.

59I

ABK CONSULTING

 CONSORTIUM AGRICOLE
BOUHLAL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
خفض رأس ال الشركة

ABK CONSULTING
 RUE OUED FES APPT N°2 27

 AGDAL RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

 CONSORTIUM AGRICOLE
BOUHLAL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي كم67 

طريق بوسنيب مخيزن قصر 
تازجغارت - 52252 إرشيدية املغرب.

خفض رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2222 ماي   26 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 

من  أي  سرهم«   2.292.222« قدره 

»4.392.222 سرهم« إ 6 »2.222.222 

عدس  تخفيض   : طريق  عن  سرهم« 

امسهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 843/2022.

62I

ABK CONSULTING

 CONSORTIUM AGRICOLE

BOUHLAL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

ABK CONSULTING

 RUE OUED FES APPT N°2 27

 AGDAL RABAT ، 10080، RABAT

MAROC

 CONSORTIUM AGRICOLE

BOUHLAL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي كم67 

طريق بوسنيب مخيزن قصر 

تازجغارت - 52252 إرشيدية املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2222 تم تعيين  25 شتن21  املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

بوهالل فارجق ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 843/2022.

62I

MBGA

INTERFACELY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

INTERFACELY شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 29 ، 
بالص ال ياسر، إقامة املنصورية، 
 A1 - الطابق 8 ، رقم 26 , فضاء

22252 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.524273

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2222 نون21   23 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
إقامة  ياسر،  ال  بالص   ،  29 »رقم 
 ,  26 رقم   ،  8 الطابق  املنصورية، 
البيضاء  الدار   A1 - 20250 فضاء 
ايت  زنقة  »تقاطع  إ 6  املغرب« 
الخامس،  مح د  شارع  ج  باع ران 
ع ارة مح د الخامس مكاتب املركز 
223 منطقة  ب، الطابق الثاني، رقم 
الدار   22292  - الدوساء  الصخور 

البيضاء املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848482.

62I

DAMYA. CLOTHING. BRAND

 DAMYA. CLOTHING.
BRAND SARL AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

DAMYA. CLOTHING. BRAND
رقم 24 زنقة جاملاس قطاع املفة 
العيايدة سال ، 22226، سال مغرب
 DAMYA. CLOTHING. BRAND
SARL AU شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 24 

زنقة جاملاس قطاع املفة العيايدة 

سال - 22226 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 يونيو   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 DAMYA. CLOTHING. BRAND

.SARL AU

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة.

 24 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

العيايدة  املفة  قطاع  جاملاس  زنقة 

سال - 22226 سال املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أأريف  سارة  الديدة 

املفة  قطاع  جاملاس  زنقة   24 رقم 

العيايدة سال 22226 سال املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  أأريف  سارة  الديدة 

املفة  قطاع  جاملاس  زنقة   24 رقم 

العيايدة سال 22226 سال مغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   22 بتاريخ  بدال  االبتدائية 

2222 تحت رقم 532.

63I
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FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

GLOBAL TECH SOLUTIONS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 N°138 1ER ETAGE BD
 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA
 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT MAROC
 GLOBAL TECH SOLUTIONS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي القدم 
بلوك س زنقة الخرطوم الرقم 25 - 

26222 سطات املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5592

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2222 نون21   29 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»حي القدم بلوك س زنقة الخرطوم 
26222 سطات املغرب«   -  25 الرقم 
 -  232 إ 6 »حي بام زنقة البلقان رقم 

26222 سطات املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
22 سأن21  االبتدائية بدطات بتاريخ 

2222 تحت رقم 1365/22.

64I

cabinet aux services des affaires

MAROCCO DA SCOPRIRE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 MAROCCO DA SCOPRIRE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

امي2زان الريصاني - 52452 
الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAROCCO DA SCOPRIRE
: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

النقل الدياحي.
قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 52452  - الريصاني  امي2زان 

الريصاني املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد محدن عال : 2.222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
حي  الديد محدن عال عنوانه)ا) 

النهضة ارفوس 52222 ارفوس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
حي  الديد محدن عال عنوانه)ا) 

النهضة ارفوس 52222 ارفوس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 29 نون21 

2222 تحت رقم 26529.
65I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE JAWHARAT
SIJILMASSA SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDU ALIMTYAZ

13َ زنقة ، عبد الكريم بن ألون 
مكاتب أشرف، مكتب 24 الطابق 2 

FES MAROC ،32222 ، فاس
 SOCIETE JAWHARAT

SIJILMASSA SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : متجر 

اجالس الطيب الدفل6 فاس - 32222 
فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.64529

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 نون21   22 في  املؤرخ 
 SOCIETE JAWHARAT حل 
SIJILMASSA SARL AU شركة ذات 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
 222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر 
 32222  - اجالس الطيب الدفل6 فاس 

فاس املغرب نتيجة لدوء التديي2.
ج عين:

ج  املحرزي  اح د   الديد)ة) 
اقامة   22 بي2جت  شارع  عنوانه)ا) 
فاس   32222 فاس   22 غيثة الزهور 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 22 نون21 2222 جفي متجر اجالس 
32222 فاس  الطيب الدفل6 فاس - 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 29 نون21 2222 

تحت رقم 4952/022.

66I

ائت انية بوعرفة

STE ANASKAL TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ائت انية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 62222، بوعرفة املغرب
STE ANASKAL TRANS شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة رقم 
6 شارع بوعرفة - 62252 بني تاأيت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2227
 27 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 أكتوبر 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ANASKAL TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي2.
عنوان املقر االأت اعي : زنقة رقم 
6 شارع بوعرفة - 62252 بني تاأيت 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد الصقلي رشيد : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
حصة   522  : مح د  عقا  الديد 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رشيد  الصقلي  الديد 
بني تاأيت   62252 مركز بني تاأيت 

املغرب.
عنوانه)ا)  مح د  عقا  الديد 
شارع جاس الذهب 62252 بني تاأيت 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  رشيد  الصقلي  الديد 
بني تاأيت   62252 مركز بني تاأيت 

املغرب
عنوانه)ا)  مح د  عقا  الديد 
شارع جاس الذهب 62252 بني تاأيت 

املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   32 بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

2222 تحت رقم 362.

67I

سا ي لطيفة

 SOCIETE MAHRIA
IMMOBILIER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

سا ي لطيفة

ملتقى شارع بئ2 انزران جشارع 

االهرام اقامة العاص ة مقابل 

ع الة اقليم بركان ملتقى شارع 

بئ2 انزران جشارع االهرام اقامة 

العاص ة مقابل ع الة اقليم بركان، 

BERKANE ،62322 املغرب

 SOCIETE MAHRIA IMMOBILIER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : الرقم 36 
زنقة االهرام حي املدي2ة بركان الرقم 

36 زنقة االهرام حي املدي2ة بركان 

BERKANE 62322 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7275

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 23 أكتوبر 2222 تقرر حل 

 SOCIETE MAHRIA IMMOBILIER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
اإلأت اعي الرقم 36 زنقة االهرام حي 
36 زنقة االهرام  املدي2ة بركان الرقم 

 BERKANE 62322 حي املدي2ة بركان

املغرب نتيجة لنتيجة للحل االراسي 

جاملدبق للشركة.

ج عين:

الديد)ة) مح د مهرية ج عنوانه)ا) 
املدي2ة  حي  االهرام  زنقة   36 الرقم 

املغرب   BERKANE  62322 بركان 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 24 أكتوبر 2222 جفي الرقم 36 
زنقة االهرام حي املدي2ة بركان الرقم 
بركان  املدي2ة  حي  االهرام  زنقة   36

BERKANE 62322 املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب21كان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 639/2022.
68I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

 ADINOV TRAVAUX SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA MAROC

 ADINOV TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل كائن 
بالطابق الدفلي ع لية ت2 الوحدة 
44 تاملدت اقليم الصويرة - 44222 

الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3865

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   32 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
 ADINOV الوحيد  الشريك  ذات 
TRAVAUX SARL AU مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
اإلأت اعي محل كائن بالطابق الدفلي 
ع لية ت2 الوحدة 44 تاملدت اقليم 
الصويرة املغرب   44222  - الصويرة 

نتيجة ل : تراأع النشاط التجاري.
جحدس مقر التصفية ب محل كائن 
الوحدة  بالطابق الدفلي ع لية ت2 
44 تاملدت اقليم الصويرة - 44222 

الصويرة املغرب. 

ج عين:

ج  الغبا ي  عاسل  الديد)ة) 
تافوكت  تجزئة   549 رقم  عنوانه)ا) 

املغرب  الصويرة   44222 الصويرة 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 487.

69I

PERFECT ADVICE

WAFA VIGILANCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

PERFECT ADVICE

الدار البيضاء ، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

WAFA VIGILANCE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 36 شارع 

أنفا ع ارة ب إقامة أناف الطابق 22 

الشقة 222 - 22372 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.332935

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   25 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

مبلغ رأس الها   WAFA VIGILANCE

مقرها  جعنوان  سرهم   52.222

ب  ع ارة  أنفا  شارع   36 اإلأت اعي 

إقامة أناف الطابق 22 الشقة 222 - 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   22372

ل : فشل الشركة في تحقيق أهدافها.

36 شارع  جحدس مقر التصفية ب 

أنفا ع ارة ب إقامة أناف الطابق 22 

الدار البيضاء   22372  -  222 الشقة 

املغرب. 

ج عين:
الديد)ة) فؤاس خويلي ج عنوانه)ا) 
228 زنقة سيزالب املعاريف   22372 
)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 847772.
72I

cabinet aux services des affaires

BM BROTHERS TRAV
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

BM BROTHERS TRAV شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 
الشياحنة ع ص ز ارفوس - 52222 

ارفوس املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26229

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2222 نون21   22 املؤرخ في 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

مجدجب ياسين ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 947.
72I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

YLIM
إعالن متعدس القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندجق ال21يد 

2629 ، 42222، مراكش املغرب
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YLIM »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 42 

سرب الشاشة سجار كراجة املدينة - 

42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.226232

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 شتن21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

 ( االأت اعية  الحصص  أ يع  بيع 

التي ي تلكها  حصة اأت اعية)   222

 YLIM الديد ياسين شوف في شركة 

 FOX شركة  لفائدة   ((SARL AU

INVEST (SAS

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

من  شوف  ياسين  الديد  استقالة 

مهامه ك دي2 جحيد ج تعيين الديد 

Frédéric Pierre QUETIER ج الديد 

مدي2ان   Jacques BOISSONNET

شريكان ملدة غي2 محدسة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تعديل املاسة 22 من النظام امسا�سي 

عقد  تعديل   ، املدير  ذمة  إبراء   ،

التأسيس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242298.

72I

مكتب الجرجسي

SOTIDA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

مكتب الجرجسي

شارع 28 نون21 رقم 24 الناضور ، 

62222، الناضور املغرب

SOTIDA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة اجالس 

قيس حي املدي2ة رقم 38 63322 

بركان املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7342

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 24 نون21 2222 تقرر إنشاء 

التد ية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

الحي  بالعنوان  الكائن  ج   SOTIDA
الناضور   62222 سلوان  الصناعي 

املغرب ج املدي2 من طرف الديد)ة) 

عباسي اح د.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب21كان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 643.

73I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

DAKHLA HOUKOUL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-22 

صندجق ال21يد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

DAKHLA HOUKOUL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

اح د بن شقرجن ع ارة تامايا 

الطابق االجل الشقة رقم 23 - 

73222 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22225

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

الشركة  )ة)  الديد  تفويت 

حصة   SeaStar HOLDINH 722

حصة   2.222 أصل  من  اأت اعية 

لفائدة الديد )ة) عبدهللا بوج بتاريخ 

29 شتن21 2222.

االمين  مح د  )ة)  الديد  تفويت 

322 حصة اأت اعية من  حرمة هللا 

أصل 2.222 حصة لفائدة الديد )ة) 

عبد هللا بوج بتاريخ 29 شتن21 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

رقم  تحت   2222 أكتوبر   24

.1750/2022

74I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

DAKHLA HOUKOUL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-22 

صندجق ال21يد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

DAKHLA HOUKOUL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي شارع 

اح د بن شقرجن ع ارة تامايا 

الطابق االجل الشقة رقم 23 - 

73222 الداخلة.

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22225

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 شتن21 2222 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة« إ 6 »شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

رقم  تحت   2222 أكتوبر   24

.1750/2022

75I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

DAKHLA HOUKOUL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-22 

صندجق ال21يد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

DAKHLA HOUKOUL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

اح د بن شقرجن ع ارة تامايا 

الطابق االجل الشقة رقم 23 - 

73222 الداخلة املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22225

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2222 تم تعيين  29 شتن21  املؤرخ في 

بوج  الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

عبد هللا ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

رقم  تحت   2222 أكتوبر   24

.1750/2022

76I

ste mifi

PRO›NEXUS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ste mifi

 rue antisarbie vn meknes ، 24

50000، meknes maroc

PRO›NEXUS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 
رقم 42 حي االمل 5 سيدي بوزكري 

مكناس - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

57779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PRO’NEXUS

غرض الشركة بإيجاز : اإلشهار.

املحل   : االأت اعي  املقر  عنوان 

سيدي بوزكري   5 حي االمل   42 رقم 

مكناس - 52222 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد علي ايدفولة : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : ايدفولة  اسريس  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ايدفولة  علي  الديد 

 52222 االمل  حي   22 رقم   5 زنقة 

مكناس املغرب.

الديد اسريس ايدفولة عنوانه)ا) 

22 زنقة 5 حي االمل 52222 مكناس 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ايدفولة  علي  الديد 

 52222 االمل  حي   22 رقم   5 زنقة 

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4554.

77I

Zirana Maroc

MIF SAKAN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI
MAROC

MIF SAKAN شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 247 
تجزئة العالية - 46222 آسفي 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9555

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   23 املؤرخ في 
MIF SAKAN شركة ذات املدؤجلية 
 222.222 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
 247 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 
تجزئة العالية - 46222 آسفي املغرب 

نتيجة لغرض غي2 محقق.
ج عين:

ج  النوري  عاسل  الديد)ة) 
عنوانه)ا) 247 تجزئة العالية 46222 

آسفي املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 23 نون21 2222 جفي 247 تجزئة 

العالية - 46222 آسفي املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2293.
78I

CABINET KOLINZ CONSEILS SARL

YAN INTERCONTINENTAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

 YAN INTERCONTINENTAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنقة 

خالد ابن الوليد الطابق الثالث رقم 
8 - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 YAN  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.INTERCONTINENTAL
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جسيط  ج  للبضائع  الدج ي  ج  الوطني 

الشحن.
زنقة   22  : عنوان املقر االأت اعي 
خالد ابن الوليد الطابق الثالث رقم 

8 - 92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : سبيش  امينة  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سبيش  امينة  الديدة 
 232 تجزئة الدانية الع ران قطعة 

92222 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد يحيى يحيوي عنوانه)ا) حي 
 92222  29 رقم   222 زنقة  الشاط 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 24222.
79I

EL MUNDO DE COMPTA

 UNITED GROUPE

 TECHNOLOGY AND

DEVELOPMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

EL MUNDO DE COMPTA

 Res. Al Andalous, Inzaren Rue

 Hafid iben abdelbarre 2eme

 Etage N°7B، 90000، Tanger

MAROC

 UNITED GROUPE

 TECHNOLOGY AND

DEVELOPMENT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

 RES جعنوان مقرها اإلأت اعي

 AL AZIZIA BLVD ROYAUME

 ARABIE SAOUDITE 3EME

 ETAGE N 20 TANGER - 90000

.TANGER MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.222737

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 نون21   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

 SAIDA EL )ة)  الديد  تفويت 

BOUZI 2.222 حصة اأت اعية من 

أصل 2.222 حصة لفائدة الديد )ة) 

نون21   22 بتاريخ   MAACHI SAMIR

.2222

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون21   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 24225.

82I

االستاذ طارق الد ال ي موثق ببني مالل

BOUHADDOU ALUM
إعالن متعدس القرارات

االستاذ طارق الد ال ي موثق ببني 

مالل

شارع الحدن الثاني ع ارة فضاء 

االطلس الطابق االجل رقم 24 بني 

مالل ، 23222، بني مالل املغرب
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BOUHADDOU ALUM »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: قطعة 

رقم 22 ب املنطقة الصناعية بني 

مالل قطعة رقم 22 ب املنطقة 

الصناعية بني مالل 23222 بني 

مالل املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3523

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تفويت  عل6  املصاسقة  ج  االشهاس 

 9242( أ يع الحصص االأت اعية 

الديد  طرف  من  اأت اعية)  حصة 

لفائدة الديد عبد  املصطفى بحدج  

الجواس اضريوة  

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

املصطفى  الديد  استقالة  قبول 

بحدج من مهامه ك دي2 للشركة.

قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 

اضريوة  عبدالجواس  الديد  تعين 

ك دي2 للشركة ج ملدة غي2 محدسة.

قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحيين القانون امسا�سي للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

 :26 ج   25 ج   22 ج   7 ج   6 بند رقم 

الذي ينص عل6 مايلي: اصبحت أ يع 

 9140/9140 االأت اعية  الحصص 

املكونة لراس مال الشركة املت ثل في 

مبلغ 924.222,22 سرهم كلها في اسم 

عبدالجواس  الديد  الوحيد  الشريك 

اضريوة ج اصبح هدا االخي2 هو املدي2 

الوحيد للشركة ج ملدة غي2 محدسة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

25 نون21  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2222 تحت رقم 2296.

82I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

AGRIUMSUD

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ذات  شركة  فيداكا،  ائت انية 

املدؤجلية املحدجسة

 01-7724 رقم  العركوب  شارع 

 ،73222  ،246 رقم  ال21يد  صندجق 

الداخلة املغرب

ذات  شركة   AGRIUMSUD

املدؤجلية املحدجسة

شارع  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

تامايا  ع ارة  شقرجن  بن  اح د 

 -  23 رقم  الشقة  االجل  الطابق 

73222 الداخلة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22222

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 شتن21   29 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

الشركة  )ة)  الديد  تفويت 

 BROTHERHOOD HOLDING

722 حصة اأت اعية من أصل 722 

حصة لفائدة الديد )ة) مح د االمين 

حرمة هللا بتاريخ 29 شتن21 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

رقم  تحت   2222 أكتوبر   24

.1751/2022

82I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

AGRIUMSUD

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-22 

صندجق ال21يد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

AGRIUMSUD شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي شارع 

اح د بن شقرجن ع ارة تامايا 

الطابق االجل الشقة 23 - 73222 

الداخلة.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22222

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 شتن21 2222 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة« إ 6 »شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

رقم  تحت   2222 أكتوبر   24

.1751/2022

83I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

AGRIUMSUD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-22 

صندجق ال21يد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

AGRIUMSUD شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

اح د بن شقرجن ع ارة تامايا 

الطابق االجل الشقة 23 - 73222 

الداخلة املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22222

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2222 تم تعيين  29 شتن21  املؤرخ في 

مدي2 أديد للشركة الديد)ة) حرمة 

هللا مح د االمين ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
رقم  تحت   2222 أكتوبر   24

.1751/2022
84I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

Nado Trans sarl
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 165av Tanger 1er etage apt 3
nador، 62000، Nador maroc
Nado Trans sarl شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 84 

ايلو ايراك حي لعرا�سي 62222 
الناضور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9687

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 نون21   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
الرح ان  عبد  )ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من   4.222 قنجاع 
الديد  لفائدة  حصة   5.222 أصل 
)ة) عبد االله قنجاع بتاريخ 22 نون21 

.2222
تفويت الديد )ة) سناء الرح وني 
أصل  من  اأت اعية  حصة   2.222
5.222 حصة لفائدة الديد )ة) عبد 

االله قنجاع بتاريخ 22 نون21 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   26 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4794.
85I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

ste Immob Promov sarl au
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au
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 165av Tanger 1er etage apt 3

nador، 62000، Nador maroc

 ste Immob Promov sarl au

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي زنقة 84 
رقم 29 ايلو ايراك حي لعرا�سي 

62222 الناضور املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7669

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2222 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

»االنعاش  من  الشركة  نشاط  تغيي2 

 - العقاري  »االنعاش  إ 6  العقاري« 

كراء ج تاأي2 العقارات«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   26 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4795.

86I

bercy conseils

أش.إس بيوتي
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

bercy conseils

 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE MY

 ISMAIL V.N ، 50000، meknes

maroc

أش.إس بيوتي شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

اقبال س محل رقم 3 شارع ق.م.م 

مكناس - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   32

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : أش.إس 

بيوتي.

غرض الشركة بإيجاز : الحالقة.

إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع ق.م.م   3 اقبال س محل رقم 

مكناس - 52222 مكناس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   522  : الديدة سعاس سكي 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

حصة   522  : الديدة حنان عكي 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

بقي ة   522  : الديدة سعاس سكي 

222 سرهم.

بقي ة   522  : الديدة حنان عكي 

222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سكي  سعاس  الديدة 

اقامة الدوسن ع ارة 22 رقم الشقة 

مكناس   52222 جيدالن   22 رقم 

املغرب.

 79 الديدة حنان عكي عنوانه)ا) 

 52222 حي الحرية ب م ع مكناس 

مكناس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  سكي  سعاس  الديدة 

اقامة الدوسن ع ارة 22 رقم الشقة 

مكناس   52222 جيدالن   22 رقم 

املغرب

 79 الديدة حنان عكي عنوانه)ا) 

 52222 حي الحرية ب م ع مكناس 

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4432.

87I

CASA COMPTES

KIT MED SLAOUI ET CIE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

KIT MED SLAOUI ET CIE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي 33 زنقة 

لحدن العرأون -. الدار البيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.89693

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

نشاط  إ 6  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

- استي2اس جتصدير جتوزيع جصيانة 

امأهزة الطبية..

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 752555.

88I

METROPOLE BUSINESS CENTER

RASMOUKA ALUMINIUM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ، 

رقم8 الدار البيضاء ، 22362، الدار 

البيضاء املغرب

 RASMOUKA ALUMINIUM

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 34 زنقة 

ابو شعيب الدكا ي حي الشيفاء 2 - - 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68253

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 نون21   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
تفويت الديد )ة) الهاشمي ال21كة 
أصل  من  اأت اعية  حصة   835
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   5.222
الحدن ال21كة بتاريخ 22 نون21 2222.
تفويت الديد )ة) الهاشمي ال21كة 
أصل  من  اأت اعية  حصة   832
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   5.222
ابراهيم ال21كة بتاريخ 22 نون21 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 22847446.

89I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

EDIFICE CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندجق ال21يد 

2629 ، 42222، مراكش املغرب
EDIFICE CAR شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 

يعقوب املنصور اقامة االمي2ة 
3 الطابق الدفلي 2 مكرر كليز - 

42222 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.59745

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2222 تقرر حل 
EDIFICE CAR شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   92.222 رأس الها 
يعقوب  شارع  اإلأت اعي  مقرها 
الطابق   3 االمي2ة  اقامة  املنصور 
 42222  - كليز  مكرر   2 الدفلي 
مراكش املغرب نتيجة لعدم است رار 

نشاط الشركة.
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ج عين:

ج  حدني  العزيز  عبد  الديد)ة) 

رقم  تاركة  زهور  تجزئة  عنوانه)ا) 

املغرب  مراكش   42222 تاركة   38

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

شارع  جفي   2222 أكتوبر   24 بتاريخ 

 3 االمي2ة  اقامة  املنصور  يعقوب 

الطابق الدفلي 2 مكرر كليز - 42222 

مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242299.

92I

METROPOLE BUSINESS CENTER

IMARPROMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ، 

رقم8 الدار البيضاء ، 22362، الدار 

البيضاء املغرب

IMARPROMO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 38 زنقة 

اح د البحي2ي الطابق الثاني رقم 

8 - - الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.223227

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 نون21   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

الحدن ال21كة  )ة)  تفويت الديد 

 222 حصة اأت اعية من أصل   27

الهاشمي  )ة)  الديد  لفائدة  حصة 

ال21كة بتاريخ 27 نون21 2222.

ابراهيم ال21كة  )ة)  تفويت الديد 

 222 حصة اأت اعية من أصل   26

الهاشمي  )ة)  الديد  لفائدة  حصة 

ال21كة بتاريخ 27 نون21 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 22847298.

92I

CDH AUDIT ET CONSEILS

ROLLER MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

ROLLER MAROC شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 48 زنقة 

االمام مدلم - جازيس - 22422 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.333963

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 24 أكتوبر 2222 تقرر حل 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

  ROLLER MAROC الشريك الوحيد

سرهم   222.222 رأس الها  مبلغ 
زنقة   48 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

االمام مدلم - جازيس - 22422 الدار 

فقدان   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 
راس املال.

زنقة   48 جحدس مقر التصفية ب 

االمام مدلم - جازيس - 22422 الدار 

البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج   Manfred  BRAUN الديد)ة) 

 ROTKAPPCHENWEG عنوانه)ا) 

املانيا  شتوتغارت   32 72567

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

باملقر   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

االأت اعي للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848792.
92I

MON CONSEIL PRO SARL AU

شيستر برو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MON CONSEIL PRO SARL AU
 HAY TAFRAT AOURIR AGADIR

AGADIR، 0، AGADIR MAROC
شيدت2 برج شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي ايت 

اغيوس بلوك 22 زنقة 22 رقم 
myfacturat@ 25 تيكيوين اكاسير

gmail.com اكاسير املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : شيدت2 

برج.
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لصناعة االتات جالديكور.
حي ايت   : عنوان املقر االأت اعي 
 25 رقم   22 زنقة   22 اغيوس بلوك 
myfacturat@ اكاسير  تيكيوين 

gmail.com اكاسير املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  االعربي  مح د  الديد 
الدراركة اكاسير   26 حي املدي2ة رقم 
اكاسير   myfacturat@gmail.com

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  االعربي  مح د  الديد 
الدراركة اكاسير   26 حي املدي2ة رقم 
اكاسير   myfacturat@gmail.com

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2222 تحت رقم 229524.

93I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 BOULANGERIE PATISSERIE
AL BARAKATA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ، 
رقم8 الدار البيضاء ، 22362، الدار 

البيضاء املغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE AL
BARAKATA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنقة 

فيدي خليفة - - الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42429
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 نون21   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
تفويت الديد )ة) الهاشمي ال21كة 
أصل  من  اأت اعية  حصة   225
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   2.522
الحدن ال21كة بتاريخ 22 نون21 2222.
تفويت الديد )ة) الهاشمي ال21كة 
أصل  من  اأت اعية  حصة   322
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   2.522
ابراهيم ال21كة بتاريخ 22 نون21 2222.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 22847299.

94I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 BOULANGERIE PATISSERIE
AL BARAKATA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تعيين مدي2 أديد للشركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ، 
رقم8 الدار البيضاء ، 22362، الدار 

البيضاء املغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE AL
BARAKATA  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنقة 

فيدي خليفة - - الدار البيضاء 
املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42429
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2222 نون21   22 املؤرخ في 
مدي2 أديد للشركة الديد)ة) ال21كة 

ابراهيم ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 22847299.

95I

NEW FIDUS

 BUSINESS MANAGEMENT
SYSTEM SARL-AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

NEW FIDUS
 HASSANIA II BLOC B N° 258

 ALIA MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

BUSINESS MANAGEMENT

SYSTEM SARL-AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 

القدس الرقم 222 املح دية - 

22822 املح دية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22547

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2222 نون21   23 املؤرخ في 

 BUSINESS MANAGEMENT

ذات  شركة   SYSTEM SARL-AU

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد مبلغ رأس الها 22.222 سرهم 

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي القدس 

 22822  - املح دية   222 الرقم 

اللتوقف  نتيجة  املغرب  املح دية 

التام عن النشاط.

ج عين:

ج  جعيد  الجيال ي   الديد)ة) 

 22 زنقة  الكولين  تجزئة  عنوانه)ا) 
املغرب  املح دية   22822  222 رقم 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 23 نون21 2222 جفي حي القدس 

 22822  - املح دية   222 الرقم 

املح دية املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   27 االبتدائية باملح دية بتاريخ 

2223 تحت رقم 785.

96I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 AUTO ECOLE BENNIS
MERYEM

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطابق 2 مكتب 5 تجزئة أنة 

الزيتون 2 بندوسة فاس ، 32222، 

فاس املغرب

 AUTO ECOLE BENNIS MERYEM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل رقم 
234 زنقة فكيك حي االمل طريق 

صفرج فاس - 32222 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64795

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 32 أكتوبر 2222 تقرر حل 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 AUTO ECOLE الوحيد  الشريك 
رأس الها  مبلغ   BENNIS MERYEM
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
زنقة   234 رقم  املحل  اإلأت اعي 
فكيك حي االمل طريق صفرج فاس 
 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   32222  -

املنافدة القوية.
املحل  ب  التصفية  مقر  جحدس 
رقم 234 زنقة فكيك حي االمل طريق 

صفرج فاس - 32222 فاس املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) مريم الفتح ج عنوانه)ا) 
تجزئة العن21ة زجاغة   3 س   22 رقم 
فاس املغرب ك صفي   32222 فاس 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5009/2022.
97I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

LES NUITS DE FES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 الطابق 2 مكتب 5 تجزئة أنة 
الزيتون 2 بندوسة فاس ، 32222، 

فاس املغرب

LES NUITS DE FES شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
 W58 جعنوان مقرها اإلأت اعي

 W تجزئة أنان 2 الشقة 3 بلوك
طريق عين الشقف فاس - 32222 

فاس املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.74365

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تحويل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 3 الشقة   2 أنان  تجزئة   W58«
فاس  الشقف  عين  طريق   W بلوك 
 W58« إ 6  املغرب«  فاس   32222  -
 W تجزئة أنان 2 فيال رياض 3 بلوك
 32222  - طريق عين الشقف فاس 

فاس املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 6574.
98I

NCG EXPERTISE

SUNCORP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
SUNCORP شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 77 شارع 

مح د س ح6 الطابق 22 رقم 
57 الدار البيضاء - 22672 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564352
 24 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 أكتوبر 
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املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SUNCORP

استي2اس   :  : غرض الشركة بإيجاز 

جتصدير )تاأر أج جسيط) - تاأر مواس 

الطاقة املتجدسة.

77 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 57 رقم   22 الطابق  س ح6  مح د 

الدار البيضاء - 22672 الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس ال الشركة: 2.222.222 

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   522  : ال21اق  ع ر  الديد 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

 4.752  : حرزي  حتيم  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 ZAKEN CAPITAL الشركة 

SARL AU : 4.750 حصة بقي ة 222 

سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد أنس البويدفي عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   22672 البيضاء  سار 

املغرب.

عنوانه)ا)  حرزي  حتيم  الديد 

فرندا. فلونس فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد أنس البويدفي عنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   22672 البيضاء  سار 

املغرب

عنوانه)ا)  حرزي  حتيم  الديد 

فرندا. فلونس فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 22848264.

99I

ANAMAR FIDUCIAIRE

ISTIMOURE استيمور

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 AVENUE MED V IMMEUBLE

 HDDA 1 ERE ETAGE ، 45800،

TINGHIR maroc

ISTIMOURE استي ور شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر ايت 

سرجس - 45822 تنغي2 املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3239

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2228 تقرر حل  25 ف21اير  املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ  استي ور   ISTIMOURE

جعنوان  سرهم   92.222 رأس الها 

 - مقرها اإلأت اعي قصر ايت سرجس 

45822 تنغي2 املغرب نتيجة ل : االزمة 

ج شراسة التنافس.

جحدس مقر التصفية ب قصر ايت 

سرجس النيف 45892 تنغي2 املغرب. 

ج عين:

ج  بوشح ة  مح د  الديد)ة) 

النيف  سرجس  ايت  قصر  عنوانه)ا) 

)ة)  ك صفي  املغرب  تنغي2   45982

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2228 تحت رقم 282.

222I

STE IML HSAYN SARL AU 

IML HSAYN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE IML HSAYN SARL AU
 BD MAHDAOUI BENSAID LOT
 HAJ HMIDA RUE B 5 NR 37 ،

60000، OUJDA MAROC
IML HSAYN شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 
الدرافيف زتقة 2 رقم 7 اسلي - 

62222 جأدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.32925

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2222 تقرر حل  27 شتن21  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية   IML HSAYN
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي حي الدرافيف زتقة 
2 رقم 7 اسلي - 62222 جأدة املغرب 
املشرجع بدبب عدم  نتيجة ل الغاء 

تحقيق اهدافه.
ج عين:

ج  احدن  مصطفى  الديد)ة) 
رقم  املصطفى  موالي  حي  عنوانه)ا) 
ك صفي  املغرب  جأدة   62222  42

)ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
حي  جفي   2222 شتن21   27 بتاريخ 
 - اسلي   7 رقم   2 زتقة  الدرافيف 

62222 جأدة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2927.
222I

G.MAO.CCF

STE ALPHA MONEY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

STE ALPHA MONEY شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

التاللدة عين الشقف موالي 

يعقوب فاس سجار التاللدة عين 

الشقف موالي يعقوب فاس 32222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74542

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALPHA MONEY

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امموال.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

التاللدة عين الشقف موالي يعقوب 

الشقف  عين  التاللدة  سجار  فاس 

فاس   32222 فاس  يعقوب  موالي 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحلوي  توفيق  الديد 

 32222 تاجنات  تيدة  املدي2ة   حي 

فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
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عنوانه)ا)  الحلوي  توفيق  الديد 
 32222 تاجنات  تيدة  املدي2ة   حي 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 22 نون21 2222 

تحت رقم 4677/2022.

222I

FLASH ECONOMIE

 KEP METAL TECH MAROC
)(KMTM

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
است رار نشاط الشركة

 KEP METAL TECH MAROC
((KMTM

 مقرها االأت اعي: زاجية زنقة 
مصطفى املعاني ج زنقة طول الطابق 

2 الشقة 25 - الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

227325
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 شتن21 2222
 KEP METAL TECH شركاء شركة
فحص  بعد   ،  (MAROC (KMTM
حدابات الدنة املالية املنتهية في 32 

سأن21 2222 ، 
جالتي ت ت املوافقة عليها من قبل 
يونيو   24 في  العاسي  العام  الج ع 
جالحكم جفًقا محكام املاسة   ،  2222

86 من القانون الصاسر
قررجا أنه ال   2997 ف21اير   23 في 
 ، توأد حاأة للحل املبكر للشركة 
عل6 الرغم من أن حقوق املداه ين 

أقل من ربع رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848552

223I

FLASH ECONOMIE

Crèche le chemin
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées
 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
Crèche le chemin شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 68 

زنقة 9 بويكور احداف - 53222 ازرج 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 Crèche : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.le chemin
خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحضانة - التعليم قبل االبتدائي.
 68 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
زنقة 9 بويكور احداف - 53222 ازرج 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 32.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة شكري سناء : 322 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سناء  شكري  الديدة 
مكناس  الزيتون  زعي2  سرب   28 رقم 

52222 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  سناء  شكري  الديدة 
مكناس  الزيتون  زعي2  سرب   28 رقم 

52222 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بازرج بتاريخ 27 ماي 2222 

تحت رقم 292.

224I

FLASH ECONOMIE

 IDEAL TRAVAUX ET

EQUIPEMENTS
إعالن متعدس القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 IDEAL TRAVAUX ET

EQUIPEMENTS »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: سجار اجالس 

منصور مركز سيدي مح د الح ر - 

24324 سوق االربعاء الغرب املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26225

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2222 نون21   24 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: تفويت الديدة فاط ة الزهراء 

حصة للديدة سحرجر   72 الجوهري 

عل6 مج وع 72 حصة 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تعيين الديد الشرفي مح د ك دي2 

أديد للشركة مكان الديدة فاط ة 
الزهراء الجوهري 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

من   25 ج   24 ج   7 الفصول  تعديل 

النظام االسا�سي للشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب  االربعاء  بدوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2222 نون21   29 بتاريخ 

.580/2022

225I

MAXWILL FURNITURE

MAXWILL FURNITURE
إعالن متعدس القرارات

MAXWILL FURNITURE
املنطقة الحرة للتصدير بوخالف، 
القطعة 82 ب5- ، 92222، طنجة 

املغرب
MAXWILL FURNITURE »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: املنطقة 
الحرة للتصدير بوخالف، القطعة 

رقم 82 ب5- - - طنجة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.225372

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 (3/4( أرباع  ثالثة  تحرير  مايلي: 
منذ  عنه  يفرج  لم  الذي  املال  رأس 
تأسيس الشركة جذلك بخصم مبلغ 
من  م.ع.ص  سرهم   3.752.222

الحداب الجاري الدائن للشركاء.
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  مال  رأس  في  الزياسة  مايلي: 
إ 6  م.ع.ص  سرهم   5.222.222 من 
جذلك  م.ع.ص،  سرهم   22.222.222
من  أديدة  حصة   5.222 بإصدار 
للحصة  م.ع.ص  سرهم   2.222 فئة 
قدره  إأ ا ي  ب بلغ  الواحدة، 
تم  م.ع.ص،  سرهم   5.222.222
خص ها من الحداب الجاري الدائن 

للشركاء.
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
تجديد ثقة تديي2 الشركة في الديد 
ك ال بلحدن بصفته املدي2 الوحيد 
محدجسة.  غي2  ملدة  جذلك  للشركة، 
معامالتها  أ يع  في  الشركة  تلزم 
ك ال  الديد  الوحيد  املدي2  بتوقيع 

بلحدن.
قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 
 ،»6« املواس  صياغة  جإعاسة  تحيين 
امسا�سي  القانون  من  ج«8«   »7«

للشركة.
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جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6 ج7 ج8: الذي ينص عل6 
إعاسة صياغتهم مع ما يتالءم  مايلي: 
املنصوص  التغيي2ات  مج وع  مع 

عليها أعاله.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262278.
226I

Media Med Consulting 2.2 SARL

DIGI-CORP SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Media Med Consulting 2.0
SARL

 PROP YASSINE AV MLY
 RACHID IMMEUBLE RACHIDIA

 ،APP 5 GUERCIF ، 35100
أرسيف املغرب

DIGI-CORP SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 
22 الطابق الثاني إقامة غيثة ملك 
ندي ة شارع عالل بن عبد هللا - 

35222 أرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
DIGI-  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.CORP SARL AU
ال21مجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  تكوين   - املعلوماتية  جاإلستشارة 
مجال التديي2 - التصدير جاإلستي2اس.

مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
غيثة  إقامة  الثاني  الطابق   22 رقم 
ملك ندي ة شارع عالل بن عبد هللا 

- 35222 أرسيف املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : عزجزي  معاذ  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عزجزي  معاذ  الديد 
أرسيف   35222 الح زاجية  تجزئة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  عزجزي  معاذ  الديد 
أرسيف   35222 الح زاجية  تجزئة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
26 نون21  االبتدائية بجرسيف بتاريخ 

2222 تحت رقم 1426/2022.
227I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ميفو
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة
FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
ميفو شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 اج 229 

تجزئة املنزه جالس الحاج سايس طريق 
سيدي حرازم فاس - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74755
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : ميفو.

غرض الشركة بإيجاز : املعلوميات 

التصدير ج االست2اس.

عنوان املقر االأت اعي : 2 اج 229 

تجزئة املنزه جالس الحاج سايس طريق 

فاس   32222  - سيدي حرازم فاس 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

522 حصة   : الديد ح زة جنجلي 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

حصة   522  : الديد ايوب التاقي 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جنجلي  ح زة  الديد 

الزيتون  عرصة   422 ع ارة   4 رقم 

فاس  زجاغة  الضح6  مج وعة 

32222 فاس املغرب.

الديد ايوب التاقي عنوانه)ا) زنقة 

 22 227 اقامة املفتاح الزهور  ارلندا 

فاس 32222 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  جنجلي  ح زة  الديد 

الزيتون  عرصة   422 ع ارة   4 رقم 

فاس  زجاغة  الضح6  مج وعة 

32222 فاس املغرب

الديد ايوب التاقي عنوانه)ا) زنقة 

 22 227 اقامة املفتاح الزهور  ارلندا 

فاس 32222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5222.

228I

 ETUDE MAITRE RACHID GUENNOUN

NOTAIRE

إمجي إيم أندوسترييل
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 ETUDE MAITRE RACHID
GUENNOUN NOTAIRE

 ROUTE EL JADIDA ، 392
20550، casablanca maroc

إمجي إيم أندجست2ييل شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية شارع 
الزرقطوني جشارع مالهي2ب إقامة 
رقم 272 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.257397

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 يوليوز 2227 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
جشارع  الزرقطوني  شارع  »زاجية 
 22222  -  272 رقم  إقامة  مالهي2ب 
»شارع  إ 6  املغرب«  البيضاء  الدار 
الزرقطوني إميل زجال رقم 2 - 22222 

الدار البيضاء املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن21 2227 تحت رقم 322929.
229I

STE ANGLE DE GESTION SARL

ACHPLUS SCHOOL PRIVE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أح د الحريزي تجزئة 

الت د اني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93222، تطوان املغرب
 ACHPLUS SCHOOL PRIVE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سيدى 
بهرجري كدية الح د رقم 262 - 

9322 تطوان مغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ACHPLUS SCHOOL PRIVE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 CENTRE DE FORMATION

 ET ENSEIGNEMENT DES

.LANGUES

سيدى   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 -  262 رقم  الح د  كدية  بهرجري 

9322 تطوان مغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد اشرف ايت الحيان : 2.222 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد اشرف ايت الحيان : 2222 

بقي ة 222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الحيان  ايت  اشرف  الديد 

عنوانه)ا) سيدى بهرجري كدية الح د 
رقم 262 93222 تطوان مغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الحيان  ايت  اشرف  الديد 

عنوانه)ا) سيدى بهرجري كدية الح د 
رقم 262 93222 تطوان مغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2382.

222I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

SUBLIME SEASON
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

SUBLIME SEASON شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنيت 

بيزنيس سانت2زنقة مدلم تجزئة 
بوكار الطابق الثالث شقة رقم 24 
باب سكالة - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SUBLIME SEASON
مدي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بنايات عقارية
من  غي2ها  ج  املباني  جبيع  شراء 

الع ليات العقارية.
زنيت   : االأت اعي  املقر  عنوان 
بيزنيس سانت2زنقة مدلم تجزئة بوكار 
باب   24 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

سكالة - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 222  : حدن  بن  كريم  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد كريم بن حدن عنوانه)ا) 
سيكاستانيا  سيفال  طريق   64 رقم 

26522 مانتن فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد كريم بن حدن عنوانه)ا) 
سيكاستانيا  سيفال  طريق   64 رقم 

26522 مانتن فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 23228.

222I

STE FIACCOF 

FATI PHARM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

FATI PHARM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 25 مج ع 

الدجلة باب أديد الرصيف فاس - 

32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.63265

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   24 املؤرخ في 

FATI PHARM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 

الدجلة  مج ع   25 اإلأت اعي  مقرها 

 32222  - باب أديد الرصيف فاس 

فاس املغرب نتيجة لعدم تحقيق ربح.

ج عين:
ج  الخطابي  فاط ة   الديد)ة) 
باب  الدجلة  مج ع   25 عنوانه)ا) 
أديد الرصيف فاس 32222 املغرب 

فاس ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 22 سأن21 2222 جفي 25 مج ع 
 - الدجلة باب أديد الرصيف فاس 

32222 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5223.

222I

STE FIACCOF 

EXTRA HYGIENE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
EXTRA HYGIENE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكنب 28 
طابق 4 مكتب صفاء طريق صفرج 

مو ي رشيد فاس - 32222 فاس 
املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72223
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تحويل   2222 نون21   26 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
صفاء  مكتب   4 طابق   28 »مكنب 
 - فاس  رشيد  مو ي  صفرج  طريق 
 7 »رقم  إ 6   « املغرب  فاس   32222
 -  2 رقم  اقامة  اي وزار  طريق  بديع 

32222 فاس املغرب ».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4999.

223I
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االستاذ طارق الد ال ي موثق ببني مالل

BOUHADDOU ALUM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

االستاذ طارق الد ال ي موثق ببني 
مالل

شارع الحدن الثاني ع ارة فضاء 
االطلس الطابق االجل رقم 24 بني 
مالل ، 23222، بني مالل املغرب
BOUHADDOU ALUM شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قطعة رقم 
22 ب املنطقة الصناعية بني مالل - 

23222 بني مالل املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3523

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2222 نون21   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
املصطفى   )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   9.242 بحدج 
أصل 9.242 حصة لفائدة الديد )ة) 
24 نون21  عبد الجواس اضريوة بتاريخ 

.2222
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
25 نون21  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2222 تحت رقم 2296.
224I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

DRIBACH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, الطابق الرابع. ، 52222، 

MEKNES MAROC
DRIBACH شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 29 

زنقة مح د الزرقطوني - 52222 
الرشيدية املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22225

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2222 نون21   29 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم«   6.222.222«

 6.422.222« إ 6  سرهم«   422.222«

مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم« 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 29 نون21 

2222 تحت رقم 944.

225I

FLASH ECONOMIE

 PATISSERIE BOULANGERIE
PAPILLON

إعالن متعدس القرارات

 PATISSERIE BOULANGERIE «

PAPILLON « S.AR.L.A.U

– شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

بشريك جحيد 

سرهم 2.222.222,22 :رأس الها 

مقرها االأت اعي 32 زنقة الجيال ي 

العريبي الدار البيضاء 

» مخ1زة حلويات الفراشة« – شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة بشريك 

جحيد

الرأس ال: 2.222.222,22 سرهم

املقر االأت اعي: الدار البيضاء،32، 

شارع أيال ي العريبي
رقم السجل التجاري: 73.827

»إعالن متعدس القرارات«

بتاريخ  توثيقي  ب قت�سى عقد   1-

قام الداسة حدن   ،2222 نون21   29

أ ال  غناج،  العا ي  عبد   ، غناج 

غناج، العربي غناج، الحدين غناج، 

غناج ج خديجة  حدناء  باكة غناج، 

الحصص  مج وع  بتفويت  غناج 

حصة   (22.222( االأت اعية 

لفائدة  ي تلكونها  التي  اأت اعية 

الديد الحدن الحياني.

-2 ب قت�سى قرار الشريك الوحيد، 
قررالديد   ،2222 نون21   29 بتاريخ 
جحيد  شريك   ، الحياني  الحدن 
الفراشة«  حلويات  مخ1زة   « لشركة 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
بشريك جحيد، ذات رأس ال إأت اعي 
مقرها  ج  سرهم   1.000.000،00
االأت اعي بالدار البيضاء، 32، شارع 

أيال ي العريبي، مايلي:
الحصص  أ يع  تفويت  بعد 
الحدن  الديد  لفائدة  اإلأت اعية 
امخي2الشريك  هذا  أصبح  الحياني 

الوحيد.
قرر تغيي2 الشكل القانوني للشركة 
ا 6  محدجسة  مدؤجلية  شركة  من 
بشريك  محدجسة  مدؤجلية  شركة 

جحيد
استقالة الديد حدن غناج من 

مهامه ك دي2.
الحياني  الحدن  الديد  تعيين 
غي2  ملدة  للشركة  جحيدا  مدي2ا 

محدجسة 
تحيين النظام امسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم   3-
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 
 2222 نون21   22 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 847226.
226I

SAFWA CONSEIL

STE CHOUMOUKH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

SAFWA CONSEIL
 AL MASSAR ROUTE DE SAFI

 N° 581 APPARTEMENT 2 2EME
 ETAGE ، 40100، MARRAKECH

MAROC
STE CHOUMOUKH شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

بني مرين ع ارة الزبي2ي رقم 22 - 
42234 مراكش املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.26632

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2222 نون21   25 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»562.222 سرهم« أي من »242.222 

عن  سرهم«   822.222« إ 6  سرهم« 

إسماج احتياطي أج أرباح أج   : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242272.

227I

ste united consulting

 SOCIETE INTL IMPORTS
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

ste united consulting

 N° 14 ESPACE SAISS AV DES

FAR FES، 30000، FES MAROC

 SOCIETE INTL IMPORTS SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 374 

حي االسارسة اكدال فاس - 32222 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.49529

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2226 ماي   32 في  املؤرخ 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

  SOCIETE INTL IMPORTS SARL

سرهم   222.222 رأس الها  مبلغ 

 374 رقم  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

 32222  - حي االسارسة اكدال فاس 

عراقيل   : ل  نتيجة  املغرب  فاس 

ماسية  مشاكل  ج  اسارية  مدطرية 

بخصوص ت ويل املشرجع.

 374 جحدس مقر التصفية ب رقم 

 32222  - حي االسارسة اكدال فاس 

فاس املغرب. 
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ج عين:

الديد)ة) اسامة مهندز التل داني 
أبل  تجزئة   252 رقم  عنوانه)ا)  ج 

تغات اقامة الحكيم 2 6 حي جاس فاس 

)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : رقم 374 

حي االسارسة اكدال فاس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 3952.

228I

CMA GESTION

 FORMATION
 MANIPULATION

DESINFECTION SANITAIRE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM

 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 FORMATION MANIPULATION

 DESINFECTION SANITAIRE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 
رقم 24 اقامة فجوة شارع الحدن 

الثاني طريق الصويرة أليز - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   26

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 FORMATION MANIPULATION

.DESINFECTION SANITAIRE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تجارة   - جصيانة  تنظيف  منتج  أي 

جاستي2اس جتصدير.
مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الحدن  شارع  اقامة فجوة   24 رقم 
الثاني طريق الصويرة أليز - 42222 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.522 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   34  : الديد فرانك سايرال 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
حصة   34  : بينوكبا  تيبو  الديد 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
 34  : الديد رافاييل تيي2نو ندياي 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سايرال  فرانك  الديد 
 25222 سجكلو  اميل  زنقة   2 رقم 

اجريالك فرندا.
عنوانه)ا)  بينوكبا  تيبو  الديد 

لوبورغ 42232 ماركو فرندا.
ندياي  تيي2نو  رافاييل  الديد 
عنوانه)ا) رقم 2 زنقة ملارتين 78522 

سارترجفيل فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  سايرال  فرانك  الديد 
 25222 سجكلو  اميل  زنقة   2 رقم 

اجريالك فرندا
عنوانه)ا)  بينوكبا  تيبو  الديد 

لوبورغ 42232 ماركو فرندا
ندياي  تيي2نو  رافاييل  الديد 
عنوانه)ا) رقم 2 زنقة ملارتين 78522 

سارترجفيل فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 22925.

229I

Ste AQUA SALZARO SARL

VLOT EN SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ste AQUA SALZARO SARL
حي مح د بن عبدهللا زنقة املح دية 
رقم 24 الد ارة، 72222، الد ارة 

املغرب
VLOT EN SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي لي2اك 
مج وعة 64 رقم 24 مكرر الد ارة 

- 72222 الد ارة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 VLOT  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.EN SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : الكهرباء ج 

البناء ج اشغال مختلفة.
عنوان املقر االأت اعي : حي لي2اك 
مج وعة 64 رقم 24 مكرر الد ارة - 

72222 الد ارة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد سيدي العبدالجي : 2.222 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
العبدالجي  سيدي  الديد 
عنوانه)ا) حي لي2اك مج وعة 64 رقم 

24 72222 الد ارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

العبدالجي  سيدي  الديد 

عنوانه)ا) حي لي2اك مج وعة 64 رقم 

24 72222 الد ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   27 االبتدائية بالد ارة بتاريخ 

2222 تحت رقم 190/2022.

222I

Ste AQUA SALZARO SARL

 STE AJMAYLATNA

TRAVAUXSARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مدي2 أديد للشركة

Ste AQUA SALZARO SARL

حي مح د بن عبدهللا زنقة املح دية 

رقم 24 الد ارة، 72222، الد ارة 

املغرب

 STE AJMAYLATNA

TRAVAUXSARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 RUE جعنوان مقرها اإلأت اعي

  DAHA OLD HMAYDA NR 98

ES-SMARA - 72000 الد ارة 

املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2832

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2222 نون21   32 املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

الركيبي مح د ك دي2 جحيد

تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالد ارة بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 207/2022.

222I
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CABINET NORD ASSISTANCE

TOPOLINK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET NORD ASSISTANCE

 AV MOHAMED V, RÉSD. 42

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،

TANGER ،90000 املغرب

TOPOLINK شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 45 شارع 

مح د الخامس ، الطابق الرابع ، 

رقم 23 - 92242 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

232622

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 نون21   26

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TOPOLINK

مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسح طوبوغرافي.

45 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

مح د الخامس ، الطابق الرابع ، رقم 

23 - 92242 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : مطيع  أسامة  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مطيع  أسامة  الديد 
 IRIS إقامة  الداسس  مح د  شارع 
A-1 ، الطابق الرابع رقم 79 92242 

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مطيع  أسامة  الديد 
 IRIS إقامة  الداسس  مح د  شارع 
A-1 ، الطابق الرابع رقم 79 92242 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 259998.
222I

CABINET NORD ASSISTANCE

BAB KDIYL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV MOHAMED V, RÉSD. 42

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000 املغرب

BAB KDIYL شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي باب 
كدييل ، سجار الشراقه - 92225 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232623
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 BAB  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KDIYL
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محطة الوقوس ج الخدمات.
باب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 92225  - الشراقه  سجار   ، كدييل 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 272  : الديد اح د الشح وطي 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديدة نجالء املليكي : 266 حصة 
بقي ة 222 سرهم للحصة.

 266  : الشح وطي  خالد  الديد 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد عبد الرح ان الشح وطي 
سرهم   222 بقي ة  حصة   266  :

للحصة.
 266  : الديدة مريم الشح وطي 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 266  : الديد ح زة الشح وطي 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الشح وطي  اح د  الديد 
 ،  26 شارع اسكوسيا رقم  عنوانه)ا) 

أامع مقرع 92222 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  املليكي  نجالء  الديدة 
 57 رقم  فضيلة  تجزئة  ال21انص 

92222 طنجة املغرب.
الشح وطي  خالد  الديد 
فضيلة  تجزئة  ال21انص  عنوانه)ا) 

رقم 57 92222 طنجة املغرب.
الديد عبد الرح ان الشح وطي 
 ،  26 شارع اسكوسيا رقم  عنوانه)ا) 

أامع مقرع 92222 طنجة املغرب.
الشح وطي  مريم  الديدة 
 ،  26 شارع اسكوسيا رقم  عنوانه)ا) 

أامع مقرع 92222 طنجة املغرب.
الشح وطي  ح زة  الديد 
 ،  26 شارع اسكوسيا رقم  عنوانه)ا) 

أامع مقرع 92222 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الشح وطي  خالد  الديد 
فضيلة  تجزئة  ال21انص  عنوانه)ا) 

رقم 57 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 259988.
223I

CAF MAROC

BCN CAR

إعالن متعدس القرارات

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

BCN CAR »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

انجلت2ا قيدارية الزين الطابق 

االر�سي رقم 25 - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.99645

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

النجار،  ياس ين  الديدة  تفويت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

،املغربية،252   KB252375رقم

االأت اعية  الحصص  من  حصة 

فاط ة  الديدة  لفائدة  للشركة 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  زع ون، 

.K252224 الوطنية رقم

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

إنهاء مهام الديدة ياس ين النجار.

قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 

تعيين الديدة فاط ة زع ون مدي2ة 

أديدة للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي   : املعنية  البنوس  رقم  بند 

ينص عل6 مايلي: بالتعديل

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 24293.

224I
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ZAGPRO SARL AU

ZAGPRO SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZAGPRO SARL AU

حي سرعة زاكورة ، 47922، زاكورة 

املغرب

ZAGPRO SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي سرعة 
زاكورة - 47922 زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3993

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   28

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ZAGPRO SARL AU

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواس  املسحوق،  الصابون، 
التنظيف، العطور

التفاجض

تاأر اج جسيط منفد االستي2اس ج 

التصدير.

عنوان املقر االأت اعي : حي سرعة 
زاكورة - 47922 زاكورة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مح د باشا : 2.222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

حي  الديد مح د باشا عنوانه)ا) 
امزرج زاكورة 47922 زاكورة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي2ي الشركة:

حي  الديد مح د باشا عنوانه)ا) 
امزرج زاكورة 47922 زاكورة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  بزاكورة  االبتدائية 

2222 تحت رقم 322.
225I

FIDUCIAIRE ELBOUNI

SIFA ENERGY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ELBOUNI
 N 28 RUE ABOU SOUFIANE

 CASABLANCA ، 20015،
CASABLANCA MAROC

SIFA ENERGY شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 
الشبه الصناعي املطار الرشيدية - 

52222 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26529
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   32
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SIFA  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ENERGY
غرض الشركة بإيجاز : بيع ج شراء 

أأزاء الديارات.
الحي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - الرشيدية  املطار  الصناعي  الشبه 

52222 الرشيدية املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 342  : مصطفى  س وني  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

العربي  مح د  س وني  الديد 

سرهم   222 بقي ة  حصة   332  :

للحصة.

الديد س وني سريس : 332 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد س وني مصطفى عنوانه)ا) 
 52222 اإلنارة  تجزئة   26 رقم 

الرشيدية املغرب.

العربي  مح د  س وني  الديد 
اإلنارة  تجزئة   26 رقم  عنوانه)ا) 

52222 الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا)  سريس  س وني  الديد 
 52222 اإلنارة  تجزئة   26 رقم 

الرشيدية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد س وني مصطفى عنوانه)ا) 
 52222 اإلنارة  تجزئة   26 رقم 

الرشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 28 نون21 

2222 تحت رقم 2538.

226I

GESTION ALJANOUB

HASSAN IBN TABIT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي الدعاسة ع ارة رقم 

2 الطابق الثالث العيون ، 72222، 

العيون املغرب

HASSAN IBN TABIT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

مدينة الوحدة الشطر الثاني رقم 

633 بلوك H العيون - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

43922

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HASSAN IBN TABIT

غرض الشركة بإيجاز : استغالل ج 

إسارة الصيدلية , شراء , بيع املنتجات 

جشبه  الصيدالنية  جالبضائع 

الصيدالنية....

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

رقم  الثاني  الشطر  الوحدة  مدينة 

 72222  - العيون   H بلوك   633

العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد املهدي علي جصالح : 2.222 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

جصالح  علي  املهدي  الديد 
ع ارة   272 رقم   24 بلوك  عنوانه)ا) 

البحارة اكاسير 82222 اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

جصالح  علي  املهدي  الديد 
ع ارة   272 رقم   24 بلوك  عنوانه)ا) 

البحارة اكاسير 82222 اكاسير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 3436.

227I
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FARAJ CONSEIL GESTION

FROM TO MOROCCO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV MOHAMED V APPT 2

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،
10000، TEMARA MAROC

FROM TO MOROCCO شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 25، 
شارع امبطال الشقة رقم 4 أكدال - 

22292  الرباط املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.225292

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2222 تقرر حل 
شركة   FROM TO MOROCCO
مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
شارع امبطال   ،25 مقرها اإلأت اعي 
الشقة رقم 4 أكدال - 22292  الرباط 
املغرب نتيجة لعدم جأوس أي مشرجع 

أج مبيعات منذ تأسيدها.
ج عين:

الديد)ة) خالد بلكبي2 ج عنوانه)ا) 
8 أنان بوعزاجي بطانة 22242 سال 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 ،25 جفي   2222 أكتوبر   22 بتاريخ 
4 أكدال -  شارع امبطال الشقة رقم 

22292  الرباط املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 23282.
228I

CHEIKHOS BEAUTE CENTRE SARL AU

شيخوص بوتي سانتر
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CHEIKHOS BEAUTE CENTRE
SARL AU

 N° 125 HAY AL KODS

 BENSOUDA FES ، 30000، FES
MAROC

شيخوص بوتي سانت2 شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 225 
حي القدس بندوسة - 32222 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.47733

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   29 املؤرخ في 
ذات  شركة  سانت2  بوتي  شيخوص 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
 222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
 32222  - حي القدس بندوسة   225
فاس املغرب نتيجة لغياب أي نشاط 

اأت اعي.
ج عين:

الديد)ة) فائزة ح يش ج عنوانه)ا) 
رقم 225 حي القدس بندوسة 32222 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 225 2222 جفي رقم  نون21   29 بتاريخ 
فاس   32222  - حي القدس بندوسة 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4996/022.
229I

COMPTAMAR EXPERTISE

F2AM BAT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc
F2AM BAT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 شارع 

مرس الدلطان ، شقة 3 ، طابق 2 - 
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

564423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 نون21   26

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 F2AM : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.BAT

مختلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أع ال البناء.

26 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

مرس الدلطان ، شقة 3 ، طابق 2 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : مح د  فواجي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  فواجي  الديد 

27 تجزئة العالية 2 الدوالم 26222 

برشيد املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  فواجي  الديد 

27 تجزئة العالية 2 الدوالم 26222 

برشيد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848834.

232I

COMPTAMAR EXPERTISE

OB TRUST
إعالن متعدس القرارات

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc
OB TRUST »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: 26 شارع 
مرس الدلطان ، شقة 3 ، طابق 2 

- - البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.465285

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 شتن21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: قبول استقالة الديد عبد هللا 
بدجح الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
J328667 من منصبه ك دي2 للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :24 رقم  بند 
مايلي: تدي2 الشركة من طرف الديد 

بركة عث ان جحده
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 842292.
232I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 IMPEX PIECES AUTO
S.A.R.L D’AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

 IMPEX PIECES AUTO S.A.R.L
D’AU شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي ترقاع - 
62222 الناضور املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

24837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 IMPEX : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.PIECES AUTO S.A.R.L D’AU

: بيع املواس  غرض الشركة بإيجاز 

الغذائية 

االستي2اس ج التصدير

بيع اأزاء الديارات.

عنوان املقر االأت اعي : حي ترقاع 

- 62222 الناضور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : مصطفى  قجوج  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مصطفى قجوج عنوانه)ا) 

حي ترقاع 62222 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد مصطفى قجوج عنوانه)ا) 

حي ترقاع 62222 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   24 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4726.

232I

Sté ATM - art tendance management-sarl

INA EVENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Sté ATM - art tendance
management-sarl

شارع قدو مداح،ع ارة 
بنعص ان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 35222، تازة املغرب
INA EVENT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

بناني شارع فاس الطابق 3 رقم 5 
تازة - 35222 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 INA  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EVENT
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

العامة
التجارة الحرة

االشغال املختلفة ج البناء.
ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
بناني شارع فاس الطابق 3 رقم 5 تازة 

- 35222 تازة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : زاهر  عزالدين  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زاهر  عزالدين  الديد 
792 بلوك 5 حي الوفاق تازة 35222 

تازة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
 68 الديد التهامي زاهر عنوانه)ا) 
تازة   35222 العليا  تازة  الوا ي  زقاق 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   25 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2222 تحت رقم 552.
233I

FIDUCIAIRE ELBOUNI

RECTA METAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

FIDUCIAIRE ELBOUNI
 N 28 RUE ABOU SOUFIANE

 CASABLANCA ، 20015،
CASABLANCA MAROC

RECTA METAL شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تقاطع 

شارع ال 6 الياقوت ج زنقة العرعار 
ع ارة رقم 9 الطابق 4 رقم 27 اقامة 

كاليس - 22252 الدار البيضاء 
املغرب..

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.524892
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
زنقة  ج  الياقوت  ال 6  شارع  »تقاطع 
رقم   4 الطابق   9 العرعار ع ارة رقم 
الدار   22252  - كاليس  اقامة   27
»سجار الشراكي  إ 6  املغرب.«  البيضاء 
 26422  - برشيد  سوالم  لخيايطة 

سوالم املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848585.
234I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

CINOV EVENTS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

CINOV EVENTS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 359 
زنقة الفايد حي إليغ أكاسير - 82222 

أكاسير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39492

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   26 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   CINOV EVENTS

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
زنقة الفايد حي   359 اإلأت اعي رقم 

أكاسير املغرب   82222  - إليغ أكاسير 

نتيجة ل : قفل الشركة.

 359 جحدس مقر التصفية ب رقم 
زنقة الفايد حي إليغ أكاسير - 82222 

أكاسير املغرب. 

ج عين:
ج  بنصالح  رقية   الديد)ة) 

حي   92 رقم  س/3  بلوك  عنوانه)ا) 

الداخلة أكاسير 82222 أكاسير املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2222 تحت رقم 229528.

235I
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مكتـــب حدابــات أن2ال اجسيتاكس ش. م. م

 MAROC BUSINESS«

 SERVICE TRADING

SOLUTIONS »MBSTS
إعالن متعدس القرارات

مكتـــب حدابــات أن2ال اجسيتاكس 

ش. م. م

حي ت ديد الزيتون رقم 56 تكوين 

اكاسير ، 82222، اكاسير املغرب

 MAROC BUSINESS SERVICE«

 TRADING SOLUTIONS »MBSTS

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 22 

زنقة الرباط املنطقة الصناعية 

تاسيال الدشي2ة الجهاسية - 82222 

انزكان املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22632

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 شتن21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

عبد  الديد  املدي2  استقالة  مايلي: 

بالديد  االحتفاض  مع  تكزرت  هللا 

ابراهيم تكزرت ك دي2 جحيد

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحويل املقر االأت اعي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص عل6 مايلي: 

 22 املقر االأت اعي من رقم  تحويل 

الصناعية  املنطقة  الرباط  زنقة 

تاسيال الدشي2ة الجهاسية ا 6 رقم22 

تاسيال  الصناعية  املنطقة   42 رب 

الدشي2ة الجهاسية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   22 االبتدائية بانزكان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2282.

236I

ائت انية الجوهرة

كلوبال بيزنيس سرفيس اكودال
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائت انية الجوهرة
الرقم 263 زنقة تامدنة بلوك 

أ يلة الطابق الثاني ، 25222، 
خريبكة امل لكة املغربية

كلوبال بيزنيس سرفيس اكوسال 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

ج عنوان مقرها االأت اعي ج 8 شارع 
قطر ياس ينة 2 اكدتونديون - 

25222 خريبكة.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5523

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 يوليوز 2222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة« إ 6 »شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
22 سأن21  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2222 تحت رقم 627.

237I

fiduciaire abrouki khadija

CAFE 250
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
CAFE 250 شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تاركة 

ابواب مراكش محل سفلي رقم 226 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 CAFE  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.252
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى+سناك.
تاركة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 226 ابواب مراكش محل سفلي رقم 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد امين لعويني : 2.222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لعويني  امين  الديد 
2324سعاسة  رقم   2 االفاق  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  لعويني  امين  الديد 
سعاسة   2324 رقم   2 االفاق  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242762.

238I

برجفيد خدمات متعدسة ش.م.م ش ج

TANJAWI CAR ش.م.م
إعالن متعدس القرارات

برجفيد خدمات متعدسة ش.م.م 
ش ج

شارع مح د ساجس اقامة بدرطابق 
فوق ار�سي رقم 3 تطوان ، 93242، 

تطوان املغرب

TANJAWI CAR ش.م.م »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

غرناطة رقم 22 ت - - تطوان 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26265

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

بيع  عقوس  عل6  املصاسقة  مايلي: 

مج وع حصص كل من الداسة لبنى 

نرمين   - الدهلي  ناسين   - الت2كيدتي 

البالغة  ج  الدهلي  مح د  ج  الدهلي 

لفائدة  منهم  لكل جاحد  حصة   225

 - الدهلي  اية   - الهاني  منى  الداسة 

هالة الدهلي ج اي ن الدهلي ج الذين 
صارجا ب وأب عقوس البيع ي تلكون 

بالتداجي 252 حصة لكل جاحد منهم 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

يقبل الج ع العام االستثنائي  مايلي: 

استقالة الديد اح د برسة ج ي21ئه 

عن طيلة مدة تديي2ه الدابقة في ا 

الديد  لذلك  القابل  محله  يحل 

رقم  جطنية  بطاقة  اضبيب  مح د 

موالي  بحي  الداكن  ج   644428 ل 

الحدن شارع بدر شاكر الدياب رقم 

22 تطوان 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 

ي تلك الشركاء حصصا نقدية بقي ة 

عل6  الواحدة  للحصة  سرهم   222

الهاني  منى  الديدة   ; التا ي  الشكل 

الدهلي  اية  سرهم.الديدة   25  222

سرهم الديدة هالة الدهلي   25  222

سرهم الديد اي ن الدهلي   25  222

222 25 سرهم

بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 

ي تلك الشركاء حصصا نقدية بقي ة 

عل6  الواحدة  للحصة  سرهم   222
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الهاني  منى  الديدة   : التا ي  الشكل 

 252 252 حصة.الديدة اية الدهلي 

 252 الدهلي  هالة  حصة.الديدة 

 252 الدهلي  اي ن  الديد  حصة. 

حصة.

بند رقم 25: الذي ينص عل6 مايلي: 

محدجسة  غي2  جملدة  الشركة  يدي2 

الديد مح د اضبيب بطاقة جطنية 

موالي  بحي  ساكن   644428 ل 

الحدن شارع بدر شاكر الدياب رقم 

تطوان ك ا يعلن املدي2 املذكور   22

قبوله ج استعداسه لذلك 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   26 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2282.

239I

ائت انية الجوهرة

كلوبال بيزنيس سرفيس اكودال
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي2 تد ية الشركة

ائت انية الجوهرة

الرقم 263 زنقة تامدنة بلوك 

أ يلة الطابق الثاني ، 25222، 

خريبكة امل لكة املغربية

كلوبال بيزنيس سرفيس اكوسال 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي ج 8 شارع 

قطر ياس ينة 2 اكدطونديون - 

25222 خريبكة املغرب.

تغيي2 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

5523

 ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تغيي2   2222 يوليوز   24 املؤرخ في 

»كلوبال بيزنيس  تد ية الشركة من 

»سطاسيون ا  إ 6  سرفيس اكوسال« 

كربوريشن«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

22 سأن21  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2222 تحت رقم 627.

242I

ائت انية الجوهرة

كلوبال بيزنيس سرفيس اكودال
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

ائت انية الجوهرة
الرقم 263 زنقة تامدنة بلوك 

أ يلة الطابق الثاني ، 25222، 
خريبكة امل لكة املغربية

كلوبال بيزنيس سرفيس اكوسال 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي ج 8 شارع 
قطر ياس ينة 2 اكدطونديون - 

25222 خريبكة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5523

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 يوليوز   24 في  املؤرخ 
نشاط  إ 6  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
املصاحبة في التكوين.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
22 سأن21  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2222 تحت رقم 627.

242I

ائت انية الجوهرة

كلوبال بيزنيس سرفيس اكودال
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ائت انية الجوهرة
الرقم 263 زنقة تامدنة بلوك 

أ يلة الطابق الثاني ، 25222، 
خريبكة امل لكة املغربية

كلوبال بيزنيس سرفيس اكوسال 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ج8 شارع 
قطر ياس ينة 2 اكدطونديون - 

25222 خريبكة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5523

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 يوليوز   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

اريكي  لوبنة  )ة)  الديد  تفويت 
222 حصة اأت اعية من أصل 222 
رضوان  )ة)  الديد  لفائدة  حصة 

اكدال بتاريخ 24 يوليوز 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
22 سأن21  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2222 تحت رقم 627.
242I

KAFILA DU SUD

KAFILA DU SUD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

KAFILA DU SUD
 EL MASSIRA 1 AV MOHAMED

RIFAI ، 73000، الداخلة املغرب
KAFILA DU SUD  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
 HAY EL جعنوان مقرها اإلأت اعي

 MASSIRA I AV MOHAMED
 RIFAI - 73000 DAKHLA

.MAROC
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5753

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2222 نون21   27 املؤرخ في 
 EL الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 
 BOUKHARI MOHAMMED

ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
نون21 2222 تحت رقم 1925/2022.
243I

شركة أهاس املحاسب

شركة عبدة بيست تكنولوجي 
 Société ABDA BEST   ش.م.م

TECHNOLOGIE S.A.R.L
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

شركة أهاس املحاسب
الرقم 22 ع ارة نياس شارع اح د 

الطيب بنهي ة املدينة الجديدة 
أسفي ، 46222، أسفي املغرب
شركة عبدة بيدت تكنولوجي 

 Société ABDA BEST   ش.م.م
TECHNOLOGIE S.A.R.L شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : الرقم 

27 زنقة س تجزئة الصويرة حي أناس 
أسفي - 46222 اسفي املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22447
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 نون21   25 في  املؤرخ 
تكنولوجي  بيدت  عبدة  شركة  حل 
 Société ABDA BEST ش.م.م   
شركة   TECHNOLOGIE S.A.R.L
مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم   82.222 رأس الها 
س  زنقة   27 الرقم  اإلأت اعي  مقرها 
 - أسفي  أناس  حي  الصويرة  تجزئة 
لعدم  نتيجة  املغرب  اسفي   46222

بلوغ هدف الشركة.
ج عين:

ج  العوفي  سعيد   الديد)ة) 
تجزئة  س  زنقة   27 الرقم  عنوانه)ا) 
 46222 أسفي  أناس  حي  الصويرة 

اسفي املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
الرقم  جفي   2222 نون21   25 بتاريخ 
27 زنقة س تجزئة الصويرة حي أناس 

أسفي - 46222 اسفي املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تحت رقم 1091/2022.
244I

sahara decision

 AGBAHALIEUTIQUES
TRADING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sahara decision
شارع مكة ع ارة مبارك جلد الخليل 

طابق2 الحي االساري العيون. ، 
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72222، العيون املغرب
 AGBAHALIEUTIQUES TRADING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 

الوفاق تجزئة س رقم 2464 العيون. - 
72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
43927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   32
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 AGBAHALIEUTIQUES  :

.TRADING
استي2اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أ يع  جتدويق  جاستغالل  جتصدير 
أنواع امعشاب جامس اك جاملأكوالت 
البحرية-اقتناء جتأأي2 جإسارة جتشغيل 
الصيد  سفن  أ يع  جتأأي2  جتجهيز 

جالنقل البحري..
مدينة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الوفاق تجزئة س رقم 2464 العيون. - 

72222 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : ازجيدة  اسريس  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ازجيدة  اسريس  الديد 
حي املدي2ة رقم 24 زنقة 22 الداخلة 

73222 الداخلة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ازجيدة  اسريس  الديد 
حي املدي2ة رقم 24 زنقة 22 الداخلة 

73222 الداخلة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تحت رقم 3443/22.
245I

afaqconseil

LABRELEC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
LABRELEC شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مدي2ة 
3 س رقم 552 مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64425

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 نون21   25 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم«   2.952.222«
»2.352.222 سرهم« إ 6 »3.322.222 
سرهم« عن طريق : إسماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242226.
246I

afaqconseil

LYOK TRAV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LYOK TRAV شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زرقتوني 
2826 الطابق االجل مكتب رقم 

2 املحاميد أليز - 42222 مراكش 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.228383
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 نون21   28 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»422.222 سرهم« أي من »222.222 
عن  سرهم«   522.222« إ 6  سرهم« 
أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242242.
247I

SAFWA CONSEIL

 STE ATELIER TENSIFT DE
CONFECTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جفاة شريك

SAFWA CONSEIL
 AL MASSAR ROUTE DE SAFI

 N° 581 APPARTEMENT 2 2EME
 ETAGE ، 40100، MARRAKECH

MAROC
 STE ATELIER TENSIFT DE
CONFECTION شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 293 الحي 

الصناعي سيدي غانم-مراكش - 
42222 مراكش املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7782
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تم اإلعالم  22 نون21  املؤرخ في 
بوفاة الشريك مح د كريبي ج توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  عل6  حصصه 

 2222 أبريل   25 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل امتي :

 367  ، أ يلة اكريدو  الديد)ة) 
حصة.

 2.725  ، كريبي  يونس  الديد)ة) 
حصة.

 858  ، كريبي  حنان  الديد)ة) 
حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242287.
248I

afaqconseil

AUTO PRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AUTO PRO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 486 

الحي الصناعي سيدي غانم مراكش - 
42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22593
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 نون21   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
الغا ي  موالي  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   422 مدكين 
)ة)  حصة لفائدة الديد   922 أصل 
 24 بتاريخ  مدكين  مح د  سيدي 

نون21 2222.
الغا ي  موالي  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   522 مدكين 
)ة)  حصة لفائدة الديد   922 أصل 
ياسين مدكين بتاريخ 24 نون21 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242929.
249I
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afaqconseil

 CAFE RESTAURANT
AZAGHAR

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 CAFE RESTAURANT AZAGHAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
الحاأب أ اعة اجريكة الحوز 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232262

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 CAFE  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.RESTAURANT AZAGHAR
 ، نزل   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

-2 تقديم الوأبات الدريعة-مقهى..
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الحوز  اجريكة  أ اعة  الحاأب 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : حدن  اساحيا  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حدن  اساحيا  الديد 
 42222 سجار تكاسيرت اجريكة الحوز 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  حدن  اساحيا  الديد 
 42222 سجار تكاسيرت اجريكة الحوز 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242269.
252I

FINAUDIT

KATPRIM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
KATPRIM شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 47 شارع 

عالل بن عبد هللا جركن شارع الفقي2 
مح د ، الدار البيضاء - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.248275

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تم اإلعالم  22 نون21  املؤرخ في 
بوفاة الشريك مح د طراشن ج توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  عل6  حصصه 

 2222 يناير   27 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل امتي :

 292  ، طراشن   كريم  الديد)ة) 
حصة.

الديد)ة) مريم يد ينة طراشن  ، 
246 حصة.

 URSULA KORTHAS الديد)ة) 
62 ، حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848832.
252I

COMICONE

EURO AFRICA MAROC

إعالن متعدس القرارات

COMICONE

رقم 2، ع ارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب

EURO AFRICA MAROC »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 2، 

ع ارة 22، اقامة ابن رشد الجديد 

ب.م.ع - 52222 مكناس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.47662

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

البطاقة  رقم  كتابة  تصحيح  مايلي: 

ليصبح  جسالك  للشركاء،  الوطنية 

رقم بطاقة التعريف الوطنية للديد 

عوض   PB86622 هو:  مح د  ع و 

جكدا للديد ع و اح د   ،BP86622

.BP248822 عوض PB248822 :هو

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

مالءمة النظام امسا�سي للشركة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

تصحيح رقم بطاقة التعريف  مايلي: 

الوطنية للشركاء 

عل6  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

تصحيح رقم بطاقة التعريف  مايلي: 

الوطنية لل دي2 

عل6  ينص  الذي   :44 رقم  بند 

تصحيح رقم بطاقة التعريف  مايلي: 

الوطنية لل دي2 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   29 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4422.

252I

مكتب الدراسات ج الخ21ات عبد املجيد الرايس

 HERMITAGE BUSINESS

CENTRE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب الدراسات ج الخ21ات عبد 

املجيد الرايس

262 شارع عبد املومن إقامة اممل 

الطابق 3 الدار البيضاء، 22222، 

الدار البيضاء املغرب

 HERMITAGE BUSINESS

CENTRE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 28، زنقة 
زقزقة العصافي2 الرميطاج - 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564223

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 HERMITAGE BUSINESS  :

.CENTRE

غرض الشركة بإيجاز : - الكراء

- توطين الشركات

املالية،  الجبائية،  االستشارة   -

االسارية..........
عنوان املقر االأت اعي : 28، زنقة 
 22222  - زقزقة العصافي2 الرميطاج 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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الرايس  املجيد  عبد  الديد 
م ر الطريق االخضر   ،26 عنوانه)ا) 
الدار   22222 الرميطاج   22 زنقة 

البيضاء املغرب.
الديدة طرنباطي زبيدة عنوانه)ا) 
 22 زنقة  االخضر  الطريق  م ر   ،26
البيضاء  الدار   22222 الرميطاج 

املغرب.
عنوانه)ا)  عث ان  الرايس  الديد 
 22 زنقة  االخضر  الطريق  م ر   ،26
البيضاء  الدار   22222 الرميطاج 

املغرب.
عنوانه)ا)  الرايس  كوثر  الديدة 
 22 زنقة  االخضر  الطريق  م ر   ،26
البيضاء  الدار   22222 الرميطاج 

املغرب.
عنوانه)ا)  جمخوش  ك ال  الديد 
 22222 الج اعة  بلوك ج قرية   32

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة طرنباطي زبيدة عنوانه)ا) 
 22 زنقة  االخضر  الطريق  م ر   ،26
البيضاء  الدار   22222 الرميطاج 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 42254.

253I

STE MAISON DE LA COMTABILITE

 FECHTALI الفشتالي أوطو
AUTO

إعالن متعدس القرارات

 STE MAISON DE LA
COMTABILITE

 23RUE LARBI EL KHARRAT
 CENTRE VILLE، 30000، FES

MAROC
 FECHTALI AUTO الفشتا ي أجطو
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 8-6 
تجزئة امزرق شارع إس اعيلية 

طريق صفرج - 32222 فاس املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.57862

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 أبريل 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
 522 سرج  مصطفى  الديد  تفويت 
 2.222 أصل  من  اأت اعية  حصة 
الواحد  عبد  الديد  لفائدة  حصة 

سرج
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
شركة  من  القانوني  الشكل  تحويل 
إ ي شركة  ذات املدؤجلية املحدجسة 
الشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

الوحيد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 
 2.222 سرج   الواحد  عبد  الديد 

حصة
بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 
 222222 سرج  الواحد  عبد  الديد 

سرهم
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 1935/2022.
254I

موثق مح د االسري�سي

STE RAIES-FATAH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

موثق مح د االسري�سي
الحي االساري الوالية، شارع املهدي 

بن بركة، قرب مسجد مح د 
الداسس. تطوان ، 93242، تطوان 

املغرب
STE RAIES-FATAH شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ازال، سار 

بنقريش، قبيلة بني حزمار، الدالية، 
سجار النديم - 93222 تطوان 

املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24823
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 أكتوبر   25 في  املؤرخ 
الدالم  عبد  الشريك  بوفاة  اإلعالم 
الورثة  عل6  حصصه  توزيع  ج  فاتح 
23 يناير   لرسم اإلراثة املؤرخ في 

ً
تبعا

2222 بالشكل امتي :
 8  ، الع ارتي  امينة  الديد)ة) 

حصة.
الديد)ة) مح د فاتح ، 8 حصة.
الديد)ة) اح د فاتح ، 7 حصة.

الديد)ة) عبد هللا فاتح ، 7 حصة.
الديد)ة) سعيد فاتح ، 7 حصة.

الديد)ة) ربيع فاتح ، 7 حصة.
الديد)ة) مليكة فاتح ، 4 حصة.

الديد)ة) حفيظة فاتح ، 4 حصة.
الديد)ة) اس اء فاتح ، 4 حصة.
الديد)ة) فاط ة فاتح ، 4 حصة.
الديد)ة) مح د فاتح ، 2 حصة.

الديد)ة) ع ر فاتح ، 2 حصة.
الديد)ة) ح زة فاتح ، 2 حصة.
الديد)ة) اي ان فاتح ، 2 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   23 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2327.

255I

sahara decision

EUROPEAN EMBALLAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

sahara decision
شارع مكة ع ارة مبارك جلد الخليل 

طابق2 الحي االساري العيون. ، 
72222، العيون املغرب

EUROPEAN EMBALLAGE شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
سبخة تيدسيت الحي الحجري 

رقم 272 العيون - 72222 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

43929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   32

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EUROPEAN EMBALLAGE

االستي2اس   : غرض الشركة بإيجاز 

املغرب  جخارج  ساخل  جالتصدير 

التجارية  املعامالت  بج يع  جالقيام 

جالوساطة التجارية..
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الحجري  الحي  تيدسيت  سبخة 
العيون   72222  - العيون   272 رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

522 حصة   : الديدة صباح باه6 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : رضا  مو�سى  عامر  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  باه6  صباح  الديدة 

حي   274 رقم  طارق  أبل  شارع 
العيون   72222 العيون   22 الوحدة 

املغرب.

الديد عامر مو�سى رضا عنوانه)ا) 

حي   274 رقم  طارق  أبل  شارع 
العيون   72222 العيون   22 الوحدة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  باه6  صباح  الديدة 

حي   274 رقم  طارق  أبل  شارع 
العيون   72222 العيون   22 الوحدة 

املغرب
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الديد عامر مو�سى رضا عنوانه)ا) 

حي   274 رقم  طارق  أبل  شارع 
العيون   72222 العيون   22 الوحدة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تحت رقم 3444/22.

256I

لعجب أكوانتينغ

MYKIM مايكيم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

لعجب أكوانتينغ

شارع الجيش امللكي اقامة أوهرة 

تطوان رقم C ، 93000، تطوان 

املغرب

مايكيم MYKIM شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املج ع 

التجاري ابن تومارت محل رقم 5 

شارع التهامي الوزاني ص.ب رقم: 

7625 - 93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : مايكيم 

.MYKIM

تديي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االيواء  الدياحية،  املج عات 

جاستغالل املطاعم.

املج ع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 5 رقم  محل  تومارت  ابن  التجاري 
رقم:  ص.ب  الوزاني  التهامي  شارع 

7625 - 93222 تطوان املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
2.222 حصة   : الديد كريم هاني 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هاني  كريم  الديد 
مركب مارينا بيش اقامة باب سعيدة 
بلوك ج ط 2 رقم 25 املضيق 93222 

تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  هاني  كريم  الديد 
مركب مارينا بيش اقامة باب سعيدة 
بلوك ج ط 2 رقم 25 املضيق 93222 

تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2326.
257I

BUREAU ESSOUFYANI

BARHAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
BARHAD شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي القدس 

شارع الفرسان الرقم 244 مكرر - 
72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
43885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BARHAD

أ يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء  أشغال   - البناء  أشغال 

جنجارة املومنيوم جالخشب جالزأاج 

أشغال   - �سي  في  جبي  اإلنوكس   -

التلحيم جالصباغة جالتزيين جاالديكور 
أخرى  جمتعدسة  متنوعة  أشغال   -

جامغراس  النظافة  أشغال  بينها  من 

النقل الوطني جالدج ي   - بصفة عامة 

لج يع أنواع البضائع سواء للحداب 

التجهيز   - الغي2  أج لحداب  الخاص 

جالت2كيب جالتثبيت جال21مجة لج يع 

جالكامي2ات  جاممن  املراقبة  برامج 

جمرفقاتها -....

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 244 الرقم  الفرسان  شارع  القدس 

مكرر - 72222 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : باغاض  زكريا  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  باغاض  زكريا  الديد 

زاكورة.  تاكونيت  حيون  بني  فصر 

تاكونيت زاكورة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  باغاض  زكريا  الديد 

زاكورة.  تاكونيت  حيون  بني  فصر 

تاكونيت زاكورة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تحت رقم 3422.

258I

ائت انية العربي بندالم

ميكا كوتير
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية العربي بندالم
مج ع العرفان ع ارة 289 الطابق 2 

رقم 2 ، 92222، طنجة املغرب
ميكا كوتي2 شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي املنطقة 
الصناعية كزناية قطعة رقم 248 

طنجة - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
229733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 يوليوز   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
ميكا   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

كوتي2.
: • صناعة  غرض الشركة بإيجاز 
، ج  جالتدويق   ، جالتصنيع   ، املالبس 

الغزل جالنديج.
املواس  أ يع  جتصدير  استي2اس   •

الخام.
املنطقة   : عنوان املقر االأت اعي 
 248 رقم  قطعة  كزناية  الصناعية 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
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 222  : العافية  فطي ة  الديدة 
حصة بقي ة 2.222 سرهم للحصة.

 222  : العافية  فطي ة  الديدة 
بقي ة 2.222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة فطي ة العافية عنوانه)ا) 
حي   24 رقم  الرشيد  موالي  شارع 

الفرح طنجة 92222 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة فطي ة العافية عنوانه)ا) 
حي   24 رقم  الرشيد  موالي  شارع 

الفرح طنجة 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 256525.

259I

cabinet idrissi

STE ROCTEL SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 23

30000، fes maroc
STE ROCTEL SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الكريم بنجلون رقم 42 الطابق 
الداسس مكاتب اشرف - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73825
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ROCTEL SARL

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسة جالتنظيم اإلساري للشركات 

أع ال جتجارة   - استي2اس ج تصدير   -

متنوعة.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الطابق   42 عبد الكريم بنجلون رقم 

 32222  - اشرف  مكاتب  الداسس 

فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   222  : الديد اأال حكيم 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

 222  : مح د  مصباح  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 62 الديد اأال حكيم عنوانه)ا) 
زنقة كراند فو 92362 باريس فرندا.

عنوانه)ا)  مح د  مصباح  الديد 
فال مارن   94 زنقة بري كريطي   242

فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

 62 الديد اأال حكيم عنوانه)ا) 
زنقة كراند فو 92362 باريس فرندا

عنوانه)ا)  مح د  مصباح  الديد 
فال مارن   94 زنقة بري كريطي   242

فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن21   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4866/2022.

262I

le partenaire fiscal

HAJJAJ OPTIQUE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

le partenaire fiscal

49 شلرع ع ر الخطاب طابق 3 رقم 

6 ع ارة ال21كة، 92222، طنجة 

املغرب

HAJJAJ OPTIQUE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

االمام مدلم ,رقم 62 أ - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 أبريل   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 HAJJAJ : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.OPTIQUE
بيع   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلطارات جالعدسات جاملواس البصرية 

املختلفة.
تج يع   ، جالتصدير  االستي2اس   •
بيع   ، التصحيحية  العدسات 
الالصقة  العدسات  بيع   ، النظارات 
للنظارات  التنظيف  منتجات  بيع   ،
املواس  مختلف  بيع   ، جالعدسات 

جاملواس.
بصفة عامة:

الغي2  أج  املباشرة  املداه ة 
املباشرة للشركة في أ يع  املباشرة، 
الع ليات التجارية، املالية، العقارية 
املؤسدات  أ يع  في  ج  املنقولة  أج 
املرتبطة  الصناعية  أج  التجارية 
بأي  أج  للشركة  االأت اعي  بالنشاط 
نشاط مشابه أج ملحق يعطي أفضلية 

لتطور الشركة..
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 92222  - أ   62 ,رقم  مدلم  االمام 

طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 222  : حجاج  عواطف  الديدة 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة عواطف حجاج عنوانه)ا) 
طريق الجبل رقم 228 سراسب 92222 

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة عواطف حجاج عنوانه)ا) 
طريق الجبل رقم 228 سراسب 92222 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 259925.
262I

CABINET RSF SARL

DISLAIT
إعالن متعدس القرارات

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE EL YOSR, AV DES

 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،
30000، FES MAROC

DISLAIT »شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 
تغان ين - - الحدي ة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.542
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 شتن21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
زنقة ميدلت   76 رقم  للعنوان التا ي: 

حي النجاح سيدي ابراهيم فاس
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحويل املقر االأت اعي للشركة
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحدي ة بتاريخ 23 نون21 

2222 تحت رقم 276.

262I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

ALPHANEG
شركة ذات مدؤجلية 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
ALPHANEG شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 46شارع 
الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563822

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALPHANEG
غرض الشركة بإيجاز : - مفاجض 

تجاري
ج  املختلفة  االع ال  في  مقاجل   -

البناء.
46شارع   : عنوان املقر االأت اعي 
 -  6 الشقة   2 الطابق  الزرقطوني 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 : بلعدلة  الكريم  عبد  الديد 

سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

بلعدلة  الكريم  عبد  الديد 

عنوانه)ا) سيدي بنور 22222 اسفي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

بلعدلة  الكريم  عبد  الديد 

عنوانه)ا) سيدي بنور 22222 اسفي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848276.

263I

EXPERT FIDUCIAIRE

OKAY ENERGY
إعالن متعدس القرارات

EXPERT FIDUCIAIRE

 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY HASSANI ، 20200،

CASABLANCA MAROC

OKAY ENERGY »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 6 

فلوريدا مركز بارك 2 رقم 22 سيدي 

معرجف - 23522 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.367952

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 أكتوبر 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

 : باضافة  الشركة  غرض  توسيع 

النقل ج توزيع الوقوس زيوت التشحيم 

جالزيوت

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تعيين الديد اجساسا لحدن ج اتخيا 
مح د مدي2ين للشركة مع االمضاء 

ملدة غي2 محدجسة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
مايلي: غرض الشركة : توسيع غرض 
توزيع  ج  النقل   : باضافة  الشركة 

الوقوس زيوت التشحيم جالزيوت
بند رقم 22: الذي ينص عل6 مايلي: 
تعيين الديد اجساسا لحدن  التدي2: 
مع  للشركة  مدي2ين  مح د  اتخيا  ج 

االمضاء ملدة غي2 محدجسة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 846744.
264I

le partenaire fiscal

INDO MAROC
إعالن متعدس القرارات

le partenaire fiscal
49 شلرع ع ر الخطاب طابق 3 رقم 

6 ع ارة ال21كة، 92222، طنجة 
املغرب

INDO MAROC »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: املنطقة 
الصناعية ، طريق تطوان م ر 2 
، قطعة رقم 5 - 92222 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.9623

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 32 غشت 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
حصة  بيع  عل6  املوافقة  مايلي: 
 PENASANDA جاحدة لفائدة شركة
INVESTMENTS SL شركة محدجسة 

املدؤجلية ذات الشريك الوحيد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل6  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 

 INDO OPTICAL شركة   - مايلي: 

شركة   ----- حصة   79.999 لها   SL

 PENASANDA INVESTMENTS SL

لها حصة جاحدة          

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 258229.

265I

FIDUCIAIRE BAMMOU

 LES GRANDES CARRIÈRES

DU NORD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

 LES GRANDES CARRIÈRES

DU NORD شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 236 

الطابق التاني شقة رقم 24 زنقة 

القاهرة كوماتراف 2 - 22222 ت ارة 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.232763

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2222 نون21   24 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم«   24.922.222«

»222.222 سرهم« إ 6 »25.222.222 

حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم« 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   32 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2356.

266I
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شركة اإلئت انية الواسطية

WIBTI PROMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

شركة اإلئت انية الواسطية
23 زنقة انتدرابي رقم 3 م.ج ، 

52222، مكناس املغرب
WIBTI PROMO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 222 
الطابق الدفلي تجزئة رياض 

امس اعيلية الشطر. ك - 52222 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 WIBTI : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 222  : االأت اعي  املقر  عنوان 
رياض  تجزئة  الدفلي  الطابق 
 52222  - ك  الشطر.  امس اعيلية 

مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 522  : نجيب  الصالحي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 252  : مح د  الصالحي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 252  : ابتدام  الصالحي  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد الصالحي نجيب عنوانه)ا) 

مكناس 52222 مكناس املغرب.

الديد الصالحي مح د عنوانه)ا) 
مكناس 52222 مكناس املغرب.

ابتدام  الصالحي  الديدة 
مكناس   52222 مكناس  عنوانه)ا) 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد الصالحي نجيب عنوانه)ا) 

مكناس 52222 مكناس املغرب
الديد الصالحي مح د عنوانه)ا) 

مكناس 52222 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4584.
267I

COMPTAFFAIRES

GOUTIFRIND
إعالن متعدس القرارات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
GOUTIFRIND »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 58 
حي الهنا - 23222 بوزنيقة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.852
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نون21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: قام الديد عبداملجيد قطراني 
لفائدة  حصةاأت اعية   322 بهبة 
الديدة صفاء قطراني املزساسة بتاريخ 
للبطاقة  جالحاملة   06/04/0990
الوطنية رقم TK25339 جالقاطنة ب 

26 تجزئة كوملا بوزنيقة 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
من  للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
رقم 58 حي الهنا بوزنيقة ا 6 رقم 75 

حي الورجس بوزنيقة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تحيين النظام االسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  سلي ان  ب1ن  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 622.
268I

STE T.P.E SAGE CONSULTING SARL

hicham pro
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 STE T.P.E SAGE CONSULTING
SARL

 IMM. 57 RUE IBN MAJA
 L›HABITAT ، 30000، FES

MAROC
hicham pro شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : قطعة 
املنظر الج يل رقم طريق سيدي 

الحرازم - 32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.56227

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   25 املؤرخ في 
شركة ذات املدؤجلية   hicham pro
 22.222 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
طريق  رقم  الج يل  املنظر  قطعة 
فاس   32222  - الحرازم  سيدي 

املغرب نتيجة لتصفيت الشركة.
ج عين:

ج  خشاني  هشام  الديد)ة) 
قطعة املنظر الج يل رقم  عنوانه)ا) 
فاس   32222 طريق سيدي الحرازم 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
قطعة  جفي   2222 نون21   25 بتاريخ 
سيدي  طريق  رقم  الج يل  املنظر 

الحرازم - 32222 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5018/2022.
269I

CANOCAF SARL

TRALA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC

TRALA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الع ران رقم 3422 كلعية سلوان - 

62722 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRALA

2/نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

/2 البضائع الوطنية ج الدجلية للغي2 

االستي2اس ج التصدير.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - كلعية سلوان   3422 الع ران رقم 

62722 الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : طارق  الغري�سي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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الغري�سي طارق عنوانه)ا)  الديد 
سلوان   3422 رقم  الع ران  تجزئة 

62722 الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الغري�سي طارق عنوانه)ا)  الديد 
سلوان   3422 رقم  الع ران  تجزئة 

62722 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4742.
272I

JBR CONSEILS

STE KOZANOR ENERGIE
إعالن متعدس القرارات

JBR CONSEILS
826 شقة رقم 2 الطابق االجل 

تجزئة املدار الحي الصناعي مراكش 
، 42222، مراكش املغرب

 STE KOZANOR ENERGIE
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

شعيبات بالبيضا زقم 94 بن أرير - 
43252 بن أرير املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2433

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم -1تفويت حصص: الذي 
 332 تفويت  تم  مايلي:  عل6  ينص 
حصة من طرف الديد عبد الرحيم 
الدين  نور  الديد  لفائدة  الكوزاطي 

الع راجي
أدس:  مدي2ين  -2تعين  رقم  قرار 
الذي ينص عل6 مايلي: تم تعين الديد 
نور الدين الع راجي مدي2 شريك ج 
غي2  مدي2  الع راجي  حدام  الديد 

شريك
املدي2  -3استقالة  رقم  قرار 
مايلي:  عل6  ينص  الذي  الدابق: 
الرحيم  عبد  الديد  استقالة 

الكوزاطي

الشكل  -4تحويل  رقم  قرار 
عل6  ينص  الذي  للشركة:  القانوني 
القانوني  الشكل  تحوبل  مايلي: 
مدؤجلية  ذات  شركة  من  للشركة 
مدؤجلية  ذات  شريكة  ا 6  محدجسة 

محدجسة ذات شريك جاحد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
الشكل القانوني للشركة شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات شريك جاحد

بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 
الشريك الوحيد نورالدين الع راجي: 
مداه ة قدرها مائة ألف سره ا نقدا 
بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 

نورالدين الع راجي: 2222 حصة 
بند رقم 24: الذي ينص عل6 مايلي: 
مدي2  الع راجي  الدين  نور  الديد 
الع راجي  حدام  الديد  ج  شريك 

مدي2 غي2 شريك
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن أرير بتاريخ 25 نون21 

2222 تحت رقم 632.
272I

DAR AL MOUHTASSIB

SR HABITAT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAR AL MOUHTASSIB
 RUE LA BRUYERE ، 20040، 29

CASABLANCA MAROC
SR HABITAT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 222، 

شارع الزرقطوني، الطابق امجل - 
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
542272

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SR  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HABITAT
أ يع   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
ع ليات اإلنعاش العقاري ج ال سي ا 

جسائط تشييد املباني،
من  التخلص  ج  بناء  ج  اقتناء   •
أ يع املباني لالستخدام الدكني أج 
لحدابه  املنهي أج إساري أج التجاري، 
أشخاص  أي  لحداب  أج  الخاص 

طبيعيين أج اختياريين آخرين، 
ج  املباني،  إسارة ج تديي2 أ يع   •
لهذا الغرض، يتم إبرام كل من مؤأر 
ج أ يع عقوس اإليجار  املدتأأر،  ج 

حتى عل6 املدى الطويل،
أ يع  تأسيس  في  املشاركة    •
محكام  الخاضعة  البناء  شركات 
نظام  جضع  ج   18-00 رقم  القانون 
التي  املباني  لج يع  املشت2كة  امللكية 
تد ح بتقدي ها جفقا لنظام امللكية 

املشت2كة املحدسة في نفس الظهي2،
عل6  جسيلة  بأي  اإلستحواس   •
أ يع امرا�سي الخالية أج املباني التي 

سيتم هدمها،
• امخذ باملشاركة لج يع الشركات 

الصناعية ج التجارية،
التأسيس،  االستغالل،  اإلسارة،   •
البيع،  االستحواذ،  الت2كيب، 
التأأي2 الشفهي أج اإليجاري ج تأأي2 

الديارات،
ج  الدلع  هذه  أ يع  تباسل   •
ج   ، تطويرها  كذلك  ج  تقدي ها 
الحتياأاته  التصدير  ج  اإلست2اس 
الخاصة من أ يع املنتجات ج املواس 

الخام ج أ يع امشياء،
أع ال البنايات ج أع ال البناء   •
الهندسة   ( العامة ج امشغال العامة 
ج  املطارات،  الطرق،  املع ارية، 

الددجس...)،
• أ يع امع ال املتعلقة بالبيئة،

أنواع  لج يع  البيع  ج  التصنيع   •
مواس البناء،

كافة  تنفيذ  ج  إنجاز  ج  سراسة   •

في  العقارية  أج  الصناعية  املشاريع 

أ يع املهن،

• أ يع أع ال ج مدتلزمات البناء 

أ يع الع ليات  ج الهندسة املدنية، 

الجديدة للبناء أج تحويل إ 6 اإلس نت 

أج التعاقد من الباطن،

بكافة  التعاقد  بأع ال  القيام   •

الهدم  أع ال  العامة،  امشغال 

ج  الصحي،  الصرف  املقاصة،   ،

امع ال الهيكلية، الطالء، ج الخص، 

الخشب  ج  النجارة  الدباكة،  ج 

صناعة  ج  امملنيوم،  ج  الحديد  ج 

إمداسات  العامة،  الكهرباء  الحديد، 

التنظيف،  ج  الدهان  الشرب،  مياه 

ج بناء أ يع الهياكل ج  العزل املائي، 

هياكل املباني، ج امع ال املعدنية أج 

الفنون امخرى،

أ يع  في  التعاقد  ج  اإلسراك   •

التأثيث،  اإلسارة،  الديكور،  امع ال، 

تجهيز أ يع امسطح أج املباني،

نصب  ج  التصليح  الشركة،   •

الفنية،  امع ال  ج  الطرق  أ يع 

إ 6  باإلضافة  الع ومية أج الخاصة، 

أج منشأة  أي ع ل  ج تشغيل  إنشاء 

متعلق بغرض الشركة،

• االستي2اس ج التصدير،

امع ال  لج يع  العام  املقاجل   •

أ يع  جضع  ج  الخاصة  أج  العامة 

املواصفات املتعلقة ب جال البناء، 

• إسارة أ يع الورش، ج املصانع، 

عام  بشكل  ج  التجاري،  امصل  ج 

أ يع املؤسدات املتعلقة بامنشطة 

استغالل،  حيازة،  أخد،  املحدسة، 

براءات  ج  الع ليات  أ يع  نقل  ج 

امنشطة،  بهده  املتعلقة  االخت2اع 

املباشرة  غي2  أج  املباشرة  املشاركة  ج 

التي  الع ليات  أ يع  في  للشركة 

تداهم في تحقيق هدا الهدف أج أي 

غرض أخر مشابه،

جعل6 الع وم مداه ة الشركة   •

بكيفية مباشرة أج غي2 مباشرة في أي 

ع لية مالية ، منقولة أج عقارية جفي 

كل مباسرة تجارية أج صناعية ي كن 
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غي2  أج  مباشرة  بطريقة  ترتبط  أن 

أعاله  املذكورة  بامنشطة  مباشرة 

تن ية  عل6  تداعد  أن  إمكانها  في  أج 

الشركة.
 ،222  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - امجل  الطابق  الزرقطوني،  شارع 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الكتاني  الشريف  حدن  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222  :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الكتاني  الشريف  حدن  الديد 
زنقة تيزنتشكا الحقل   ،22 عنوانه)ا) 
الدار   22222 الدالم  حي  الطويل 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الكتاني  الشريف  حدن  الديد 
زنقة تيزنتشكا الحقل   ،22 عنوانه)ا) 
الدار   22222 الدالم  حي  الطويل 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2222 تحت رقم 822962.

272I

DAR AL MOUHTASSIB

» KAZOTO » » كازوطو »
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAR AL MOUHTASSIB
 RUE LA BRUYERE ، 20040، 29

CASABLANCA MAROC
» KAZOTO » » كازجطو » شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 55، شارع 
الزرقطوني، الطابق امجل - 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
525277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   32
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 «  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

KAZOTO » » كازجطو ».
 •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
أنواع  أ يع  بيع  ج  شراء  التدويق، 
قطاع  أ يع  كذلك  ج  املركبات، 

الغيار، 
تج يع  جإعاسة  جإصالح  صيانة   •

جتجديد أ يع أنواع املركبات،
أنواع  أ يع  تصدير  ج  استي2اس   •
املركبات ج كذلك أ يع قطع الغيار،

كل  في  باملشاركة  امخذ   •
موضوع  لها  التي  املؤسدات 
تأسيس  طريق  عن  ملحق  أج  م اثل 
في  الحصص  تقديم  شركات، 
املوأوسة،الشراكة  الشركات 
طريق  عن  باملداه ة،االندماج 
التوصية ،شراء الحقوق أج أي شكل 

آخر،
جعل6 الع وم مداه ة الشركة   •
بكيفية مباشرة أج غي2 مباشرة في أي 
منقولة أج عقارية جفي  ع لية مالية، 
كل مباسرة تجارية أج صناعية ي كن 
غي2  أج  مباشرة  بطريقة  ترتبط  أن 
أعاله  املذكورة  بامنشطة  مباشرة 
تن ية  عل6  تداعد  أن  إمكانها  في  أج 

الشركة..
عنوان املقر االأت اعي : 55، شارع 
 22222  - الطابق امجل  الزرقطوني، 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الكتاني  الشريف  حدن  الديد 

سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222  :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الكتاني  الشريف  حدن  الديد 

البديع  قصر  زنقة   ،22 عنوانه)ا) 

 22222 الدالم  حي  الطويل  الحقل 

الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الكتاني  الشريف  حدن  الديد 

البديع  قصر  زنقة   ،22 عنوانه)ا) 

 22222 الدالم  حي  الطويل  الحقل 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن21 2222 تحت رقم 792865.

273I

DAR AL MOUHTASSIB

FKM SAKAN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تجديد مدة مزاجلة مهام املدي2ين

DAR AL MOUHTASSIB

 RUE LA BRUYERE ، 20040، 29

CASABLANCA MAROC

FKM SAKAN »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 222 شارع 

الزرقطوني الطابق امجل - - الدار 

البيضاء املغرب.

»تجديد مدة مزاجلة مهام املدي2ين«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.293595

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 نون21 2222

مهام  مزاجلة  مدة  تجديد  تقرر 

املدي2ين ملدة: غي2 محدجسة سنوات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2222 تحت رقم 825263.

274I

DAR AL MOUHTASSIB

MS CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تجديد مدة مزاجلة مهام املدي2ين

DAR AL MOUHTASSIB
 RUE LA BRUYERE ، 20040، 29

CASABLANCA MAROC
MS CONSTRUCTION »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 222، 

شارع الزرقطوني - - الدار البيضاء 
املغرب.

»تجديد مدة مزاجلة مهام املدي2ين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.322267
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 نون21 2222
مهام  مزاجلة  مدة  تجديد  تقرر 

املدي2ين ملدة: غي2 محدجسة سنوات.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2222 تحت رقم 825447.
275I

DAR AL MOUHTASSIB

ISOMED
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

DAR AL MOUHTASSIB
 RUE LA BRUYERE ، 20040، 29

CASABLANCA MAROC
ISOMED شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 47، 

زنقة أح د الناصري حي النخيل  - 
22342 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.223857
 ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي
املؤرخ في 24 ماي 2222 تم رفع رأس ال 
 4.222.222« قدره  ب بلغ  الشركة 
سرهم«   6.222.222« أي من  سرهم« 
عن طريق  سرهم«   22.222.222« إ 6 
إسماج احتياطي أج أرباح أج عالجات   :

إصدار في رأس املال.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 832524.
276I

DAR AL MOUHTASSIB

 TAHIR INTERNATIONL
TRADING COMPANY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

DAR AL MOUHTASSIB
 RUE LA BRUYERE ، 20040، 29

CASABLANCA MAROC
 TAHIR INTERNATIONL

TRADING COMPANY شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي التدي2 

،زنقة 9 محل 47 مكرر - 22532 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.272427

الشريك  قرار  ب قت�سى 
 2222 نون21   22 في  املؤرخ  الوحيد 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع  تم 
من  أي  سرهم«   522.222« قدره 
»2.222.222 سرهم« إ 6 »2.522.222 
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم« 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 755699.
277I

STRAVISCO

STE PARA AL ASSIL SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES ،

50050، MEKNES MAROC
STE PARA AL ASSIL SARL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 24 
ع ارة 22 قطاع ايت عبة توالل - 

52222 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48793

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
مبلغ   STE PARA AL ASSIL SARL
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
ع ارة   24 رقم  اإلأت اعي  مقرها 
 52222  - قطاع ايت عبة توالل   22
مكناس املغرب نتيجة ل : عدم مزاجلة 

اي نشاط تجاري منذ بداية الدنة.
 24 التصفية ب رقم  جحدس مقر 
 - توالل  عبة  ايت  قطاع   22 ع ارة 

52222 مكناس املغرب. 
ج عين:

ج  تيغبولة  غزالن   الديد)ة) 
زاجية زنقة الهند جفرحات  عنوانه)ا) 
القبيبات   2 الشقة  ا  ع ارة  حشاس 
)ة)  الرباط املغرب ك صفي   22222

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 2286.
278I

مكتـــب حدابــات أن2ال اجسيتاكس ش. م. م

AOUKKI TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتـــب حدابــات أن2ال اجسيتاكس 
ش. م. م

حي ت ديد الزيتون رقم 56 تكوين 
اكاسير ، 82222، اكاسير املغرب

AOUKKI TRANS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي كراج بلوك 
23 زنقة 22 رقم 28 حي بئ2انزران 

تيكوين اكاسير - 82222 اكاسير 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AOUKKI TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحداب  للبضائع  جالدج ي  املحلي 

الغي2.
كراج   : االأت اعي  املقر  عنوان 
حي   28 رقم   22 زنقة   23 بلوك 
 82222  - اكاسير  تيكوين  بئ2انزران 

اكاسير املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد اجقي رضوان : 2.222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد اجقي رضوان عنوانه)ا) سجار 
فرنات تونخت تافينغولت تارجسانت 

83222 تارجسانت املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد اجقي رضوان عنوانه)ا) سجار 
فرنات تونخت تافينغولت تارجسانت 

83222 تارجسانت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   26 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2222 تحت رقم 228462.
279I

DAR AL MOUHTASSIB

FIABETECH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

DAR AL MOUHTASSIB
 RUE LA BRUYERE ، 20040، 29

CASABLANCA MAROC
FIABETECH شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 9,زنقة 
البريي2,إقامة ياقوت شقة رقم 9 - 

22242 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.229247

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 غشت   28 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم«   622.222« قدره 
»2.222.222 سرهم« إ 6 »2.622.222 
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم« 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2222 تحت رقم 744272.

282I

cabinet idrissi

 STE LOUARAINI BEST TRAV
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 23

30000، fes maroc
 STE LOUARAINI BEST TRAV

SARL شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 223 ا 
قطعة اجليفري 2 الضح6 ع ارة ج ه 

39 سكان 2 - 32222 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65382
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  26 شتن21  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
 STE LOUARAINI BEST TRAV
 222.222 رأس الها  مبلغ   SARL
 223 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 
الضح6 ع ارة ج   2 ا قطعة اجليفري 
ه 39 سكان 2 - 32222 فاس املغرب 
الهدف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

االأت اعي.
ا   223 ب  التصفية  مقر  جحدس 
قطعة اجليفري 2 الضح6 ع ارة ج ه 

39 سكان 2 - 32222 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  حجوب  زكية   الديد)ة) 
النصر  زنقة  الرياض  حي  عنوانه)ا) 
رقم 5 32222 فاس املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 22 نون21 2222 

تحت رقم 6388/2022.
282I

PREMIUM FINANCE

 COLLÈGUES
DISTRIBUTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 COLLÈGUES DISTRIBUTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة رقم 
3 الطابق الثاني رقم 952 تجزئة 

املدار طريق آسفي - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   25
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COLLÈGUES DISTRIBUTION
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواس الغذائية 
.

شقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 3 الطابق الثاني رقم 952 تجزئة 
املدار طريق آسفي - 42222 مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   522  : الديد ع ر كرأوم 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
 522  : الديد اس اعيل شكرهللا 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كرأوم  ع ر  الديد 
تاركة   29 رقم  تاركة  جرجس  تجزئة 

42222 مراكش املغرب.
شكرهللا  اس اعيل  الديد 
 2294 تجزئة النخيل رقم  عنوانه)ا) 

تاركة 42222 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  كرأوم  ع ر  الديد 
تاركة   29 رقم  تاركة  جرجس  تجزئة 

42222 مراكش املغرب
شكرهللا  اس اعيل  الديد 
 2294 تجزئة النخيل رقم  عنوانه)ا) 

تاركة 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242242.
282I

PREMIUM FINANCE

MENARA AS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MENARA AS شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة رقم 
3 الطابق الثاني رقم 952 تجزئة 

املدار طريق آسفي - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MENARA AS
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استي2اس جبيع كل املعدات
 بيع قطع الغيار جاالكددوارات.

تاأر العجالت
تركيب ج تفكيك جموازنة ج توازي

الديارات  هياكل  العجالت 
)اصالح

ج تصنيع) اصالحات كهربائية
)الديارات).

شقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 3 الطابق الثاني رقم 952 تجزئة 
املدار طريق آسفي - 42222 مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبدالرحيم احداش : 322 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 722  : احداش  مح د  الديد 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

احداش  عبدالرحيم  الديد 
عنوانه)ا) ح م ش بلوك 249 رقم 26 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
الديد مح د احداش عنوانه)ا) 
 4 الطابق   5 اقامة الحديقة الع ارة 
مراكش   42222 االزسهار   22 الشقة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
احداش  عبدالرحيم  الديد 
عنوانه)ا) ح م ش بلوك 249 رقم 26 

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242259.
283I

ALLEGEANCE CONSULTING

COSMOFIL SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرجسني تقاطع شارع طانطان 
ج شارع لبنان اقامة لينى رقم 52&52 

، 92222، طنجة املغرب
COSMOFIL SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
املجد طريق 22 قطعة 2226 محل 

25 - 92222 طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47747

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 شتن21   29 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»422.222 سرهم« أي من »222.222 
عن  سرهم«   522.222« إ 6  سرهم« 

طريق : -.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262262.

284I

االعالنات االسارية للشركات املغربية

ORGANIC STANDARD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إعالن عن تأسيس شركة
 ORGANIC STANDARD شركة 

S.A.R.L
سجل تجاري رقم 53772 اكاسير.

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
في28/11/2202 تم تأسيس ش٠م٠م

 ORGANIC -التد ية: 
.STANDARD S.A.R.L

شركة ذات املدؤجلية  الشكل:   -
املحدجسة سات الشريك الوحيد.

 A&A شركة  عند  املقر: 
KHADAMAT رقم 2525 مكتب رقم 

25 حي الدالم اكاسير.
- الغرض: استي2اس جتصدير.

-املدة : 99 سنة
مبلغ  في  حدس  الرأس ال: 

222222.22 مئة ألف سرهم.
ELENA TARASOVA :2املدي -
ELENA TARASOVA :االمضاء

جقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
التجارية بأكاسير بتاريخ 02/12/0222 

تحت رقم 229528

285I

STRAVISCO

STE HELPAGRI SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES ،

50050، MEKNES MAROC
STE HELPAGRI SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 89 الطابق 
االجل مرأان 2 الشطر 2 - 52222 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43899

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 أكتوبر 2222 تقرر حل 
 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رأس الها  مبلغ   HELPAGRI SARL
مقرها  جعنوان  سرهم   22.222
الطابق االجل مرأان   89 اإلأت اعي 
2 الشطر 2 - 52222 مكناس املغرب 
نشاط  اي  مزاجلة  عدم   : ل  نتيجة 

تجاري منذ عدة سنوات.
جحدس مقر التصفية ب 89 الطابق 
 52222  -  2 الشطر   2 االجل مرأان 

مكناس املغرب. 
ج عين:

ج  قايدي  الرحيم  عبد  الديد)ة) 
مرأان  االجل  الطابق   89 عنوانه)ا) 
مكناس املغرب   52222  2 الشطر   2

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   26 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 2272.
286I

Société BB4 CAR

Société CREARIF
إعالن متعدس القرارات

Société CREARIF
22 شارع عالل الفا�سي ، 32222، 

الحدي ة املغرب
Société CREARIF »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 
76 مكرر شارع أنوال - 32222 

الحدي ة املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.226297

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 أكتوبر 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحويل املقر االأت اعي للشركة خارج 

نفوذ املحك ة

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

اضافة نشاط 

قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 

تفويت حصص اأت اعية

قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة

قرار رقم 5: الذي ينص عل6 مايلي: 

تعيين مداعد مدي2

قرار رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 

تنقيح القانون االسا�سي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

ا 6  للشركة  القانوني  شكل  تحويل 

شركة محدجسة املدؤجلية 

بند رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 

ج  البناء  مقاجلة   : نشاط  اضافة 

امشغال املختلفة

بند رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

ا 6  للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

شارع أنوال رقم 76 مكرر بالحدي ة

عل6  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

الحصص  من   52% تفويت  مايلي: 

االأت اعية للشركة ا 6 الديد كريم 

ملعلم

بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 

يصبح رأس ال الشركة في ملك الديد 

رشدي مفتاح ج الديد كريم ملعلم ب 

522 حصة لكل جاحد

عل6  ينص  الذي   :23 رقم  بند 

الديد   : هم  الشركة  مدي2ي  مايلي: 

رشدي مفتاح ج الديد كريم ملعلم

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 259337.

287I

ADVOLIS

BOULONNERIE MAJID
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

BOULONNERIE MAJID شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : عين 

 ORIENT FOCUS بني مطهر تجزئة

BOLDING رقم 29 - 62222 جأدة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.33887

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2222 تقرر حل 

شركة   BOULONNERIE MAJID

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

 222.222,22 الوحيد مبلغ رأس الها 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي عين 

 ORIENT FOCUS بني مطهر تجزئة 
62222 جأدة   -  29 BOLDING رقم 

املغرب نتيجة لعدم تحقيق الغرض 

االأت اعي.

ج عين:

ج  صالحي  املجيد  عبد  الديد)ة) 

عنوانه)ا) تجزئة اجريون هاججس رقم 

جأدة املغرب ك صفي   62222  222

)ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

عين  جفي   2222 أكتوبر   26 بتاريخ 

 ORIENT FOCUS بني مطهر تجزئة 
62222 جأدة   -  29 BOLDING رقم 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   24 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2863.

288I
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MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

SKYLINE COM
شركة ذات املدؤجلية 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
SKYLINE COM شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
عالل بن عبد هللا اقامة شالة 
الطابق الرابع رقم 27 طنجة - 

92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.79522

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   23 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ   SKYLINE COM
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
هللا  عبد  بن  عالل  شارع  اإلأت اعي 
 27 رقم  الرابع  الطابق  شالة  اقامة 
طنجة - 92222 طنجة املغرب نتيجة 
ل : قرر الج ع العام الحل جالتصفية 

بدبب قلة املبيعات.
شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 
عالل بن عبد هللا اقامة شالة الطابق 
الرابع رقم 27 طنجة - 92222 طنجة 

املغرب. 
ج عين:

الندأار  ع راني  نبيل  الديد)ة) 
مدريد   28222 اسبانيا  عنوانه)ا)  ج 

اسبانيا ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 23728.

289I

fiduciaire douiri

VHM PRO DISTRIBUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

fiduciaire douiri
 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
 VHM PRO DISTRIBUTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 24 زنقة 
أركرا شقة رقم 4 أكدال الرباط - 

22282 الرباط املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.249229

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 شتن21 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
أكدال   4 زنقة أركرا شقة رقم   24«
املغرب«  الرباط   22282  - الرباط 
 25 »الطابق الدفلي ع ارة رقم  إ 6 
الشقة رقم 2 زنقة أكل ان سيدي علي 

أكدال - 222282 الرباط املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232828.

292I

fiduciaire douiri

VHM PRO DISTRIBUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciaire douiri
 Av abderahim bouabid n 77
bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1

 TABRIQUET، 11100، SALE 77
MAROC

 VHM PRO DISTRIBUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 24 زنقة 
أركرا شقة رقم 4 أكدال الرباط - 

22282 الرباط املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.249229

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 شتن21   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
ايت  املختار  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   522 أش لي 
الديد  لفائدة  حصة   522 أصل 
شتن21   22 بتاريخ  نجيب حفيظ  )ة) 

.2222
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232828.
292I

fiduciaire douiri

VHM PRO DISTRIBUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

fiduciaire douiri
 Av abderahim bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
 VHM PRO DISTRIBUTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

ج عنوان مقرها االأت اعي 24 زنقة 
أركرا شقة رقم 4 أكدال الرباط - 

22282 الرباط.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.249229

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 شتن21 2222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
»شركة ذات املدؤجلية  إ 6  الوحيد« 

املحدجسة«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232828.
292I

cabinet idrissi

STE ORDER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 23

30000، fes maroc
STE ORDER شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 23 
بلوك 3 بئ2 انزران بنصفار صفرج - 

32222 صفرج املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3923
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   28
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ORDER
مبيعات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املواس  الرقمي-  جال21نامج  ال21امج 
جاملعلومات  االتصاالت   - جالخدمات 

- استي2اس ج تصدير- أع ال مختلفة.
 23 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
 - بئ2 انزران بنصفار صفرج   3 بلوك 

32222 صفرج املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
222 حصة   : الديد ملدايل اي ن 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
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الديد ملدايل مح د : 222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اي ن  ملدايل  الديد 

تجزئة اللة موالتي طريق املنزل   289

32222 صفرج املغرب.

عنوانه)ا)  مح د  ملدايل  الديد 

 32222 بلوك ب بنصفار صفرج   94

صفرج املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  اي ن  ملدايل  الديد 

تجزئة اللة موالتي طريق املنزل   289

32222 صفرج املغرب

عنوانه)ا)  مح د  ملدايل  الديد 

 32222 بلوك ب بنصفار صفرج   94

صفرج املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 االبتدائية بصفرج بتاريخ 

2222 تحت رقم 658/2022.

293I

PREMIUM FINANCE

 STE JENAN ELALIA DU

 BATIMENT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE JENAN ELALIA DU

BATIMENT  شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي سرع 

الدوق أمزميز - 42223 الحوز 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

232273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.JENAN ELALIA DU  BATIMENT

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة اج البناء

تجارة

نقل البضائع لحداب الغي2.

حي سرع   : عنوان املقر االأت اعي 

الحوز   42223  - أمزميز  الدوق 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : لشكر  حدن  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد حدن لشكر عنوانه)ا) حي 

الحوز   42223 أمزميز  الدوق  سرع 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد حدن لشكر عنوانه)ا) حي 

الحوز   42223 أمزميز  الدوق  سرع 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242224.

294I

KAMA SERVICE

STE MALAK KHWILI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمي2ة سيدي بنور 

، 24352، سيدي بنور املغرب
STE MALAK KHWILI شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة رقم 
2 اقامة اممي2ة سيدي بنور - 24253 

سيدي بنور املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2982

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تحويل   2222 نون21   24 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
سيدي  اممي2ة  اقامة   2 رقم  »شقة 
سيدي بنور املغرب«   24253  - بنور 
إ STE CG FIDUCIA SARL« 6 شقة 
الطابق التاني شارع عالل بن   6 رقم 
عبد هللا سيدي بنور - 24352 سيدي 

بنور املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بنور  بديدي  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 233.

295I

bemultico بي ولتيكو

INNOV CHANTIERS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

bemultico بي ولتيكو
رقم 226 شقة رقم 22 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 
مكناس

INNOV CHANTIERS شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
242 رياض اس اعيلية 2 الشطر 

ج-مكناس - 52222 مكناس املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.46875

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2222 نون21   28 املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

يحياجي مح د ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4586.

296I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

ESSAHA PARA MEDICAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء الــ ــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 
رقـــم 4 أليز ، 42222، مراكش 

املغرب

ESSAHA PARA MEDICAL شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : املنار 2 

اقامة االخوين ع ارة 249 االزسهار 

محل 2 - 42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.89379

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 يونيو   32 املؤرخ في 

شركة   ESSAHA PARA MEDICAL

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأس الها 92.222 سرهم 

 2 املنار  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

االزسهار   249 ع ارة  االخوين  اقامة 

املغرب  مراكش   42222  -  2 محل 

تواأهها  التي  للصعوبات  نتيجة 

الشركة في تطوير نشاطها.

ج عين:
الديد)ة) رشيد سخي ج عنوانه)ا) 
بن   99352 اناس  حي  ف  زنقة   28

عرجس تونس ك صفي )ة) للشركة.
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ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 2 2222 جفي املنار  أكتوبر   32 بتاريخ 

االزسهار   249 ع ارة  االخوين  اقامة 

محل - 42222 مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242329.

297I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

NIGHTOWLS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء الــ ــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 
رقـــم 4 أليز ، 42222، مراكش 

املغرب

NIGHTOWLS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 

عبد الكريم الخطابي ع ارة اي ان 

28 الطابق الثاني شقة 47 مكتب 3 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.82229

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2222 تقرر حل  32 سأن21  املؤرخ في 

NIGHTOWLS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   52.222 رأس الها 

الكريم  مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الطابق   28 اي ان  ع ارة  الخطابي 

مراكش   3 مكتب   47 شقة  الثاني 

نتيجة  املغرب  مراكش   42222  -

للصعوبات التي تواأهها الشركة في 

تطوير نشاطها..

ج عين:

ج  سخي  سفيان  الديد)ة) 
اناس  حي  ف  زنقة   28 عنوانه)ا) 

)ة)  ك صفي  املغرب  اسفي   46222

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
شارع  جفي   2222 شتن21   32 بتاريخ 
اي ان  ع ارة  الخطابي  الكريم  عبد 
 3 47 مكتب  الطابق الثاني شقة   28

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242362.

298I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

EVENT BRAIN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــ ــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم 4 أليز ، 42222، مراكش 
املغرب

EVENT BRAIN شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 

عبد الكريم الخطابي ع ارة اي ان 
28 الطابق الثاني شقة 47 مكتب 6 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.75427

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 سأن21   32 في  املؤرخ 
ذات  شركة   EVENT BRAIN حل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
 222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
اي ان  ع ارة  الخطابي  الكريم  عبد 
مكتب   47 شقة  الثاني  الطابق   28
مراكش املغرب   42222  - مراكش   6
تواأهها  التي  للصعوبات  نتيجة 

الشركة في تطوير نشاطها.
ج عين:

ج  سخي  سفيان  الديد)ة) 
اناس  حي  ف  زنقة   28 عنوانه)ا) 
)ة)  ك صفي  املغرب  اسفي   46222

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

شارع  جفي   2222 شتن21   32 بتاريخ 

اي ان  ع ارة  الخطابي  الكريم  عبد 

 6 47 مكتب  الطابق الثاني شقة   28

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242363.

299I

Personne physique

درو بيل
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Personne physique

الجراري 2 الزندقة 52 رقم 26 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب

سرج بيل شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي بني 

سعيد تجزئة 2222 طابق ار�سي 

طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   28

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
سرج   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

بيل.

غرض الشركة بإيجاز : شراء - بيع 

مواس جمنتوأات البناء جالعقاقي2.

بني  حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

ار�سي  طابق   2222 تجزئة  سعيد 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

بالل  الطراف  البكدجري  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222  :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
بالل  الطراف  البكدجري  الديد 
ع ارة   2 أزء  الحديقة  عنوانه)ا) 
طنجة   92222  27 رقم   3 الطابق   2

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
بالل  الطراف  البكدجري  الديد 
ع ارة   2 أزء  الحديقة  عنوانه)ا) 
طنجة   92222  27 رقم   3 الطابق   2

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 22322.
222I

CAC PARTNERS

SELYAM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAC PARTNERS
 45Lotissement Guynemer Bd
 Al Abtal Casablanca-Maroc

 45Lotissement Guynemer Bd
 Al Abtal Casablanca-Maroc،
MAROC 22222، الدار البيضاء
SELYAM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 227 شارع 

إبن املني2، إقامة الزرقة، الطابق 
امجل، الشقة رقم 2، معاريف - 

2222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SELYAM
تأأي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للبيع  مكتب  )عقد  العقارات 

جالتأأي2) ؛
تأأي2 جتشغيل العقارات امل لوكة 

أج املؤأرة ؛
تأأي2 امرا�سي جاستغاللها ؛

امخرى  العقارات  جتشغيل  تأأي2 
امل لوكة أج املؤأرة ؛

إسارة امل تلكات جالتجارة ؛
تجارة االستي2اس جالتصدير لج يع 
املنتجات جاملواس جاللوازم جامللحقات ؛
تركيب ج تجديد ج تطوير ج تهيئة 

العقارات، أشياء متنوعة ؛
ع لية االمتياز أج شبكة االمتياز ؛

أي  إسارة   ، التنشيط   ، املشاركة 
،الخدمات  جمشاركة  تابعة  شركة 
امع ال  جإسارة   ، اإلسارة   ، املقدمة 

جاالستشارات اإلست2اتيجية ؛
حيازة  أج  إنشاء   ، عام  جبشكل 
أ يع  تشغيل  أج  إسارة  أج  تأأي2  أج 
الع ليات  جأ يع   ، الصناسيق 
جاملالية  جالتجارية  الصناعية 
جالتي قد تكون   ، جاملنقولة جالعقارية 
مرتبطة بشكل مباشر أج غي2 مباشر 
مشابه أج  بغرض الشركة جأي �سيء 
أج  امتداسه  تعزز  أن  ي كن  مرتبط 

تطويره.
عنوان املقر االأت اعي : 227 شارع 
الطابق  الزرقة،  إقامة  املني2،  إبن 
 - معاريف   ،2 رقم  الشقة  امجل، 

2222 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : مزيان  عث ان  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مزيان  عث ان  الديد 
 25 الشقة   ،2 إقامة أنفا بالص سرج 
عين  الكورنيش،  شارع   3 بلوك   ،
الذئاب 22222 الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مزيان  عث ان  الديد 
 25 الشقة   ،2 إقامة أنفا بالص سرج 
عين  الكورنيش،  شارع   3 بلوك   ،
الذئاب 22222 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
سأن21 2222 تحت رقم 22848253.

222I

STRAVISCO

STE EXPERT HUB SARL 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES ،

50050، MEKNES MAROC
 STE EXPERT HUB SARL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنقة 

باستور اقامة نور شقة رقم 2 
املدينة الجديدة - 52222 مكناس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47539

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   24 املؤرخ في 
 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
EXPERT HUB SARL مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم   22.222
اإلأت اعي 22 زنقة باستور اقامة نور 
شقة رقم 2 املدينة الجديدة - 52222 
مكناس املغرب نتيجة ل : لم يتم بدء 

النشاط التجاري منذ البداية.
زنقة   22 جحدس مقر التصفية ب 
باستور اقامة نور شقة رقم 2 املدينة 

الجديدة - 52222 مكناس املغرب. 

ج عين:
الديد)ة) هدان مح د ج عنوانه)ا) 
 4 شقة   62 اقامة النعيم  ع ارة باء 
مكناس   52222 املحطة م ج  شارع 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 2237.

222I

STE DAK IFNI

 SOCIETE » NAOMY CARS »
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

STE DAK IFNI
 HAY OUM TOUNSI DAKHLA
 MAROC HAY OUM TOUNSI
 ،DAKHLA MAROC، 73000

maroc الداخلة
 SOCIETE » NAOMY CARS
SARL « شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي2ة 
23 زنقة الجديدة رقم 32 الداخلة. 
الداخلة املغرب 73222 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23355
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE » NAOMY CARS »

.SARL

تأأي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق..

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 32 رقم  الجديدة  زنقة   23 املدي2ة 

 73222 املغرب  الداخلة  الداخلة. 

الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 522  : الديد نور الدين اأغيدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : الدديد  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

اأغيدة  الدين  نور  الديد 

 2397 رقم  الدالم  حي  عنوانه)ا) 

73222 الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  الدديد  مح د  الديد 
حي  القا�سي  بدتان  تجزئة   26 رقم 

موالي رشيد انزكان 73222 الداخلة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

اأغيدة  الزهراء  فاط ة  الديدة 

عنوانه)ا) شارع فيصل بن عبد العزيز 
 73222 انزكان.  الدشي2ة   254 رقم 

الداخلة املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون21 2222 تحت رقم 2065/2022.

223I

CMA GESTION

ALU.INC
إعالن متعدس القرارات

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM

 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ALU.INC »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«
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جعنوان مقرها االأت اعي: زين رقم 
365 طريق اسفي أكيوض سيدي 

غانم - 42222 مراكش املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.87735

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2222 نون21   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
662 حصة نقدية من  تفويت  مايلي: 
2222 حصة من الديد مهدي  أصل 
أوليان تل داني لفائدة الديد كريم 

الجزج ي.
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
املدؤجلية  ذات  شركة  ا 6  للشركة 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  بند 
مايلي: الشكل القانوني للشركة أصبح 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد.
عل6  ينص  الذي   :27 رقم  بند 
النقدية  الحصص  مج وع  مايلي: 
كريم  للديد  أصبح  حصة)   2222(
الوطنية  للبطاقة  الحامل  الجزج ي 

.EE436226 رقم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 22969.
224I

طوبي سعيد

مدرسة نيل البحر الخاصة 
 ECOLE NIELS BOHR PRIVE(

)– SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

طوبي سعيد
 boite postal 2069 El Jadida ،

24222، الجديدة املغرب
 ECOLE( مدرسة نيل البحر الخاصة

 (NIELS BOHR PRIVE – SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
العالية 2 شارع ر الجديدة - 24222 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22279
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : مدرسة 
 ECOLE NIELS( نيل البحر الخاصة 

.(BOHR PRIVE – SARL
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 – االبتدائي  )حضانة-  خاصة 

إعداسي – ثانوي ).
ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 24222  - 2 شارع ر الجديدة  العالية 

الجديدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
522 حصة   : الديد املهدي منيار 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
252 حصة   : الديد ش21جي مراس 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
عبدالصاسق  الدليمي  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   252  :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  منيار  املهدي  الديد 
ال21نو�سي   272 رقم   5 زنقة   3 أمل 
22622 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  مراس  ش21جي  الديد 
املدي2ة 3 القصبة 2 رقم 222 مراكش 

42252 مراكش املغرب.
عبدالصاسق  الدليمي  الديد 
عنوانه)ا) 72 تجزئة املنار س مراكش 

42252 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مراس  ش21جي  الديد 
املدي2ة 3 القصبة 2 رقم 222 مراكش 

42252 مراكش املغرب
عنوانه)ا)  منيار  املهدي  الديد 
ال21نو�سي   272 رقم   5 زنقة   3 أمل 
22622 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2222 تحت رقم 29477.

225I

trans lachaal

 STE MOUNTAZAH CAR
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

trans lachaal
 hay rachad bloc 1 nu 273 ،

35000، taza maroc
 STE MOUNTAZAH CAR SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الشقة 
رقم 5 الطابق الثاني تجزئة املنتزه 
رقم 59 تازة - 35222 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6723
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOUNTAZAH CAR SARL
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
الشقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 5 الطابق الثاني تجزئة املنتزه رقم 

59 تازة - 35222 تازة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ع ر العيا�سي : 522 حصة 
بقي ة 222 سرهم للحصة.

حصة   522  : الديد كريم بنوهو 
بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد ع ر العيا�سي : 522 بقي ة 
222 سرهم.

بقي ة   522  : الديد كريم بنوهو 
222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العيا�سي  ع ر  الديد 
 26  25 تجزئة االس اعيلية   3 شقة 
تازة   35222 تازة  حي موالي يوسف 

املغرب.
عنوانه)ا)  بنوهو  كريم  الديد 
تازة   83 رقم   2 مج وعة   2 املدي2ة 

35222 تازة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  العيا�سي  ع ر  الديد 
 26  25 تجزئة االس اعيلية   3 شقة 
تازة   35222 تازة  حي موالي يوسف 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   26 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2222 تحت رقم 472.

226I

SSB FORAGE

SSB FORAGE
إعالن متعدس القرارات

SSB FORAGE
227 شارع ابن مني2 ، اقامة الزرقاء 

، الطابق امجل رقم 2 املعاريف ، 
22332، الدارالبيضاء املغرب
SSB FORAGE »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 227 
شارع ابن مني2 ، اقامة الزرقاء ، 
الطابق امجل رقم 2 املعاريف - - 

الدارالبيضاء املغرب.
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»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.522423

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوبر 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

252 حصة من الشريكة من  تفويت 

لديد  س ي2الزجيتي  الديد  طرف 

ابراهيم علوش

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

استقالة الديد   : تغيي2 املدي2  مايلي: 

ابراهيم  الديد  جخلفه  س ي2الزجيتي 

علوش

قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 

أصبح  الذي  القانوني  الشكل  تغيي2 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

‘‘SARL AU‘‘الشريك الوحيد

قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

أصبح  الذي  الشركة  اسم  تغيي2 

»SESABRA TRAV SARL AU«

قرار رقم 5: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي لشريكة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 

 SESABRA« اسم:  الشركة  تأخذ 

مدؤجلية  ذات  شركة   »TRAV

محدجسة ذات الشريك الوحيد.....

عل6  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

مايلي: يقوم الشريك الوحيد بتقديم 

 52222 تبلغ  جالتي   
ً
نقدا املداه ة 

سرهم

بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 

سرهم   52222 يبلغ رأس ال الشركة 

عل6  مقدم  سرهم,  ألف  خ دون 

مائة  سرهم   222 بقي ة  حصة   522

إ 6   2 مرق ة من  سرهم لكل حصة، 

مدفوعة  مكتتبة بها بالكامل،   ،522

مخصصة لشريك الوحيد  بالكامل، 

الديد ابراهيم علوش

عل6  ينص  الذي   :23 رقم  بند 

مايلي: تم تعيين ك دي2 للشركة لفت2ة 

غي2محدجسة الديد ابراهيم علوش

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848296.
227I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE (شركة أغري وات ش.م.م(
AGRIOUAT SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA »B«
 BUREAU N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 STE (شركة أغري جات ش.م.م(
AGRIOUAT SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 

الكائن بحي ه21ي زنقة عين أراح 
اي وزار كندر صفرج - 32222 صفرج 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2593

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 أكتوبر   26 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
الرح ان  عبد  )ة)  الديد  تفويت 
اأت اعية  حصة   522 جالطالب 
حصة لفائدة الديد   522 من أصل 
أكتوبر   26 بتاريخ  خالد جاشاني  )ة) 

.2222
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   25 بتاريخ  بصفرج  االبتدائية 

2222 تحت رقم 359.
228I

FOUZMEDIA

MISSOUN TOUR
إعالن متعدس القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MISSOUN TOUR »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

املنصور الدهبي الرقم24 ع ارة 

فيكيك مكتب رقم 3 - - القنيطرة 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.57559

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 شتن21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

في  اأت اعية  حصة   522 تفويت 

ملكية الديد أشرف العيوني لفائدة 

 522 جتفويت  الدجمي،  فؤاس  الديد 

حصة في ملكية الديدة لوبنى برارحي 

لفائدة الديد عبدالدالم الخلدي

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

الدجمي  فؤاس  الداسة  تعيين  مايلي: 

مدي2ان  الخلدي  جعبدالدالم 

أشرف  الديد  اسقالة  بعد  للشركة 

جخولت  التديي2  مه ة  من  العيوني 

له ا مه ة اإلمضاء املنفصل

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

في  اأت اعية  حصة   522 تفويت 

ملكية الديد أشرف العيوني لفائدة 

 522 جتفويت  الدجمي،  فؤاس  الديد 

حصة في ملكية الديدة لوبنى برارحي 

لفائدة الديد عبدالدالم الخلدي

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

الدجمي  فؤاس  الداسة  تعيين  مايلي: 

مدي2ان  الخلدي  جعبدالدالم 

أشرف  الديد  اسقالة  بعد  للشركة 

جخولت  التديي2  مه ة  من  العيوني 

له ا مه ة اإلمضاء املنفصل

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

شتن21 2222 تحت رقم 92596.

229I

FOUZMEDIA

SALON TARIK VIP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SALON TARIK VIP شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية شارع 

مح د الديوري جمبارك الدكا ي 

إقامة مرينا ع ارة أ مكتب رقم 2 - 

24222 القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63397

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

مبلغ رأس الها   SALON TARIK VIP

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222

اإلأت اعي زاجية شارع مح د الديوري 

ع ارة  مرينا  إقامة  الدكا ي  جمبارك 

القنيطرة   24222  -  2 أ مكتب رقم 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.

جحدس مقر التصفية ب زاجية شارع 

مح د الديوري جمبارك الدكا ي إقامة 

مرينا ع ارة أ مكتب رقم 2 - 24222 

القنيطرة املغرب. 

ج عين:

ج  الخ راني  طارق  الديد)ة) 
عنوانه)ا) زاجية شارع مح د الديوري 

ع ارة  مرينا  إقامة  الدكا ي  جمبارك 

القنيطرة   24222  2 رقم  مكتب  أ 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28 نون21 

2222 تحت رقم 93457.

222I
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ml congestfin

FES MEDICAL CENTER
تأسيس شركة املداه ة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 26

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc

FES MEDICAL CENTER »شركة 
املداه ة« 

جعنوان مقرها االأت اعي: 7 زنقة 
اح د التوقي الطابق الثاني شقة 22 

-، 22222 الدار البيضاء املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املداه ة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.564359
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   29
امسا�سي لشركة املداه ة بامل يزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املداه ة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 FES  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MEDICAL CENTER
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة في املغرب جفي أ يع الدجل 

امخرى بشكل مباشر أج غي2 مباشر: 
أج  املؤسدات  أ يع  تشغيل   -
استقبال  إ 6  تهدف  التي  العياسات 
حتى   ، املر�سى  سي ا  جال   ، الناس 
ي ارسون  الذين  امشخاص  يت كن 
مهنة الطب من فحصهم ، جتزجيدهم 
املناسبة  لل دة  الطبية  بالرعاية 
املناسب.  العالج  جم ارسة  لحالتهم 
جكذلك  املهنة  أخالقيات  مدجنة 

أع ال امشعة جالتصوير الطبي ؛
الطبية  الوحدات  أ يع  إسارة   -
بتقديم  يد ح  م ا   ، الدريرية  أج 
هيكل ي كن أن يكون فيه كل الرعاية 
النهارية  الحراسة  خدمة  جض ان 
جالليلية من أأل التعامل مع أ يع 

حاالت الطوارئ.
- إنشاء أج حيازة أج تأأي2 أج تشغيل 
أج تأأي2 أي منشآت أج عياسات جحيازة 
أي معدات أج م تلكات منقولة أج غي2 
املذكورة  بالع ليات  تتعلق  منقولة 

أعاله ؛
جالرعاية  التشخيص  خدمات   -

في  ذلك  إ 6  جما  جاملصابين  لل ر�سى 
للفت2ة التي تتطلبها  سياق االستشفاء 
تزجيدهم  أج   / ج   ، الصحية  حالتهم 

بخدمات إعاسة التأهيل.
بشكل  جالتجارة  جالبيع  الحيازة   -
عام الستي2اس جتصدير أ يع املعدات 
جاملواس جاملنتجات الطبية جالجراحية 
النشاط  جمل ارسة  لتشغيلها  الالزمة 

املذكور أعاله ؛
الطبية  اإلأراءات  أ يع   -

جالجراحية جشبه الطبية.
- مشاركة الشركة ، بأي جسيلة ، 
في أي شركات أج شركات تم إنشاؤها 
تكون  قد  جالتي   ، إنشاؤها  سيتم  أج 
سي ا  جال   ، الشركة  بهدف  مرتبطة 
؛  أديدة  شركات  إنشاء  طريق  عن 
املداه ة أج الرعاية أج االكتتاب أج 
حقوق  أج  املالية  امجراق  است2ساس 
الشركات أج االندماج أج التحالف أج 
الشراكة في املشاركة أج إسارة اإليجار؛
املباشر  غي2  أج  املباشر  امساء   -
لج يع الع ليات االقتصاسية جاملالية 
جاإلسارية املتعلقة بأهداف الشركة أج 

التي يحت ل أن تدهل أسائها ؛
- جبصفة عامة ، أ يع املعامالت 
املنقولة أج العقارية أج املالية املتعلقة 
بشكل مباشر أج غي2 مباشر ، كلًيا أج 
أزئًيا ، بأي من امشياء املحدسة أعاله 

أج بأي أشياء م اثلة أج ذات صلة.
زنقة   7  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 22 اح د التوقي الطابق الثاني شقة 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 322.222 جيبلغ رأس ال الشركة 

سرهم،
مقدم كالتا ي:

الديد مح د الدعدي املنجرة : 2 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

حصة   2  : غياجش  رشيد  الديد 
بقي ة 222 سرهم للحصة.

حصة   2  : سوني  لبنى  الديدة 
بقي ة 222 سرهم للحصة.

 2  : الديدة سيلفيا مورينولورتيز 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 Oncologie et الشركة 

 diagnostic du Maroc : 2.996
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.-

مجلس  أعضاء  أج  املتصرفون 
الرقابة: 

املنجرة  الدعدي  مح د  الديد 
العام  املدير  الرئيس  بصفته)ا) 
عنوانه)ا) 22 تجزئة الييت كاليفورنيا 

22222 الدارالبيضاء املغرب
مراقب أج مراقبي الحدابات :

 SAAIDI&ASSOCIE الشركة 
)ا)بصفته  الدعيدي  بهاء  م ثلتها 
ساحة   4 مراقب حدابات عنوانه)ا) 
كبيتان مارشال 22222 الدارالبيضاء 

املغرب
امسا�سي  النظام  مقتضيات 
توزيع  ج  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

امرباح :
باملائة من امرباح   5 تقتطع ندبة 
جيوزيع  القانوني  االحتياطي  لتكوين 
االحتياطات  تكوين  بعد  الباقي 

االختيارية جامرباح املنقولة.
املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
خاصة  امتيازات  إعطاء  ي كن 
من  جتقتطع  االغيار  اج  لل داه ين 

امرباح اج فائض التصفية.
بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  امشخاص 
امسهم جتعيين أهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848833.
222I

GHAZIR COMPTA PRO

AMIRI INVEST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM LES PALMIERS 114

 SECTEUR 004151 3E ETAGE
 APPRT N°14 AV ABDELKARIM

 EL KHATTABI GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

AMIRI INVEST شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سيار 

مراكش ع ارة م الطابق امجل شقة 
رقم 6 مراكش 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232252

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AMIRI : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.INVEST

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

البناء-  أشغال  العقاري-مختلف 

جسيط عقاري.

سيار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

مراكش ع ارة م الطابق امجل شقة 
مراكش   42222 مراكش   6 رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 522  : العامري  مليكة  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

حصة   522  : الديد الطاهر لبار 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة مليكة العامري عنوانه)ا) 
امجل  الطابق  م  ع ارة  مراكش  سيار 

شقة رقم 6 42222 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  لبار  الطاهر  الديد 

ب4  شقة   4 مرأان  رياض  إقامة 

إسيل 42222 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
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الديدة مليكة العامري عنوانه)ا) 
امجل  الطابق  م  ع ارة  مراكش  سيار 

شقة رقم 6 42222 مراكش املغرب
عنوانه)ا)  لبار  الطاهر  الديد 
ب4  شقة   4 مرأان  رياض  إقامة 

إسيل 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242952.

222I

EXPROX SARL AU

A.M FROID SOLUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي ع ارة الزبي2ي 
الطابق الثاني عين حرجسة الرقم 
ال21يدي 98 املح دية، 28632، 

املح دية املغرب
A.M FROID SOLUTION شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
املغرب العربي ع ارة الزبي2ي الطابق 
الثاني عين حرجسة الرقم ال21يدي 98 

- 28632 املح دية املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 A.M  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FROID SOLUTION
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التدفئة جالتهوية جتكييف الهواء.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
املغرب العربي ع ارة الزبي2ي الطابق 
الثاني عين حرجسة الرقم ال21يدي 98 

- 28632 املح دية املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : امخلفة  عزيزة  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة عزيزة امخلفة عنوانه)ا) 
ع   25 س  م  الزيتون  أنان  اقامة 
 28832 يخلف  بني   295 شقة   5

املح دية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة عزيزة امخلفة عنوانه)ا) 
ع   25 س  م  الزيتون  أنان  اقامة 
 28832 يخلف  بني   295 شقة   5

املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية بتاريخ 29 نون21 

2222 تحت رقم 2332.
223I

EXPROX SARL AU

ARLYOU TEL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي ع ارة الزبي2ي 
الطابق الثاني عين حرجسة الرقم 
ال21يدي 98 املح دية، 28632، 

املح دية املغرب
ARLYOU TEL  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

املغرب العربي ع ارة الزبي2ي الطابق 
الثاني عين حرجسة الرقم ال21يدي 98 

- 28632 املح دية املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   28

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ARLYOU TEL

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امع ال الكهربائية ب نشآت الهندسة 

امع ال  جتجهيز  تنظيم  املدنية. 

الت ديدات  تركيب   - الكهربائية 

الكهربائية.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

املغرب العربي ع ارة الزبي2ي الطابق 

الثاني عين حرجسة الرقم ال21يدي 98 

- 28632 املح دية املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 522  : الديد الدعيد ايت مو�سى 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : املنصوري  الزاهي2  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

مو�سى  ايت  الدعيد  الديد 

 45822 عنوانه)ا) حرت الي ن تنغي2 

تنغي2 املغرب.

املنصوري  الزاهي2  الديد 

سيدي  امشكوك  سجار  عنوانه)ا) 

أزيالل   22325 فطواكة  يعقوب 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

مو�سى  ايت  الدعيد  الديد 

 45822 عنوانه)ا) حرت الي ن تنغي2 

تنغي2 املغرب

املنصوري  الزاهي2  الديد 

سيدي  امشكوك  سجار  عنوانه)ا) 

أزيالل   22325 فطواكة  يعقوب 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية بتاريخ 32 نون21 

2222 تحت رقم 2352.

224I

شركة مدتأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

ANZAR TRAVAUX
إعالن متعدس القرارات

شركة مدتأمنة الحنصا ي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

22 شارع املتنبي الطابق االجل بني 
مالل 22 شارع املتنبي الطتبق االجل 
بني مالل، 23222، بني مالل املغرب
ANZAR TRAVAUX »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

الحدني زنقة 2 رقم 36 بني مالل - 
23222 بني مالل املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.8297

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 أكتوبر 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: ب وأب تصحيح عقد االيجار 
عقب   ,29-03-2021 بتاريخ  الجديد 
الخطأ املاسي الدي طبع عقدة الكراء 
امج 6 بحيث تم تصحيح عنوان املقر 
االأت اعي بدال من حي الحدني زنقة 
2 رقم 36 بني مالل يقرأ الصحيح جهو 
حي الحدني زنقة 2 رقم 24 بني مالل 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
بإتيان  الشركة  رأس ال  في  الزياسة 
سرهم   222.222 أصل تجاري قي ته 
إ 222.2226   222.222 من  لنقله 
أديدة  حصة   2222 بزياسة  جذلك 

بقي ة 222 سرهم للواحدة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 
عنوان الشركة هو: حي الحدني زنقة 

2 رقم 24 بني مالل .



23715 الجريدة الرسميةعدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222) 

عل6  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
مايلي: رأس ال الشركة هو 222.222 
 2222 إ 6  مقد ة  كاملة  محرره 

بقي ة 222 سرهم للحصة الواحدة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
26 نون21  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2222 تحت رقم 2272.

225I

STE FIDMEK

MADFAM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

MADFAM شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 7 
سرب سيدي عبدهللا القصري توتة - 

52222 مكناس امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57722
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MADFAM
-استي2اس   : غرض الشركة بإيجاز 

تصدير
-شراء بيع.

 7 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - سرب سيدي عبدهللا القصري توتة 

52222 مكناس امل لكة املغربية.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 522  : املخوخي  ساليدا  الديدة 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديدة نهيلة ما�سي : 522 حصة 
بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة ساليدا املخوخي عنوانه)ا) 
شارع   9 شقة  الكوثر  222اقامة 
 52222 مكناس  م.ج  امللكي  الجيش 

مكناس امل لكة املغربية.
عنوانه)ا)  ما�سي  نهيلة  الديدة 
شارع   9 شقة  الكوثر  222اقامة 
 52222 مكناس  م.ج  امللكي  الجيش 

مكناس امل لكة املغربية.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة ساليدا املخوخي عنوانه)ا) 
شارع   9 شقة  الكوثر  222اقامة 
 52222 مكناس  م.ج  امللكي  الجيش 

مكناس امل لكة املغربية
عنوانه)ا)  ما�سي  نهيلة  الديدة 
شارع   9 شقة  الكوثر  222اقامة 
 52222 مكناس  م.ج  امللكي  الجيش 

مكناس امل لكة املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4326.
226I

Cabinet Comptable Marzofid

 LABOSPORT MAROC SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 LABOSPORT MAROC SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع بين 
الويدان زنقة ضاية عوى ع ارة رقم 
2 شقة 3 أكدال - 22282 الرباط 

املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.232265

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 مارس 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»شارع بين الويدان زنقة ضاية عوى 

ع ارة رقم 2 شقة 3 أكدال - 22282 
شقة  »رقم837  إ 6  املغرب«  الرباط 
2 الطابق امجل حي املدار طريق  رقم 

آسفي - 42222 مراكش املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242296.

227I

COMPTAFFAIRES

FATIMAC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

FATIMAC شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

بارك بالزا سلم اجه 2 ع ارة اجه 2 

الطابق الخامس شقة رقم 22 - 

28822 املح دية املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28822

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 شتن21 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

ع ارة   2 »تجزئة بارك بالزا سلم اجه 

اجه 2 الطابق الخامس شقة رقم 22 - 

28822 املح دية املغرب« إ 6 »تجزئة 
رياض الدالم محل بالطابق الدفلي 

املح دية   28822  -  234 تجزئة رقم 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  باملح دية  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 2376.

228I

FLASH ECONOMIE

AL FIRDAOUS LIVING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AL FIRDAOUS LIVING شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 4 زنقة 28 

الطابق 2 الشقة رقم 2 امل سيدي 

ال21نو�سي - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563822

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   28

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AL  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FIRDAOUS LIVING

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
عنوان املقر االأت اعي : 4 زنقة 28 

امل سيدي   2 الشقة رقم   2 الطابق 

البيضاء  الدار   22222  - ال21نو�سي 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد الرحيم الذهبي : 252 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
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 252  : الديد عبد الفتاح مرفوق 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : املصطفى  الحاجي  الديد 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الذهبي  الرحيم  عبد  الديد 
تجزئة  ب2  ا3  ع ارة   5 عنوانه)ا) 

النجد 2 24222 الجديدة املغرب.
مرفوق  الفتاح  عبد  الديد 
عنوانه)ا) رقم 5 ع ارة ا3 ب2 تجزئة 

النجد 2 24222 الجديدة املغرب.
املصطفى  الحاجي  الديد 
الدالم  مدار  تجزئة   29 عنوانه)ا) 

24222 الجديدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الذهبي  الرحيم  عبد  الديد 
تجزئة  ب2  ا3  ع ارة   5 عنوانه)ا) 

النجد 2 24222 الجديدة املغرب
مرفوق  الفتاح  عبد  الديد 
عنوانه)ا) رقم 5 ع ارة ا3 ب2 تجزئة 

النجد 2 24222 الجديدة املغرب
املصطفى  الحاجي  الديد 
الدالم  مدار  تجزئة   29 عنوانه)ا) 

24222 الجديدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848282.

229I

FLASH ECONOMIE

HIM ABOUAB1
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

HIM ABOUAB2
شركة محدجسة املدؤجلية ذات 

شريك جاحد
تصفية الشركة

 HIM ABOUAB2 شريك  قرر 
ذات  املدؤجلية  محدجسة  شركة 
الحرية  بزنقة  الكائنة  جاحد  شريك 
أكتوبر   5 بتاريخ   5 شقة   3 الطابق 

2222 ما يلي:

حدابات  عل6  املصاسقة   -
التصفية للشركة جت21ئة ذمة املدي2 
نهاية  إعالن  مع  تعينه  تاريخ  من 
التشطيب  التصفية جبالتا ي  أشغال 
السجل  مصلحة  لدى  الشركة  عل6 

التجاري جمصالح أخرى
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 22 نون21 2222 تحت 
رقم 844526 جكذلك تعديل السجل 

التجاري تحت رقم 36454.
222I

FLASH ECONOMIE

 GROUPE SCOLAIRE ALAM
AL AWAEL PRIVE SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

 GROUPE SCOLAIRE ALAM AL
AWAEL PRIVE SARL

شركة محدجسة املدؤجلية 
تأسيس

عرفي  عقد  ب قت�سى 
إنشاء  تم  بتاريخ10/11/2022، 
لها  املدؤجلية  محدجسة  شركة 

الخصائص التالية:
 GROUPE SCOLAIRE :التد ية -

 ALAM AL AWAEL PRIVE SARL
22زنقة الحرية  املقر االأت اعي:   -

الطابق 3 الشقة 5 الدار البيضاء
- النشاط: حدس نشاط الشركة في: 

تدي2 املدارس الخاصة
حدس رأس ال الشركة  رأس ال:   -
سرهم  ألف)  )مئة   222222 في 
مقد ة إ 6 2222)ألف) حصة، 222 
)مائة) سرهم للحصة الواحدة محررة 

جموزعة كالتا ي:
- الديد: اح د حاجي 522 حصة 

اأت اعية
 522 حاجي  فتيحة   : الديدة   -

حصة اأت اعية  
- املدة: مدة الشركة هي 99 سنة

الديد  الشركة  يدي2  التديي2:   -
اح د حاجي 

فاتح  من  االأت اعية:  الدنة   -
يناير إ 6 32 سأن21

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

الجهوي لالستث ار بالدار البيضاء. 

التجاري-الدار  السجل  رقم 

البيضاء 563997.

222I

FIDUNION-MAROC

BH DEVELOPPEMENT
إعالن متعدس القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BH DEVELOPPEMENT »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 4، زنقة 

اإلمام مدلم، الوازيس - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.229455

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 شتن21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: املوافقة عل6 هبة 2222 حصة 

حصة،   2222 اصل  من  اأت اعية 

من طرف الديد ناصر بوزجبع لفائدة 

الديد مح د بوزجبع

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

املوافقة عل6 استقالة املدي2 الديد 

شتن21   32 ابتداءا من  ناصر بوزجبع 

2222

عل6  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: إعاسة صياغة جإعت اس النظام 

امسا�سي الجديد للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم.: الذي ينص عل6 مايلي:.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848292.

222I

FIDUNION-MAROC

BOUSKOURA IMMOBILIER
إعالن متعدس القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 BOUSKOURA IMMOBILIER
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 4، زنقة 
اإلمام مدلم، الوازيس - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.276697

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 شتن21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
املوافقة عل6 استقالة املدي2 الديد 
شتن21   32 ابتداءا من  ناصر بوزجبع 

2222
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: إعاسة صياغة جإعت اس النظام 

امسا�سي الجديد للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم.: الذي ينص عل6 مايلي:.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848928.

223I

FIDUNION-MAROC

TMLOG
إعالن متعدس القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TMLOG »شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 4، زنقة 
اإلمام مدلم، الوازيس - - الدار 

البيضاء املغرب.
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»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.293995
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 شتن21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
املوافقة عل6 استقالة املدي2 الديد 
شتن21   32 ابتداءا من  ناصر بوزجبع 

2222
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: إعاسة صياغة جإعت اس النظام 

امسا�سي الجديد للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم.: الذي ينص عل6 مايلي:.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848925.
224I

FO CONSULTUNG SARL AU

FABRA INDUSTRIE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

FABRA INDUSTRIE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 6 ضاية 
عوة الطابق الرابع شقة 26 اكدال 

الرباط - 22222 الرباط املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.222673

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 غشت   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
ال21اق  فدجى  )ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   222
222 حصة لفائدة الديد )ة) براهيم 

مشكوري بتاريخ 22 غشت 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن21   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 228578.
225I

idaraty

SARA-INAS TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

SARA-INAS TRANS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
مريم الطابق 3 طريق تطوان - 

92222 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96255

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
سعيد الزكري  )ة)  تفويت الديد 
222 حصة اأت اعية من أصل 222 
حصة لفائدة الديد )ة) مح د بورخا 

بتاريخ 28 أكتوبر 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 22982.
226I

SAFIGEC

ste benor euro fes
شركة املحاصة

رفع رأس ال الشركة

SAFIGEC
 RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES MAROC
ste benor euro fes شركة املحاصة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 32 شارع 

امام مالك - 32222 فاس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.53259

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

 2222 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع  تم 

من  أي  سرهم«   522.222« قدره 

»2.522.222 سرهم« إ 6 »2.222.222 

حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم« 

نقدية أج عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5232.

227I

ALIANCE CONSEIL

 INFO ENTREPRISE
TELECOM

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص
ALIANCE CONSEIL

ح6 ع ر بن الخطاب زنقة 22 رقم 32 
البيضاء ، 22522، الدار البيضاء 

املغرب
 INFO ENTREPRISE TELECOM

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي عبد 
املومن جشارع الد ية ، إقامة 

شهرزاس 3 ، الطابق 5 ، مكتب 22 
، بالمي - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.274545

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 نون21   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
شاه  مح د  )ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   2.222
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   2.222
نون21   24 مح د آيت القا�سي بتاريخ 

.2222
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848872.

228I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

FB RECYCLAGE SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 SOFIMED CONSULTING AND

NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغي2، 

الطابق الثاني ، 28822، املح دية 

املغرب

FB RECYCLAGE SARL AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

املقاجمة اقامة الندديم ج ه6 

ع ارة 5 الطابق الدفلي الشقة 

رقم2 - 28822 املح دية املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.28267

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 FB RECYCLAGE الوحيد  الشريك 

 222.222 مبلغ رأس الها   SARL AU

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

شارع املقاجمة اقامة الندديم ج ه6 

ع ارة 5 الطابق الدفلي الشقة رقم2 

- 28822 املح دية املغرب نتيجة ل : 

-غياب سعم املؤسدات املالية

-املنافدة.

شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 

ه6  ج  الندديم  اقامة  املقاجمة 

ع ارة 5 الطابق الدفلي الشقة رقم2 

- 28822 املح دية املغرب. 

ج عين:

البيطح ج  عبد الفتاح   الديد)ة) 

الدن  شارع  غاليا  اقامة  عنوانه)ا) 

 3 الطابق   23 شقة   22 الثاني م س 

ك صفي  املغرب  املح دية   28822

)ة) للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
ه6  ج  الندديم  اقامة  املقاجمة 
ع ارة 5 الطابق الدفلي الشقة رقم2 

املح دية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  باملح دية  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 2377.
229I

OUED SIDE STORY

 LAZREK LUXURY MK
LIVING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUED SIDE STORY
55 شارع مح د الخامس ع ارة 

أاكار الطابق الخامس الشقة 33 
أليز مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب
 LAZREK LUXURY MK LIVING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 55 شارع 
مح د الخامس ع ارة أكار شقة 33 

أليز - 42222 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232232

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAZREK LUXURY MK LIVING
بيع مواس   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء بالج لة

نجارة أملنيوم 
تص يم جتنفيذ املطابخ 

 استي2اس جتصدير.
55 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
مح د الخامس ع ارة أكار شقة 33 

أليز - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 : امزرق  ياسين  مح د  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
امزرق  ياسين  مح د  الديد 
أبراج   9 أسكجور محاميد  عنوانه)ا) 
الكتبية م 24 ع 28 شقة 24  42222 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
امزرق  ياسين  مح د  الديد 
أبراج   9 أسكجور محاميد  عنوانه)ا) 
الكتبية م 24 ع 28 شقة 24  42222 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242942.
232I

STE TIB COMPT SARL AU

CHARK POULET
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين جزنقة 

البخاري إقامة بغداسي مكتب رقم 
25 ، 62222، جأدة املغرب

CHARK POULET شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
بوقناسل أنان طوماطيش رقم 2 - 

62222 جأدة املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28422

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2222 نون21   26 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
طوماطيش  أنان  بوقناسل  »زنقة 
إ 6   « جأدة املغرب   62222  -  2 رقم 
الشطر الخامس   3 »تجزئة البدتان 
جأدة    62222  -  2223 التجزئة رقم 

املغرب ».
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2932.
232I

FIDUTRACO CONSULTING

CAPITAL SAKAN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
SAKAN 22.222 شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 زنقة 
الصنوبر الشقة 22 الطابق الرابع - - 

الدارالبيضاء املغرب28.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.375432

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2222 تقرر حل  23 شتن21  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
  SAKAN  22.222 الوحيد  الشريك 
سرهم   22.222 رأس الها  مبلغ 
زنقة   2 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 - الطابق الرابع   22 الصنوبر الشقة 
 : نتيجة ل  املغرب28  الدارالبيضاء   -

عدم مرسجسية نشاطها.
42 مكرر  جحدس مقر التصفية ب 
- - البيضاء  زنقة طلوع الفجر راسين 

املغرب. 
ج عين:

ج  الش ا ي  سعدية  الديد)ة) 
عنوانه)ا) 42 مكرر زنقة طلوع الفجر 
راسين - البيضاء املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 847992.
232I

FIDUCIAIRE

FUTURE TEX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
FUTURE TEX شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

امر�سي 22 تجزئة املجال الحضري 
رأس املا س3 الطابق امر�سي 22 

تجزئة املجال الحضري رأس املا س3 
32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62682
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 نون21   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
مكوار  رشيد  )ة)  الديد  تفويت 
252 حصة اأت اعية من أصل 252 
عبد العلي  )ة)  حصة لفائدة الديد 

مكوار بتاريخ 22 نون21 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
التجارية بفاس بتاريخ 32 نون21 2222 

تحت رقم 6579/2022.
233I

FLASH ECONOMIE

VERNUSET 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VERNUSET« S.AR.L.A.U « 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

لشريك جحيد
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رأس الها: 22.222,22 سرهم
 مقرها االأت اعي: الدار البيضاء، 

265، شارع الزرقطوني، الطابق 9، 
رقم 92.

 24 بتاريخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  جضع  تم   ،2222 أكتوبر 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
ذات  جحيد  لشريك  املحدجسة 

الخصائص التالية: 
 VERNUSET«  « االسم:   -

.S.A.R.L.A.U
ذات  شركة  االأت اعي:  املقر   -

املدؤجلية املحدجسة لشريك جحيد.
جسيط  جكيل عقاري،  املوضوع:   -
عقاري، س دار، س دار العقارات، 

جكذلك اإلنعاش العقاري. 
ترتبط  ع ليات  أي  جع وما 
ارتباطا مباشرا أج غي2 مباشر بالعرض 
توسيعه  تدهل  أن  جي كن  الرئي�سي 

جتطويره.
الدار البيضاء،  املقر االأت اعي:   -
 ،9 الطابق  شارع الزرقطوني،   ،265

رقم 92.
من يوم  ابتداء  سنة   99 املدة:   -

تأسيس الشركة.
 22.222,22 الشركة:  رأس ال   -
حصة   2.222 إ 6  مقد ة  سرهم 
سرهم   22,22 فئة  من  اأت اعية 
للشريك  معطاة  ج  الواحدة  للحصة 

الوحيد الديد زكرياء مبصوط.
فاتح  من  االأت اعية:  الدنة   -

يناير إ 6 32 سأن21 من كل سنة.
- التديي2: تم تعيين الديد زكرياء 
الداكن  مغربي الجندية،  مبصوط، 

املدتقبل،  تجزئة  البيضاء،  بالدار 

املج وعة الدكنية 27، ع ارة 242، 

الحامل  ج  معرجف  سيدي   ،22 رقم 

 BH رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

ج  للشركة  جحيد  ك دي2   ،579.298

ذلك ملدة غي2 محدجسة، يلزم الشركة 

بتوقيعه الوحيد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

الضبط لدى املحك ة التجارية بالدار 

تحت   30/11/2022 بتاريخ  البيضاء 

رقم 848489

234I

FLASH ECONOMIE

STE SANA-L IMMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

العام  الج ع  محضر  ب قت�سى 
 09/11/2022 بتاريخ   االستثنائي 
 STE SANA-L املد اة   للشركة 

IMMO  S.A.R.L AU
مقرها االأت اعي باكاسيرع ارة92 
 ، املح دي  حي   25 رقم   2 الدعاسة 

الذي قرر ما يلي : 
 الحل النهائي للشركة.

اإليداع القانوني بكتابة  تم إأراء 
الضبط ب الحك ة التجارية باكاسير 
نون21   28 بتاريخ   229469 تحت رقم 

2222
235I

FDM CONSEIL

PROFUMIE MODELE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FDM CONSEIL
 BD IBNOU SINA RES AL

 BARAKA GH 10 L115 APPT 1 ،
20200، CASABLANCA MAROC

PROFUMIE MODELE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 58 

الجديدة قدارية يعقــوب املنصور 
الرقم 38 الدار البيضاء - 22222 

الدار البيضاء املغـرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.275282

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   27 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
 PROFUMIE الوحيد  الشريك  ذات 
 222.222 MODELE  مبلغ رأس الها 
 58 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
املنصور  يعقــوب  قدارية  الجديدة 

 22222  - البيضاء  الدار   38 الرقم 

الدار البيضاء املغـرب نتيجة ل : حل 

شركة .

 58 ب  التصفية  مقر  جحدس 
املنصور  يعقــوب  قدارية  الجديدة 

 22222  - البيضاء  الدار   38 الرقم 

الدار البيضاء املغـرب. 

ج عين:
ج  الخلـدافي  رشيد   الديد)ة) 

مهارزة  سالطنة  سجار  عنوانه)ا) 

أديد  بي2   22222 أديد  بي2  ساحل 

املغـرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848227.

236I

FIECO SARL

SANIVER
إعالن متعدس القرارات

FIECO SARL

 RUE AL KASSAR MAARIF 24

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

SANIVER »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 62 
زنقة إس اعيلية الدارلبيضاء  

-الدارلبيضاء  املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.93672

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تفويت 82 حصة اأت اعية من طرف 

الديدة ناسية سي2يح لفلئدة الديدة 

كنزه بنجلون تويمي بت ن 2222 سرهم 

الحصة 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
حصة   82 تفويت  عل6  املصاسقة 
ناسية  الديدة  طرف  من  اأت اعية 
سي2يح لفلئدة الديدة كنزه بنجلون 

توي يى 
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
تويمي  بنجلون  كنزه  الديدة  تعيين 
تويمي  بنجلون  عزالدين  جالديد 

ك دي2ي للشركة ملدة غي2 محدجسة
قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
من   7 ج   6 الفصول  تعديل  مايلي: 

القانون أالسا�سي للشركة
بند رقم 24: الذي ينص عل6 مايلي: 
تعيين الديد   *  24 تعديل الفصول 
عزالدين بنجلون تويمي جالديدة كنزه 
مداعدين  ك دي2ين  تويمي  بنجلون 

للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 845467.
237I

FIDUCIAIRE

PARA - ARISTOTE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
PARA - ARISTOTE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 22 تجزئة 

أرسطو طريق اي وزار 22 تجزئة 
أرسطو طريق اي وزار 32222 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.72363

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
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ذات  شركة   PARA - ARISTOTE

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

 222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

 22 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

 22 اي وزار  طريق  أرسطو  تجزئة 

تجزئة أرسطو طريق اي وزار 32222 

فاس املغرب نتيجة الملنافدة.

ج عين:

ج  سكاء  لوليدي  ندى   الديد)ة) 

 2 شقة   2 النخلة  اقامة  عنوانه)ا) 

 32222 2 شارع ابن الخطيب  ع ارة 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 22 نون21 2222 جفي 22 تجزئة 

تجزئة   22 اي وزار  طريق  أرسطو 

فاس   32222 أرسطو طريق اي وزار 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   32 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 6555.

238I

FIDUTRACO CONSULTING

LE CREATORIUM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

LE CREATORIUM شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 22 الطابق الرابع - 

2232 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.446733

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2222 تقرر حل  32 شتن21  املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 LE CREATORIUM الشريك الوحيد

مبلغ رأس الها 22.222 سرهم جعنوان 

الصنوبر  زنقة   2 اإلأت اعي  مقرها 
 2232  - الرابع  الطابق   22 الشقة 
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

مرسجسية نشاطها.
زاجية  ب  التصفية  مقر  جحدس 
شارع طانطان اقامة سيزاغ الطابق 5 
شقة 26 بوركون - - البيضاء املغرب. 

ج عين:
الديد)ة) ايوب شكري ج عنوانه)ا) 
سيزاغ  اقامة  طانطان  شارع  زاجية 
الطابق 5 شقة 26 بوركون - البيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848425.
239I

ائت انية الجوهرة

سعيداز وورد بارا
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائت انية الجوهرة
الرقم 263 زنقة تامدنة بلوك 

أ يلة الطابق الثاني ، 25222، 
خريبكة امل لكة املغربية

سعيداز ججرس بارا شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 2 
بلوك 22 الدوق القديم - 25222 

خريبكة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6735

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
الوحيد سعيداز ججرس  الشريك  ذات 
سرهم   222.222 رأس الها  مبلغ  بارا 
 2 الرقم  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 25222  - القديم  الدوق   22 بلوك 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  خريبكة 

اشتغال الشركة.

جحدس مقر التصفية ب 22 بلوك ا 

حي الوفاق - 25222 خريبكة املغرب. 

ج عين:
الديد)ة) زينب كاميل ج عنوانه)ا) 

 25222 الوفاق  حي  ا  بلوك   22

خريبكة املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

25 سأن21  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2222 تحت رقم 623.

242I

FLASH ECONOMIE

DROGUERIE EL YAMANI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DROGUERIE EL YAMANI شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 

العرجبة ع ارة الي ني رقم 24 - 

46222 اسفى املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7893

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 

شركة   DROGUERIE EL YAMANI

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأس الها 22.222 سرهم 

شارع  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

 -  24 رقم  الي ني  ع ارة  العرجبة 

لعدم  نتيجة  املغرب  اسفى   46222

جأوس اي نشاط تجاري.

ج عين:

الديد)ة) امل  الركابي ج عنوانه)ا) 

الزنقة م تجزئة ا ب س حي م ج   55

)ة)  ك صفي  املغرب  اسفي   46222

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

شارع  جفي   2222 نون21   22 بتاريخ 

 -  24 رقم  الي ني  ع ارة  العرجبة 

46222 اسفى املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   29 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2284.

242I

EXPACT PARTNERS

AY›S CONSEIL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD ANFA, 4ème 222

 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc

AY›S CONSEIL شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 232 شارع 

 11B - انفا إقامة أزجر مكتب رقم

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564299

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AY’S  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONSEIL
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القيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ب هام استشارية في قطاعي الدياحة 

جالفندقة.
 232  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 22B شارع انفا إقامة أزجر مكتب رقم

20000 - الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس ال الشركة: 22.222,22 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة أ يلة مريني : 222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مريني  أ يلة  الديدة 
إقامة القصبة الشقة 2324 ال21اه ة 

الدوالم 26222 برشيد املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مريني  أ يلة  الديدة 
إقامة القصبة الشقة 2324 ال21اه ة 

الدوالم 26222 برشيد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 42242.
242I

مكتب توأة لل حاسبة

NIZMAK نيزماك
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

مكتب توأة لل حاسبة
مكتب رقم 22 الطابق 3 ع ارة 
الصفوة شارع املدي2ة أكاسير ، 

82222، أكاسير املغرب
NIZMAK نيزماك شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2 زنقة 
الكويت طانطان - 82222 طانطان 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3845

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2229 يوليوز   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

هاشم موكيل  )ة)  تفويت الديد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   522
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   2.222
 28 موالي عبد الغني موكيل بتاريخ 

يوليوز 2229.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بطانطان بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 222.

243I

KAMA SERVICE

CARRIÈRE CHIKH CHARKI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمي2ة سيدي بنور 

، 24352، سيدي بنور املغرب
 CARRIÈRE CHIKH CHARKI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
الثاني رقم 277 تجزئة الوساس سيدي 

بنور - 24352 سيدي بنور املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3445
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CARRIÈRE CHIKH CHARKI
غرض الشركة بإيجاز : - استغالل 

املقالع 
- استي2اس االالت.

الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الثاني رقم 277 تجزئة الوساس سيدي 

بنور - 24352 سيدي بنور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 الديد املصطفى ابن الصحراجي :
522 حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديدة اسيا حاسير : 292 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
الصحراجي  ابن  ح زة  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   222  :

للحصة.
ابن  الدين  حدام  الديد 
 222 222 حصة بقي ة   : الصحراجي 

سرهم للحصة.
الصحراجي  ابن  نورة  الديدة 
سرهم   222 بقي ة  حصة   222  :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الصحراجي  ابن  املصفى  الديد 
شارع  بعلبك  تجزئة   3 عنوانه)ا) 
الذئاب  عين  الكبي2  الحزام 
الدارالبيضاء   22252 الدارالبيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  حاسير  اسيا  الديدة 
تجزئة بعلبك شارع الحزام الكبي2   3
 22252 الدارالبيضاء  الذئاب  عين 

الدارالبيضاء املغرب.
الصحراجي  ابن  ح زة  الديد 
شارع  بعلبك  تجزئة   3 عنوانه)ا) 
الذئاب  عين  الكبي2  الحزام 
الدارالبيضاء   22252 الدارالبيضاء 

املغرب.
ابن  الدين  حدام  الديد 
الصحراجي عنوانه)ا) 3 تجزئة بعلبك 
الذئاب  عين  الكبي2  الحزام  شارع 
الدارالبيضاء   22252 الدارالبيضاء 

املغرب.
الصحراجي  ابن  نورة  الديدة 
شارع  بعلبك  تجزئة   3 عنوانه)ا) 
الذئاب  عين  الكبي2  الحزام 
الدارالبيضاء   22252 الدارالبيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الصحراجي  ابن  املصفى  الديد 
شارع  بعلبك  تجزئة   3 عنوانه)ا) 
الذئاب  عين  الكبي2  الحزام 
الدارالبيضاء   22252 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بنور  بديدي  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 234.
244I

DAMO CONSULTING SARL

WALIDMED RENT CAR
إعالن متعدس القرارات

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 54

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

WALIDMED RENT CAR »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

الدعاسة شارع الغابة الدبلوماسية 
رقم 24 ال21انص 2 - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.82553
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
حصة   222 تفويت  عل6  املوافقة 
الكلي  الراس ال  تشكل  اأت اعية 
للشركة في ملك الديد فارس مح د 

لفائدة الديدة بشرى كامل
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
املوافقة عل6 استقالة الديد فارس 
جتعيين  التديي2  مهام  من  مح د 
جحيدة  مدي2ة  كامل  بشرى  الديدة 

للشركة جسالك ملدة غي2 محدسة
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
للشركة  االسا�سي  القانون  مالئ ة 
مقتضيات  تعديل  تم  لذلك  جتبعا 

النظام امسا�سي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
في  حدس  الشركة  راس ال  مايلي: 
ا 6  مقد ة  سرهم   222222 مبلغ 
سرهم   2222 اأت اعية  حصة   222
للحصة الواحدة كلها في ملك الديدة 

كامل بشرى
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عل6  ينص  الذي   :23 رقم  بند 

مدي2ة  كامل  بشرى  الديدة  مايلي: 

غي2  لفت2ة  جسالك  للشركة  جحيدة 

محدسة

عل6  ينص  الذي   :26 رقم  بند 

أ يع عقوس ج جثائق الشركة  مايلي: 

الوحيدة  املدي2ة  طرف  من  توقع 

للشركة الديدة بشرى كامل

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 259696.

245I

msaudit

SKY COS سكاي كوس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

msaudit

 mohamed 5 espace yousra، 355

maroc 2222، الدار البيضاء

SKY COS سكاي كوس شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 

مكرر اقامة املنار ع ارة 2 رقم 22 

البيضاء - 22222 البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.444262

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2222 تقرر حل  22 شتن21  املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

سكاي   SKY COS الوحيد  الشريك 

كوس مبلغ رأس الها 222.222 سرهم 

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 

 22 رقم   2 ع ارة  املنار  اقامة  مكرر 

املغرب  البيضاء   22222  - البيضاء 

نتيجة ل : توقيف النشاط.

جحدس مقر التصفية ب حي الدالم 

 22 رقم   2 ع ارة  املنار  اقامة  مكرر 

البيضاء   22222 املغرب  البيضاء 

املغرب. 

ج عين:

امال موساجي رحا ي ج  الديد)ة) 

البيضاء   22222 البيضاء  عنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : حي الدالم مكرر 
اقامة املنار ع ارة 2 رقم 22 البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 839738.

246I

GIL MENNETREY CONSULTING

 GIL MENNETREY
CONSULTING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

GIL MENNETREY CONSULTING

 IMM BERDAI 1 APT DUPLEX

 N° 9 3EME ETAGE AV MY

 HASSAN ROND POINT DE LA

 LIBERTE MARRAKECH، 40000،

marrakech MAROC

 GIL MENNETREY CONSULTING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : ع ارة 

ال21سعي 2 شقة مزسجأة رقم 9 طابق 

3 شارع موالي الحدن مدار الحرية 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.223285

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 

 GIL MENNETREY CONSULTING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة مبلغ 
جعنوان  سرهم   22.222 رأس الها 

 2 ال21سعي  ع ارة  اإلأت اعي  مقرها 

شارع   3 طابق   9 شقة مزسجأة رقم 

موالي الحدن مدار الحرية مراكش - 

42222 مراكش املغرب نتيجة لليس 

هناك اي نشاط.

ج عين:
 GILBERT CLAUDE الديد)ة) 
 8RUE عنوانه)ا)  ج   MENNETREY
 DE LA GATAUDIERE 27322
 MARENNES HIERS BROUAGE
FRANCE 17320 MARENNES-

 HIERS-BROUAGE FRANCE
ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
ع ارة  جفي   2222 نون21   22 بتاريخ 
ال21سعي 2 شقة مزسجأة رقم 9 طابق 
شارع موالي الحدن مدار الحرية   3

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   23 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242723.
247I

ACCOMPT CONSULTING

MAMADOU-NAUTIC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
MAMADOU-NAUTIC شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مسجد 
عبدهللا إبن ع ر كراج رقم 3 جأدة - 

62222 جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAMADOU-NAUTIC
-تأأي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أت سكي سكوتر املياه
-رحلة بالقارب في البحر.

مسجد   : االأت اعي  املقر  عنوان 
عبدهللا إبن ع ر كراج رقم 3 جأدة - 

62222 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : خاجش  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خاجش  مح د  الديد 
 28-ETRC RUE CAPRONNIER
 SCHAERBEEK 2232 BRUXELLES

BELGIQUE 2249 برجكدل بلجيكا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  خاجش  مح د  الديد 
 28-ETRC RUE CAPRONNIER
 SCHAERBEEK 2232 BRUXELLES

BELGIQUE 2249 برجكدل بلجيكا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2833.
248I

STE FIDU-LIDOU SARL

EURO-HA.HA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

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 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 9 
شقة 25 زنقة 8 صهريج كناجة - 

32222 فاس املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.43525
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 نون21   22 في  املؤرخ 
ذات  شركة   EURO-HA.HA حل 
رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
 8 زنقة   25 شقة   9 رقم  اإلأت اعي 
32222 فاس املغرب  صهريج كناجة - 

نتيجة لغياب النشاط.
ج عين:

ج  عرجب  الدين  نور  الديد)ة) 
أبل  تجزئة   28 زنقة   42 عنوانه)ا) 
تغات 22 تغات 32222 فاس املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 9 رقم  جفي   2222 نون21   22 بتاريخ 
 - كناجة  صهريج   8 زنقة   25 شقة 

32222 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5000/022.
249I

STE FIDU-LIDOU SARL

STE BIQ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
STE BIQ شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 

35 ع ارة باسيفيك 3 الشقة 24 
شارع اللة حدناء املدينة الجديدة - 

32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.56789

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 يونيو   23 املؤرخ في 
املدؤجلية  ذات  شركة   STE BIQ

 222.222 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

 24 الشقة   3 باسيفيك  ع ارة   35

 - شارع اللة حدناء املدينة الجديدة 

32222 فاس املغرب نتيجة ل- عدم 

القيام بأي نشاط.

ج عين:

الديد)ة) الحديني  عبد اللطيف 
زنقة أجست2س حي   2 رقم  ج عنوانه)ا) 

فاس   32222 2 طريق صفرج  الوفاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

رقم  جفي   2222 يونيو   23 بتاريخ 

 24 الشقة   3 باسيفيك  ع ارة   35

 - شارع اللة حدناء املدينة الجديدة 

32222 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5253/22.

252I

إئت انية BKM لإلرشاسات

FER ENGINEERING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئت انية BKM لإلرشاسات
رقم 22 تجزئة املركز جرزازات ، 

45222، جرزازات املغرب

FER ENGINEERING شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

الثاني حي املدي2ة الخضراء - 47922 
زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3762

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 يناير   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 FER  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ENGINEERING
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات التقنية.
الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الثاني حي املدي2ة الخضراء - 47922 

زاكورة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة بوسكري في2سجس : 2.222 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
في2سجس  بوسكري  الديدة 
الخضراء  املدي2ة  حي  عنوانه)ا) 

زاكورة 47922 زاكورة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
في2سجس  بوسكري  الديدة 
الخضراء  املدي2ة  حي  عنوانه)ا) 

زاكورة 47922 زاكورة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   32 بتاريخ  بزاكورة  االبتدائية 

2222 تحت رقم 22.
252I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

NUTRASLIM SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN
 RUE AL YAMAN LES 4 TEMPS

 BLOC C N 57 ، 90000، TANGER
MAROC

NUTRASLIM SARL AU شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ملتقى 
شارع مح د الخامس جشارع ابن 

كثي2 إقامة سجس ماريس الدجر 
الخامس رقم 54 طنجة 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232632

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 أكتوبر 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NUTRASLIM SARL AU
لوازم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التخديس جالعناية بالصحة.
ملتقى   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع مح د الخامس جشارع ابن كثي2 
الخامس  الدجر  ماريس  سجس  إقامة 
رقم 54 طنجة 92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 222  : الجعايدي  سليلة  الديدة 

حصة بقي ة 2.222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الجعايدي  سليلة  الديدة 
،إقامة  الدوسان  طريق  عنوانه)ا) 
طنجة   92222  23 رقم  الياس ين 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الجعايدي  سليلة  الديدة 
،إقامة  الدوسان  طريق  عنوانه)ا) 
طنجة   92222  23 رقم  الياس ين 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 24225.

252I.
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املباركي

 CANDO كوندو بيبلوس
BYBLOD

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

املباركي

22 زنقة عائشة أم املؤمنين ، 

CASABLANCA ،22226 املغرب

 CANDO BYBLOD كوندج بيبلوس

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 62 شارع 

اللة ياقوت ج زنقة مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 69 - 22226 الدار 

ابيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563722

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

كوندج   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.CANDO BYBLOD بيبلوس

بناء-بيع-  : غرض الشركة بإيجاز 

كراء أ يع اآلمالك العقارية.

62 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

اللة ياقوت ج زنقة مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 69 - 22226 الدار 

ابيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:

522 حصة   : الديد ع اس خضرة 

بقي ة 52.222 سرهم للحصة.

الرح ان  عبد  الحدبان  الديد 

سرهم   52.222 بقي ة  حصة   522  :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خضرة  ع اس  الديد 
تجزئة لحلو ابريز2 فيلة رقم 22 عين 

الشق 22222 الدار البيضاء املغرب.
الرح ان  عبد  الحدبان  الديد 
بركة  بن  املهدي  شارع  عنوانه)ا) 
الدار   22222  4 رقم   4 سيار  اقامة 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  خضرة  ع اس  الديد 
تجزئة لحلو ابريز2 فيلة رقم 22 عين 
الدار   22222 البيضاء  الدار  الشق 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 22847595.

253I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE COMPLEXE
 MULTISERVICES LES

OLIVIERS SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شارع مح د الخامس رقم 5 

الطابق الثالث بني مالل ، 23222، 
بني مالل املغرب

 STE COMPLEXE
 MULTISERVICES LES OLIVIERS

SARL شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
العث انية الحي االساري، الطابق 

الثالث - 23222 بني مالل املغرب 
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23465
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 COMPLEXE MULTISERVICES

.LES OLIVIERS SARL

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لبيع املحرجقات جالوقوس

 مقهى جمطعم 

لالأت اعات  قاعات  تأأي2 

جالحفالت جاملعارض.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الطابق  االساري،  الحي  العث انية 

الثالث - 23222 بني مالل املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   522  : الديد ع ر ريحان 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

 252  : مح د  بوكطاية  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد عبد الكريم بو كطاية : 252 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ريحان  ع ر  الديد 

قطاع 27 بلوك إي رقم 7 حي الرياض 

22222 الرباط املغرب.

الكريم  عبد  بوكطاية  الديد 
زنقة طارق بن زياس الرقم  عنوانه)ا) 

22 23222 بني مالل املغرب.

الديد مح د بوكطاية عنوانه)ا) 

ايطاليا * كاريبالدي ايطاليا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ريحان  ع ر  الديد 

قطاع 27 بلوك إي رقم 7 حي الرياض 

22222 الرباط املغرب 

بوكطاية  الكريم  عبد  الديد 
زنقة طارق بن زياس الرقم  عنوانه)ا) 

22 23222 بني مالل املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 25 سأن21 

2222 تحت رقم 2222.

254I

OUR EXPERT

SGN SUD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
SGN SUD شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 597 
تجزئة املدار الحي الصناعي مراكش 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232332

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   32
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SGN  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SUD
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
امسجات  أج  الصناعية  تأأي2املعدات 

اآللية.
متنوعة  إنشاءات  أج  أع ال 

)مقاجل).
تاأر..

عنوان املقر االأت اعي : رقم 597 
تجزئة املدار الحي الصناعي مراكش 

42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : مح د  تكرتي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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الديد تكرتي مح د عنوانه)ا) حي 

النصر طاطا 84222 طاطا املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد تكرتي مح د عنوانه)ا) حي 

النصر طاطا 84222 طاطا املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242254.

255I

CASABLANCA CONSULTING GROUP

LS EQUIPEMENTS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE SIJILMASSA- 92

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

LS EQUIPEMENTS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 

الدار البيضاء, 26 ,شارع.مرس 

الدلطان,الشقة 3,الطابق 2 - 

22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

552722

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 يونيو   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 LS  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EQUIPEMENTS

االتجار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بشكل عام: الشراء ، البيع ، االستي2اس 

، التصدير ، الت ثيل بج يع أشكاله 

مي سلعة أج أي منتوج من أي مصدر 

جأي منتوج مغربي. 

أج  االتصال  ع ليات  أ يع 

أج  ت ثيل  أج  التجارية  الوساطة 

س درة مي منتوج أج سلعة أج ماسة 

مه ا كانت طبيعتها أج مصدرها أج   ،

جأهتها.

في  جسيلة  بأي  الشركة  مشاركة 

أ يع الشركات املؤسدة أج الشركات 

ذات  تكون  قد  جالتي  ستؤسس  التي 

جال سي ا عن   ، صلة بهدف الشركة 

طريق إنشاء شركات أديدة..

 : االأت اعي  املقر  عنوان 

,شارع.مرس   26 البيضاء,  الدار 

 -  2 3,الطابق  الدلطان,الشقة 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : الديد لحدن الدو�سي 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد لحدن الدو�سي عنوانه)ا) 

 47 الزنقة في2سي رقم  الدارالبيضاء 

الدار   22222 ع ارة عاقيد بلفيدير 

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد لحدن الدو�سي عنوانه)ا) 

 47 الزنقة في2سي رقم  الدارالبيضاء 

الدار   22222 ع ارة عاقيد بلفيدير 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 832296.

256I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

ODM GESTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-22 

صندجق ال21يد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

ODM GESTION شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

العركوب رقم 7724-22 - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ODM  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.GESTION

إسارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتشغيل جحدة فندقية..

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 73222  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : الكحلة  بن  الديد ع ر 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ع ر بن الكحلة عنوانه)ا) 

امللكي  للدرك  الوظيفي  الدكن 

73222 الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد ع ر بن الكحلة عنوانه)ا) 

امللكي  للدرك  الوظيفي  الدكن 

73222 الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

رقم  تحت   2222 أكتوبر   28

.1712/2022

257I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

AGDOUL MAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-22 

صندجق ال21يد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

AGDOUL MAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي القدم 

2 زنقة معاس بن أبل رقم 232 - 

73222 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8492

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

هللا  حفظ  )ة)  الديد  تفويت 

من  اأت اعية  حصة   522 الزاجي 

الديد  لفائدة  حصة   522 أصل 

أكتوبر   22 بتاريخ  نعي ة فريجي  )ة) 

.2222
عث ان الزاجي  )ة)  تفويت الديد 

522 حصة اأت اعية من أصل 522 

حصة لفائدة الديد )ة) نعي ة فريجي 

بتاريخ 22 أكتوبر 2222.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
رقم  تحت   2222 أكتوبر   25

.1760/2022
258I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

AGDOUL MAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-22 
صندجق ال21يد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
AGDOUL MAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
ج عنوان مقرها االأت اعي حي القدم 

2 زنقة معاس بن أبل رقم 232 - 
73222 الداخلة.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8492
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة« إ 6 »شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
رقم  تحت   2222 أكتوبر   25

.1760/2022
259I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

AGDOUL MAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-22 
صندجق ال21يد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
AGDOUL MAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي القدم 

2 زنقة معاس بن أبل رقم 232 - 

73222 الداخلة املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8492

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 22 أكتوبر 2222 تم تعيين 

مدي2 أديد للشركة الديد)ة) فريجي 

نعي ة ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

رقم  تحت   2222 أكتوبر   25

.1760/2022

262I

STE DOMICILE CONSEIL

STE MOULOUYAGRI 
إعالن متعدس القرارات

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، أرسيف 

املغرب

 STE MOULOUYAGRI  »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: ملك 

الزيتونة شارع مح د الخامس 

أرسيف - 35222 أرسيف املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2865

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 شتن21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

مدي2ة  لعوج  رأاء  الديدة  تعيين 

ثانية للشركة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل6  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

مايلي: االسارة ج التديي2 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
27 نون21  االبتدائية بجرسيف بتاريخ 

2222 تحت رقم 1407/2022.

262I

 LE JOURNAL DES ANNONCES 

 LEGALES ET APPELS D’OFFRES (HANY

(COMMUNICATION

EPC EXPLO MAROC
شركة املداه ة
تعيين متصرفين

 LE JOURNAL DES ANNONCES
 LEGALES ET APPELS D›OFFRES

((HANY COMMUNICATION
 OUAHA ILOT D COMMERCES /
 MAGASIN N° 28 CASABLANCA

ANFA، 20420 -، الدار البيضاء 
املغرب

EPC EXPLO MAROC »شركة 
املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: أ اعة 
مشرع بن عبو جامزجرة، قبيلة أجالس 

بوزيري أجالس سيدي بنداججس - - 
اقليم الدطات املغرب.

»تعيين متصرفين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6775
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 يونيو 2222
خالل  متصرفين  تعيين  تقرر 

الدنوات املالية التالية: 
الج ع  انعقاس  حتى  جذلك   -
في  سيبت  الذي  العاسي  العام 
في  املنتهية  املالية  الدنة  حدابات 

.31/12/2023

امشخاص الطبيعيون: 
الديد إفان نوفيكوف  الديد)ة) 
جالكائن  أديد  متصرف  بصفته)ا) 
 - الجندية  فرن�سي  ب:  عنوانه)ا) 

باريس فرندا
كالفو  لويس  الديد  الديد)ة) 
جالكائن  أديد  متصرف  بصفته)ا) 
عنوانه)ا) ب: إسباني الجندية - سبي 

االمارات العربية املتحدة

امل ثل   ( االعتباريون  امشخاص 
الدائم): 

 Société d’Explosifs et de
Produit Chimiques (EPC) »شركة 
أديد  متصرف  بصفتها  املداه ة« 
تور  ب:  االأت اعي  مقرها  جالكائن 
 – بوتو  بيليني  تي2اس   2 إنيديال، 
باريس فرندا جاملسجلة   -  ،  92935

بالسجل التجاري تحت رقم: -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   22 االبتدائية بدطات بتاريخ 
ج   22/1237 رقم  تحت   2222

.22/1238

262I

 LE JOURNAL DES ANNONCES 

 LEGALES ET APPELS D’OFFRES (HANY

(COMMUNICATION

VIVASON MAROC SASU
شركة التوصية البديطة

تأسيس شركة

 LE JOURNAL DES ANNONCES
 LEGALES ET APPELS D›OFFRES

((HANY COMMUNICATION
 OUAHA ILOT D COMMERCES /
 MAGASIN N° 28 CASABLANCA

ANFA، 20420 -، الدار البيضاء 
املغرب

VIVASON MAROC SASU شركة 
التوصية البديطة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22، زنقة 
الصابري بوأ عة، الطابق امجل، 
الشقة 6، - -- الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة التوصية البديطة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

558225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   26
امسا�سي لشركة التوصية البديطة 

بامل يزات التالية:
التوصية  شركة   : الشركة  شكل 

البديطة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VIVASON MAROC SASU
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الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أج  املغرب  في  سواء  الشركة  من 

الخارج: 
الد ع  تقويم  نشاط أخصائي   *
جأه  جعل6  به،  يتعلق  ما  جكل 
الخصوص شراء جبيع جأ يع خدمات 
املعينات  جتكييف  جإصالح  جتركيب 
املتعلقة  امللحقات  جأ يع  الد عية 
إما بشكل مباشر  بالد ع جالصوت؛ 
أج عن طريق إنشاء جتطوير شبكة من 
املوزعين أج أصحاب االمتياز؛ جكذلك 
أج  شراء  ك ركز  ثانوي  أساس  عل6 
التي  جاملؤسدات  للشركات  مرأعية 

تح ل عالمة VIVASON التجارية.
جإصالح  جتركيب  جبيع  شراء   *
جامللحقات  جاملواس  امأهزة  أ يع 
املتعلقة بالصوت جالصورة جالفيديو 
إما بشكل مباشر أج  جاإللكت2جنيات؛ 
جتطوير شبكة من  عن طريق إنشاء 
املوزعين أج أصحاب االمتياز؛ جكذلك 
أج  شراء  ك ركز  ثانوي  أساس  عل6 
التي  جاملؤسدات  للشركات  مرأعية 

تح ل عالمة VIVASON التجارية.
جاملشورة  االستشارة  تقديم   *
الخدمات  جأ يع  جالدراسات 
جاملواس  جامأهزة  باملنتجات  املتعلقة 

جامنظ ة جامللحقات املذكورة أعاله.
املواس  أ يع  جشراء  استي2اس   *
جاملعدات جاملنتجات الالزمة لألنشطة 

املذكورة أعاله..
عنوان املقر االأت اعي : 22، زنقة 
امجل،  الطابق  بوأ عة،  الصابري 

الشقة 6، - -- الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 VIVASON الشركة 
حصة   MANAGEMENT : 1.000

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 VIVASON الشركة 
 32 عنوانه)ا)   MANAGEMENT
باريس   75222 زنقة إتيان مارسيل، 

فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)   EURL ZOLAC الديد 

- - - -

تواتي  أي2ت  ميشيل  الديد 

عنوانه)ا) - - - -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 -  842234 تحت رقم   2222 أكتوبر 

.558225

263I

 LE JOURNAL DES ANNONCES 

 LEGALES ET APPELS D’OFFRES (HANY

(COMMUNICATION

ASFITEC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 LE JOURNAL DES ANNONCES

 LEGALES ET APPELS D›OFFRES

((HANY COMMUNICATION

 OUAHA ILOT D COMMERCES /

 MAGASIN N° 28 CASABLANCA

ANFA، 20420 -، الدار البيضاء 

املغرب

ASFITEC شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 273, شارع 

مح د الخامس الدارالبيضاء - 

22322 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96637

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

 2222 يوليوز   22 في  املؤرخ 

املدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

رأس الها  مبلغ   ASFITEC املحدجسة 

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222,22

مح د  شارع   ,273 اإلأت اعي 

الخامس الدارالبيضاء - 22322 الدار 

البيضاء املغرب نتيجة ل : -.

 ,273 ب  التصفية  مقر  جحدس 

شارع مح د الخامس الدارالبيضاء - 

22322 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:
كاترين  شانكر  الديد)ة) 
كلي ونيس فريدريك ج عنوانه)ا) - - - 

- ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2222 تحت رقم 835738.
264I

STE BISCALL SARL AU

 STE D’INGENIERIE** شركة
 RESEAU ET TRAVAUX
 D’AMENAGEMENT
PUPLIQUE **SIRTAP

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

 STE D’INGENIERIE
 RESEAU ET TRAVAUX

 D’AMENAGEMENTPUPLIQUE
**SIRTAP**. SARL

 N°5 RUE EL MESK AV
 KARAOUIENNE 2EME ETAGE
NARJIS A ، 30000، FES MAROC

 STE D’INGENIERIE** شركة
 RESEAU ET TRAVAUX

 D’AMENAGEMENT PUPLIQUE
SIRTAP** شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي برقم 5 

زنقة املدك شارع القرجيين الن2أس 
أ - 32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38299
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة شركة 
 STE D’INGENIERIE RESEAU ET**
 TRAVAUX D’AMENAGEMENT
مبلغ   PUPLIQUE **SIRTAP
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي برقم 5 زنقة املدك 

 32222  - شارع القرجيين الن2أس أ 
فاس املغرب نتيجة ل : عدم التوفيق 

في انجاز املشرجع.
 5 برقم  ب  التصفية  مقر  جحدس 
زنقة املدك شارع القرجيين الن2أس 

أ - 32222 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  جرسي  عدنان   الديد)ة) 
زنقة املدك شارع   5 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   32222 أ  الن2أس  القرجيين 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 22 نون21 2222 

تحت رقم 4645/2022.
265I

مكتب الدكتور العبوسي عبد العزيز خبي2 قضائي في 

املحاسبة عل6 الصعيد الوطني

دونطير فا�سي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

مكتب الدكتور العبوسي عبد العزيز 
خبي2 قضائي في املحاسبة عل6 

الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدان الفرجسية 
سابقا امام مخ1زة رجزا ي بجانب 

اقامة الفرسجس الطابق االجل فاس ، 
32222، فاس املغرب

سجنطي2 فا�سي شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 
رقم 2 328 ح تجزئة رياض ياس ين 

طريق عين شقف فاس بالطابق 
امر�سي - 32222 فاس املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49967

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
ح تجزئة رياض   328  2 »محل رقم 
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فاس  شقف  عين  طريق  ياس ين 
فاس   32222  - امر�سي  بالطابق 
تجزئة  رقم65  »محل  إ 6  املغرب« 
 - املغرب  فاس  مونفلوري  زيان  بن 

32222 فاس املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 6288.

266I

RIAN MFADDAL

BLUE CITY RENT CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

RIAN MFADDAL
 BRANES 1 RUE 38 N°20 ،
90000، TANGER MAROC

BLUE CITY RENT CAR شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د 5 زنقة عقبة إبن نافع رقم 
22 حي الشرفاء - 92242 شفشاجن 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2427

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   24 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ   BLUE CITY RENT CAR
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي شارع مح د 5 زنقة 
عقبة إبن نافع رقم 22 حي الشرفاء - 
 : 92242 شفشاجن املغرب نتيجة ل 

فسخ الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 
رقم  نافع  إبن  عقبة  زنقة   5 مح د 
شفشاجن   92242  - حي الشرفاء   22

املغرب. 
ج عين:

ج  الصطي  بالل   الديد)ة) 
عنوانه)ا) شارع عبد هللا الشفشاجني 
 93222 زربوح  خندق  مسجد  زنقة 

تطوان املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشفشاجن بتاريخ 25 نون21 

2222 تحت رقم 356/2022.
267I

ب. ميد لالستشارات

مسعودي سيرفيس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي2 نشاط الشركة

ب. ميد لالستشارات
22 زنقة 53 حي الكندي الناظور ، 

62222، الناظور املغرب
مدعوسي سي2فيس شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي تجزئة 

الدعاسة حي املطار الناظور - 62222 
الناظور املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29289
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 أكتوبر   27 في  املؤرخ 
 *« من  الشركة  نشاط  تغيي2 
 ، التنظيف الحراسة جأمن الحدائق 
جاالتصاالت الرق ية » إ 6 »* مدرسة 
جالنقل  الدياحة  في  املنهي  التكوين 

الجوي جالبحري.
املتعلقة  الفعاليات  نظيم   *

بامنشطة التدريبية«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4899.
268I

ب. ميد لالستشارات

مسعودي سيرفيس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ب. ميد لالستشارات
22 زنقة 53 حي الكندي الناظور ، 

62222، الناظور املغرب
مدعوسي سي2فيس شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 225 االمام 

الغزا ي - 62222 الناظور املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29289

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 أكتوبر 2222 تم تحويل 

للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

 62222  - الغزا ي  االمام   225« من 

الناظور املغرب« إ 6 »تجزئة الدعاسة 

حي املطار - 62222 الناظور املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   32 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4899.

269I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

MISEV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-22 

صندجق ال21يد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

MISEV شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الخامس حي موالي رشيد - 

73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23322

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   28

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

.MISEV : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

غرض الشركة بإيجاز : - املتاأرة 

 ، جالتأأي2   ، جالبيع   ، جالشراء   ،

 ، جاإلسارة   ، الباطن  من  جالتأأي2 

أج  العارية  املباني  لج يع  جالتشغيل 

الزراعية أج الخاصة بالبناء ، لج يع 

املباني الدكنية أج املهنية أج التجارية 

أج الصناعية أج الزراعية أج غي2ها 

- تشغيل جإسارة جتأأي2 جشراء جبيع 

أج غي2 منقولة  أي م تلكات منقولة 

أج  الدياحية  أج  التجارية  لألغراض 

الدكنية.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - رشيد  موالي  حي  الخامس  مح د 

73222 الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 MIREILLE SYLVIE الديدة 

بقي ة  حصة   MALBOS : 1.000

222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 MIREILLE SYLVIE الديدة 

مح د  شارع  عنوانه)ا)   MALBOS

 73222 رشيد  موالي  حي  الخامس 

الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

 MIREILLE SYLVIE الديدة 

مح د  شارع  عنوانه)ا)   MALBOS

 73222 رشيد  موالي  حي  الخامس 

الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون21 2222 تحت رقم 2043/2022.

272I
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MOGADOR GESTION

A.M.U 32
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

A.M.U 32 شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 

الكائن ب ركز س ي و اخ دين - 

44222 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 A.M.U : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.32

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

تديي2 املعامالت التجارية ج الخدماتية 

)سيارات االسعاف).

املحل   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - اخ دين  س ي و  ب ركز  الكائن 

44222 الصويرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : س ي2ة  فضول  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة فضول س ي2ة عنوانه)ا) 

موالي   22 رقم  الخيام  ع ر  شارع 
رشيد 82222 اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة فضول س ي2ة عنوانه)ا) 

موالي   22 رقم  الخيام  ع ر  شارع 
رشيد 82222 اكاسير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   29 االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2222 تحت رقم 480/2022.

272I

MOHAMED LAAGOUBI

IDLANE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOHAMED LAAGOUBI

 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC

IDLANE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سكورة 

املركز - 33352 بوملان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.333

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2222 أبريل   27 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

مبلغ   IDLANE الوحيد  الشريك 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 

 - املركز  سكورة  اإلأت اعي  مقرها 

 : ل  نتيجة  املغرب  بوملان   33352

انعدام ام شغال جالخذمات..

سكورة  ب  التصفية  مقر  جحدس 

املركز - 33352 بوملان املغرب. 

ج عين:

ج  ايشن  الحدين  الديد)ة) 

سجار تاأين سكورة امداز  عنوانه)ا) 

)ة)  ك صفي  املغرب  بوملان   33352

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
سكورة   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

املركز بوملان
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 68/2022.

272I

املركز املراك�سي لإلرشاس

نوتارياض
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املركز املراك�سي لإلرشاس
شقة رقم ٩ مدخل أ ع ارة أنس 

ماأوريل شارع موالي عبد هللا ، 2، 
مراكش املغرب

نوتارياض شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي الشقة 

44 ع ارة F إقامة البدتان 5 طريق 
آسفي - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62335
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2222 تقرر حل  22 غشت  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
مبلغ  نوتارياض  الوحيد  الشريك 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
ع ارة   44 الشقة  اإلأت اعي  مقرها 
 - آسفي  طريق   5 البدتان  إقامة   F
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   42222

توقف النشاط التجاري.
الشقة  ب  التصفية  مقر  جحدس 
5 طريق  إقامة البدتان   F ع ارة   44

آسفي - 42222 مراكش املغرب. 
ج عين:

ج  أيوسبلويد  لويزا  الديد)ة) 
اللة  سرب   64-65 الرقم  عنوانه)ا) 
عزجنة قاعة بناهض 42222 مراكش 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   32 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242222.

273I

 مفتاح عبد الجليل

جروب بنهدي أندوستري
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مفتاح عبد الجليل

أسكجور املحاميد 7 اإلمام الشافعي 

ع ارة ن شقة رقم 26 مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

أرجب بنهدي أندجست2ي شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 

288 كاميليا 2 مكناس - 

 soufianlahrim@gmail.com

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57732

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : أرجب 

بنهدي أندجست2ي.

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواس التنظيف ج العطور

اإلست2اس ج التصدير.
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 288  : االأت اعي  املقر  عنوان 
soufianlahrim@ - كاميليا 2 مكناس

gmail.com مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة لبنة بنهدي : 2.222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنهدي  لبنة  الديدة 
الرياض مكناس  زنقة امنصاري   24

52232 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بنهدي  لبنة  الديدة 
الرياض مكناس  زنقة امنصاري   24

52232 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4364.
274I

Fiduciaire ibn khaldoune

IMPORT 3000
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي اس اعيل زاجية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 26222، 
برشيد املغرب

IMPORT 3000 شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 23 
شارع مح د الخامس الطابق الثالث 
يدار تجزئة اليدر - 26222 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27377
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMPORT 3222

تاأر   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

مدتورس موزع

-2 مقاجل أشغال مختلفة أجالبناء.

 23 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

شارع مح د الخامس الطابق الثالث 

برشيد   26222  - يدار تجزئة اليدر 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

722 حصة   : الديد مختار حكيم 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

 322  : الراحلي  كري ة  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حكيم  مختار  الديد 

رقم   22 الشطر  الع ران  تجزئة 

 29224 الهراجيين   22 الطابق   2635

الدار البيضاء املغرب.

الديدة كري ة الراحلي عنوانه)ا) 

 2293 تجزئة الح د الشطر ب رقم 

الدار   29492 مديونة   23 الطابق 

البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  حكيم  مختار  الديد 

رقم   22 الشطر  الع ران  تجزئة 

 29224 الهراجيين   22 الطابق   2635

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   28 بتاريخ  ب21شيد  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2258.

275I

HORICOM

3N EL OUJDI ASFAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
3N EL OUJDI ASFAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املنزه 

املدينة الجديدة شارع طرفاية موالي 
علي الشريف - 52222 مكناس 

املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47632

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2222 نون21   22 املؤرخ في 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 
ابن  اس اعيل  ج  اجاملعلم  الحدين 

طيب ك دي2 آخر
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4562.

276I

PROMATIP

PROMATIP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

PROMATIP شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة رقم 
22 الع ارة 28 تجزئة النزاهة اية 
ملول - 82222 ايت ملول املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27229
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROMATIP
غرض الشركة بإيجاز : التنظيف+ 
اع ال البدتنة+ بيع مواس التنظيف.

عنوان املقر االأت اعي : شقة رقم 
اية  النزاهة  تجزئة   28 الع ارة   22

ملول - 82222 ايت ملول املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
522 حصة   : الديدة مريم ناضم 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
 522  : ابورك  هللا  عبد  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ناضم  مريم  الديدة 
الشقة 2 ع ارة 8 تجزئة النزاهة ايت 

ملول 82222 ايت ملول املغرب.
الديد عبد هللا ابورك عنوانه)ا) 
الشقة 2 ع ارة 8 تجزئة النزاهة ايت 

ملول 82222 ايت ملول املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ناضم  مريم  الديدة 
الشقة 2 ع ارة 8 تجزئة النزاهة ايت 

ملول 82222 ايت ملول املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   22 االبتدائية بانزكان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2225.
277I

expert comptable

 STE DIA - MAK SOCIETE
Sarl

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

expert comptable
nador ، 62000، nador maroc

 STE DIA - MAK SOCIETE Sarl
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)
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جعنوان مقرها اإلأت اعي كلم 25 - 
الطريق الرئيدية رقم 2 - املنطقة 

الصناعية - سلوان - 62222 
الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4487
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
مبلغ   DIA - MAK SOCIETE Sarl
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
الطريق   -  25 مقرها اإلأت اعي كلم 
الرئيدية رقم 2 - املنطقة الصناعية 
املغرب  الناظور   62222  - سلوان   -

نتيجة ل : - عجز في تديي2 الشركة.
- املنافدة..

 25 كلم  التصفية ب  جحدس مقر 
املنطقة   -  2 الطريق الرئيدية رقم   -
الصناعية - سلوان - 62222 الناظور 

املغرب. 
ج عين:

ج  جعليت  مح د  الديد)ة) 
بني   - مو�سى  سيدي  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  الناظور   62222 انصار 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 4923.
278I

Cabinet LAMRINI HADI

ALFA GLOBAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
28,شارع إبن سينا الناضور ، 

62222، الناضور املغرب
ALFA GLOBAL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 شارع 

أجالس زهرة بني انصار - 62252 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ALFA  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.GLOBAL
: بيع املواس  غرض الشركة بإيجاز 
الغدائية ; نقل البضائع عل6 الصعيد 
 ; الغي2  للحداب  جالدج ي  الوطني 

االستي2اس ج التصدير.
22 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 62252  - انصار  بني  زهرة  أجالس 

الناظور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 922  : الحدن  الفقدي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 222  : يدرى  الحوات  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد الفقدي الحدن عنوانه)ا) 
 62252 انصار  بني  املومن  عبد  حي 

الناظور املغرب.
عنوانه)ا)  يدرى  الحوات  الديد 
 62252 انصار  بني  املومن  عبد  حي 

الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد الفقدي الحدن عنوانه)ا) 
 62252 انصار  بني  املومن  عبد  حي 

الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4892.

279I

ste FIDOKOM sarl au

STE SOTRASAM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador
Maroc

STE SOTRASAM شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

لعرا�سي بوعرجرج رقم 26 - 62222 
الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22453

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
تفويت الديد )ة) يوسف اسامي2 
أصل  من  اأت اعية  حصة   2.222
)ة) علي  2.222 حصة لفائدة الديد 

مصطفي بتاريخ 28 أكتوبر 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   29 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4922.
282I

مدتأمنة فيدكاكوم

SOTRAFAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

مدتأمنة فيدكاكوم
رقم 25، زنقة املدتشفى، ، 25352، 

جاسي زم املغرب
SOTRAFAR شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 47 تجزئة 

النصر أ - 25352 جاسي زم املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.989

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 25 مارس  املؤرخ في 

شركة ذات املدؤجلية   SOTRAFAR

 222.222 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

 47 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

زم  جاسي   25352  - أ  النصر  تجزئة 

غرض  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الشركة.

ج عين:

الديد)ة) فؤاس البازي ج عنوانه)ا) 

264 حي الوحدة بلوك أ 25352 جاسي 
زم املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 23 نون21 2222 جفي 39 تجزئة 

بني س ي2 - 25352 جاسي زم املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بواسي زم بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 122/2022.

282I

مدتأمنة فيدكاكوم

TAMLAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

مدتأمنة فيدكاكوم
رقم 25، زنقة املدتشفى، ، 25352، 

جاسي زم املغرب

TAMLAL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 922 حي 

املقاجمة 4 - 25352 جاسي زم املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.923

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2222 تقرر حل  29 شتن21  املؤرخ في 

املدؤجلية  ذات  شركة   TAMLAL

 52.222 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

 922 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 

زم  جاسي   25352  -  4 املقاجمة  حي 

غرض  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الشركة.

ج عين:

الديد)ة) مح د قبا ي ج عنوانه)ا) 

4 25352 جاسي زم  922 حي املقاجمة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
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ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
حي   922 جفي   2222 نون21   25 بتاريخ 
املقاجمة 4 - 25352 جاسي زم املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بواسي زم بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 123/2022.
282I

STE AYAD CONSULTING SARL

13MARSEILLE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME ETAGE APPT N°9 ،
60000، OUJDA MAROC

23MARSEILLE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الحدني طريق 242 رقم 7 جأدة - 
62222 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 ماي   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.23MARSEILLE
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات الديارات.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - جأدة   7 رقم   242 الحدني طريق 

62222 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   222  : الديد اح د مه ل 
بقي ة 222 سرهم للحصة.

بقي ة   222  : الديد اح د مه ل 
222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مه ل  اح د  الديد 
شارع عالل الفا�سي رقم 27 حي الزاري 

62222 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مه ل  اح د  الديد 
شارع عالل الفا�سي رقم 27حي الزاري 

62222 جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   28 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2282.
283I

NAJIHI CONSULTING

YAHYA SOUDURE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

YAHYA SOUDURE
FES ، 30000، FES MAROC

YAHYA SOUDURE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 

املقاجالت الصغرى التضامنية طريق 
موزار شارع موالي عبد هللا سايس 

فاس - 32222 فاس املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.66495

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2222 نون21   28 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»مركز املقاجالت الصغرى التضامنية 
هللا  عبد  موالي  شارع  موزار  طريق 
سايس فاس - 32222 فاس املغرب« 
اجالس  بدجار  كائن  تجاري  »محل  إ 6 
بوعبيد أ اعة جقياسة اجالس الطيب 

فاس - 32222 فاس املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4995.
284I

IDRAMO شركة

IPH
إعالن متعدس القرارات

IDRAMO شركة
الشقة رقم 2 اقامة ابن اسعيد 
الع ارة G2 املنضر الج يل 3 ، 

52222، مكناس املغرب
IPH »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 272 

تجزئة الزيتونة كلم 6 م.ج - 52222 
مكناس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.42555
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 أكتوبر 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم القرار االجل: الذي ينص 
ما  لراس  الكلي  التحرير  مايلي:  عل6 
الشركة الدي يقدر.2322222 سرهم 
نقداةسلك بتحرير الربع الرابع جاالخي2 

الدي يقدر ب 322222 
قرار رقم القرار التاني: الذي ينص 
عل6 مايلي: تعيين الديدبويشو حدجج 
طيلة  مدي2ين  مح د  بويشو  الديد 

حياة الشركة
قرار رقم القرار الثالت: الذي ينص 
تحديث القانون الداخلي  عل6 مايلي: 

للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
7: الذي ينص عل6  بند رقم البند 
 2322222 الشركة  راس ال  مايلي: 
حصة   232222 ا 6  مقد ة  سرهم 

بث ن 22 سرهم للحصة
ينص  الذي   :25 البند  رقم  بند 
تديي2 الشركة من طرف  عل6 مايلي: 
الديد بويشو احدج جالديد بويشو 
مح د مع االمضاء منفصل اجموحد 

عل6 مدى حياة الشركة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4563.
285I

MOORISH

MOBICO DESIGN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة س 

، 22282، الدار البيضاء املغرب
MOBICO DESIGN شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 422 شارع 
الزرقطوني إقامة حامد الشقة 2 - 

22242 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOBICO DESIGN
استي2اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتوزيع امثاث
تاأر.

 422  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة 

2 - 22242 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد الحق اعبوسة : 2.222 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
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جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

اعبوسة  الحق  عبد  الديد 
 22 ع ارة  ليكولين  إقامة  عنوانه)ا) 
شقة 7 سيدي معرجف 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
اعبوسة  الحق  عبد  الديد 
 22 ع ارة  ليكولين  إقامة  عنوانه)ا) 
شقة 7 سيدي معرجف 22222 الدار 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 22847637.
286I

QUALICIA CONSULTING

TIYAR FIRST PROMO SARL
إعالن متعدس القرارات

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم 24 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكناس. ، 52222، 
مكناس املغرب

 TIYAR FIRST PROMO SARL
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: اقامة 

بندعيد الطابق 2 الشقة 3 املنظر 
الج يل 3 مكناس - 52222 مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.48929

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2222 نون21   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تفويت 3222 حصة اأت اعية جالتي 
كانت في ملك الديد أجرام عبد القاسر 
بالل  اجرام  الديد  من  كل  لفائدة 
سين  الم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
شقة  ببلوك فاء  جالقاطن   229437
228 اقامة بندعيد املنظر الج يل 3 
حصة اأت اعية،   2622 مكناس ب 
الحاملة  اي ان  اجرام  جالديدة 

 648326 الم  الوطنية  للبطاقة 
رقم   3 زنقة  جالقاطنة بشارع الزرقاء 
حصة   2622 ب  تطوان  كويل ا   33
تفصيل  سيتم  جبدلك،  اأت اعية. 
رأس مال الشركة عل6 النحو التا ي: 
%82 لفائدة الديدة الطيار فاط ة، 
ج  بالل  اجرام  الديد  لفائدة   22%

%22 لفائدة الديدة اجرام اي ان. 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
قبول استقالة الديدة اجرام اي ان 
الم  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
648326 من مهامها ك دي2 للشركة.

قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
الحامل  بالل  اجرام  الديد  تعيين 
 229437 للبطاقة الوطنية الم سين 
جالقاطن ببلوك فاء شقة 228 اقامة 
مكناس   3 الج يل  املنظر  بندعيد 
الحاملة  اي ان  اجرام  جالديدة 
 648326 الم  الوطنية  للبطاقة 
رقم   3 زنقة  جالقاطنة بشارع الزرقاء 

33 كويل ا تطوان مدي2ان للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 22: الذي ينص عل6 مايلي: 
تفويت 3222 حصة اأت اعية جالتي 
كانت في ملك الديد أجرام عبد القاسر 
بالل  اجرام  الديد  من  كل  لفائدة 
سين  الم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
شقة  ببلوك فاء  جالقاطن   229437
228 اقامة بندعيد املنظر الج يل 3 
حصة اأت اعية،   2622 مكناس ب 
الحاملة  اي ان  اجرام  جالديدة 
 648326 الم  الوطنية  للبطاقة 
رقم   3 زنقة  جالقاطنة بشارع الزرقاء 
حصة   2622 ب  تطوان  كويل ا   33
تفصيل  سيتم  جبدلك،  اأت اعية. 
رأس مال الشركة عل6 النحو التا ي: 
%82 لفائدة الديدة الطيار فاط ة، 
ج  بالل  اجرام  الديد  لفائدة   22%

%22 لفائدة الديدة اجرام اي ان. 
عل6  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
قبول استقالة الديدة اجرام  مايلي: 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  اي ان 
648326 من مهامها ك دي2  رقم الم 

للشركة.

عل6  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
بالل  اجرام  الديد  تعيين  مايلي: 
سين  الم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
فاء  ببلوك  جالقاطن   229437
املنظر  بندعيد  اقامة   228 شقة 
اجرام  جالديدة  مكناس   3 الج يل 
اي ان الحاملة للبطاقة الوطنية الم 
الزرقاء  بشارع  جالقاطنة   648326
زنقة 3 رقم 33 كويل ا تطوان مدي2ان 

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4572.

287I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

 FOOD DISTRIBUTION
MAROC

إعالن متعدس القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY EL MASSIRA BP 5523
 LAAYOUNE ، 70000، Laayoune

maroc
 FOOD DISTRIBUTION MAROC

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 
بوكراع زنقة خنيفرة حي الحجري - - 

العيون املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.25442

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2222 نون21   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
الفاتحي  هشام  الديد  ع ل  مايلي: 
عل6 تفويت 332 حصة ب قدار 222 
حصة لفائدة الديد فيصل امحرار 
ع ل الديد نبيل نوعام عل6 تفويت 
حصة   222 ب قدار  حصة   332

لفائدة الديد فيصل امحرار 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل6  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

تغيي2  الذي ينص عل6 مايلي:  مايلي: 

القانوني للشركة من شركة  الشكل 

ا 6 شركة  ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

بالديد  االحتفاظ  الوحيد  الشريك 

ملدة  الشركة  ك دي2  امحرار  فيصل 

غي2 محدجسة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2222 تحت رقم 3419/2022..

288I

moorish co

TERRAINY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

TERRAINY شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
يعقوب املنصور3 زنقة اسحاق ابن 

حنين الطابق 2 رقم 2 البيضاء - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.422665

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

 22.222 مبلغ رأس الها   TERRAINY

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
زنقة اسحاق ابن  يعقوب املنصور3 
 - البيضاء   2 رقم   2 الطابق  حنين 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   22222

ل : التوقف التام لنشاط الشركة.

شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 
اسحاق  زنقة  املنصور3  يعقوب 
البيضاء   2 رقم   2 ابن حنين الطابق 

املغرب 22222 الدارالبيضاء املغرب. 
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ج عين:
ج  اللحياني  فاتحة   الديد)ة) 
عنوانه)ا) 227 زنقة الندرين الطابق 
2 شقة 2 حي الراحة البيضاء 22222 
)ة)  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
الديد)ة) سعد  كايلي ج عنوانه)ا) 
الراحة  حي  الندرين  زنقة   227
الدارالبيضاء   22222 البيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
الديد)ة) رأاء  كايلي ج عنوانه)ا) 
شقة   2 زنقة الندرين الطابق   227
 22222 البيضاء  الراحة  حي   2
)ة)  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
زنقة اسحاق ابن  يعقوب املنصور3 

حنين الطابق 2 رقم 2 البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848425.
289I

NAJIHI CONSULTING

MOBINAK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOBINAK
FES ، 30000، FES MAROC

MOBINAK شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 42 
الطابق 5 مكاتب االندلس زنقة 
اصيال مطاحن االسريدية سابقا 

االطلس فاس - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOBINAK
غرض الشركة بإيجاز : استي2اس ج 

تصدير
تاأر أثاث جمعدات مكتبية

.
رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مكاتب االندلس زنقة   5 الطابق   42
سابقا  االسريدية  مطاحن  اصيال 
االطلس فاس - 32222 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : الطاخي  انس  الديد 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الطاخي  انس  الديد 
 54 التج ع الحدني النور مج وعة 
 92222 طنجة   32 رقم   3 الطابق 

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الطاخي  انس  الديد 
 54 التج ع الحدني النور مج وعة 
 92222 طنجة   32 رقم   3 الطابق 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4985.
292I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

SOCOMARYOU.IM.EX.«
»NE.TRAD

إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SOCOMARYOU.IM.EX.«

NE.TRAD« »شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: طان طان 
ساحل شارع الزرقطوني رقم 36 
الوطية - 82222 طان طان املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.627
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 أكتوبر 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تفويت 992 حصة من طرف العكاري 
مح د عبد املقصوس لفائدة العكاري 

رضوان 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
استقالة املدي2 العكاري مح د عبد 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  املقصوس 

رقم E 399229 من التديي2
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 
بعد  للحصص  الجديد  التقديم 
لفائدة  992حصة  التفويت  ع لية 
حصص   22 ج  رضوان  العكاري 

لفاائدة العكاري رضا
عل6  ينص  الذي   :23 رقم  بند 
رضوان  بالعكاري  االحتفاظ  مايلي: 
 EE رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

522625 ك دي2 جحيد للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   25 االبتدائية بطانطان بتاريخ 

2222 تحت رقم 213/2022.
292I

CONSTRUCTION BOUHJIRA

PAWER GMY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CONSTRUCTION BOUHJIRA
 ،LOT RIBH 2 N 10 ، 90000

طنجة املغرب
PAWER GMY شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

موالي رشيد حي نج ة تجزئة ع ران 

طابق االر�سي - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   29

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PAWER GMY

امنشطة   : غرض الشركة بإيجاز 

املتعلقة بالرياضة.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

موالي رشيد حي نج ة تجزئة ع ران 

طنجة   92222  - االر�سي  طابق 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 222  : بوحجي2ة  ابراهيم  الديد 

حصة بقي ة 2.222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ابراهيم بوحجي2ة عنوانه)ا) 
2 طنجة  زنقة موالي رشيد موأدين 

92222 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد ابراهيم بوحجي2ة عنوانه)ا) 
2 طنجة  زنقة موالي رشيد موأدين 

92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262228.

292I
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MAYAFID

)SOTOMED(  سوطوميد
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAYAFID
 Rue Soumaya - Résidence
 Shehrazade 3 N°22 5ème

 Etg., Palmiers, ، 20130،
CASABLANCA MAROC

سوطوميد  )SOTOMED) شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ملتقي 

شارع آللة الياقوت جزنقة العرعار 
إقامة كاليس ع ارة 9 الطابق 4 
شقة 27 الدار البيضاء - 22222 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
529225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.(SOTOMED(  سوطوميد
صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العربات.
ملتقي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
العرعار  جزنقة  الياقوت  آللة  شارع 
إقامة كاليس ع ارة 9 الطابق 4 شقة 
الدار   22222  - البيضاء  الدار   27

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : سعاس  طوبي  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعاس  طوبي  الديدة 

522 شارع املنظر العام بولو 22222 

الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  سعاس  طوبي  الديدة 

522 شارع املنظر العام بولو 22222 

الدار البيضاء املغرب

تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 29 

يناير 2222 تحت رقم -.

293I

SERVER INC

SERVER INC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SERVER INC

منصور ابن عامر تجزئة اسريديا ، 

92222، طنجة املغرب

SERVER INC شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي منصور 

ابن عامر تجزئة سريديا بق 3 رقم 6 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SERVER INC

ال21مجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جالنصائح جأنشطة الك بيوتر امخرى.
منصور   : املقر االأت اعي  عنوان 
 6 3 رقم  ابن عامر تجزئة سريديا بق 

- 92222 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد يونس الزيدي : 222 حصة 
بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزيدي  يوس  الديد 
 2 49 طابق  مدنانة تجزئو نزهة رقم 

92222 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الزيدي  يوس  الديد 
 2 49 طابق  مدنانة تجزئو نزهة رقم 

92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 259982.
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CAB ASSISTANCE

IMMOBILIER AZARIQA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

IMMOBILIER AZARIQA شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

الشاجية شارع يوسف ابن تاشفين 
حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم22 

- 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER AZARIQA
-جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية..
اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تاشفين  ابن  يوسف  شارع  الشاجية 
حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم22 

- 92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : االزرق  الحدن  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
االزرق عنوانه)ا)  الحدن  الديد 
 92222  6 ا رقم  حي القصيبي زنقة 

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
االزرق عنوانه)ا)  الحدن  الديد 
 92222  6 ا رقم  حي القصيبي زنقة 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262268.

295I

vercac

ITECHIA SOFTWARE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

vercac
 Le شارع انفا 2 زنقة موزار اقامة

petit paradis طابق 5 مكتب 28 ، 
22253، الدارالبيضاء املغرب

 ITECHIA SOFTWARE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 27 شارع 

ابن خاليكان، بيلجي سانت2، طابق 

3، رقم 22، الدارالبيضاء - 22342 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

554925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   26

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  .شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد

عند  متبوعة  الشركة  تد ية   

تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 ITECHIA SOFTWARE

تص يم  بإيجاز:  الشركة  غرض 

ال21امج جتطويرها جصيانتها. 

27 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

طابق  سانت2،  بيلجي  خاليكان،  ابن 
 22342  - الدارالبيضاء   ،22 رقم   ،3

الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة. 

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 : AFRITECHIA الشركة

سرهم   222 بقي ة  حصة   222  

للحصة.

جالعائلية  الشخصية  -امس اء   

جصفات جمواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)   AFRITECHIA الشركة 

27 شارع ابن خاليكان، بيلجي سانت2، 
 - الدارالبيضاء   ،22 رقم   ،3 طابق 

22342 الدارالبيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

 FAHD MEKOUAR الديد 
222 زنقة إبراهيم النخعي  عنوانه)ا) 

الدار  املعاريف   7 شقة   2 طابق 

البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن21 2222 تحت رقم 837242.

296I

Les bons comptes

H.G.K.SHOES ح ج ك احدية
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 2275

20000، Casablanca Maroc
 H.G.K.SHOES ح ج ك احدية
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 
الصناعي موريطانيا الرقم 25 

الطابق الثاني سيدي برنو�سي - 
22223 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : ح ج ك 

.H.G.K.SHOES احدية
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحدية تصدير جاست2اس.
الحي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الصناعي موريطانيا الرقم 25 الطابق 
الثاني سيدي برنو�سي - 22223 الدار 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
522 حصة   : الديدة كوام غزالن 

بقي ة 52.222 سرهم للحصة.
الديد كوام الحدن : 522 حصة 

بقي ة 52.222 سرهم للحصة.

222 بقي ة   : الديدة كوام غزالن 
5.222 سرهم.

الديد كوام الحدن : 222 بقي ة 
5.222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  غزالن  كوام  الديدة 
اقامة البدر ج ه 25 ع ارة 5 الطابق 
برنو�سي  سيددس   6 الشقة   2

22223 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  الحدن  كوام  الديد 
 22223 3 48 رقم  عين الشق الزنقة 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  غزالن  كوام  الديدة 
اقامة البدر ج ه 25 ع ارة 5 الطابق 
البيضاء  الدار   22223  6 الشقة   2

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848827.
297I

CAB ASSISTANCE

PUNTO FINO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

PUNTO FINO شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
الشاجية شارع يوسف ابن تاشفين 

حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم22 
- 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PUNTO FINO
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس ج النديج للتصدير..
اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تاشفين  ابن  يوسف  شارع  الشاجية 
حي رشيد رضا الطابق الرابع رقم22 

- 92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 522  : عاسل  اعدياطي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 522  : ع اس  اعدياطي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد اعدياطي عاسل عنوانه)ا) 
 2 الطابق   44 رقم  املكديك  شارع 

الشقة 3 92222 طنجة املغرب.
الديد اعدياطي ع اس عنوانه)ا) 
طنجة   92222 املكديك  شارع   44

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد اعدياطي عاسل عنوانه)ا) 
 2 الطابق   44 رقم  املكديك  شارع 

الشقة 3 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262272.
298I

cabinet el asfari

االولى كيم
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

cabinet el asfari
63 شارع موالي يوسف ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب
االج 6 كيم شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 22زنقة 
الحرية الطابق3 الرقم5 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
االج 6   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

كيم.
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتوزيع برامج املعاب.
22زنقة   : املقر االأت اعي  عنوان 
 22222  - الرقم5  الطابق3  الحرية 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد اكرام يوسف : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
522 حصة   : الديد أنياني فؤاس 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يوسف  اكرام  الديد 
لورنت  سانت  زنقةايكي   2843

H4R3N2 كيبيك كندا.
عنوانه)ا)  فؤاس  أنياني  الديد 
 H2X2L4 ملتقى مونت2يال   29  6265

كيبيك كندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  اكرام  الديد 
لورنت  سانت  زنقةايكي   2843

H4R3N2 كيبيك كندا
عنوانه)ا)  فؤاس  أنياني  الديد 
 H2X2L4 مونت2يال  شارع    29  6265

كيبيك كندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 42295.

299I

cabinet el asfari

لجنداري ديزاين
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet el asfari

63 شارع موالي يوسف ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب

لجنداري سيزاين شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22زنقة 

الحرية الطابق3 الرقم5 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   25

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

لجنداري سيزاين.

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حلول  جإنشاء  الفيديو  ألعاب 

تكنولوأيا املعلومات.
22زنقة   : املقر االأت اعي  عنوان 

 22222  - الرقم5  الطابق3  الحرية 

الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 : بلفراح  اح د  زكرياء  الديد 

سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

بلفراح  اح د  زكرياء  الديد 

سانجو  ساحة فال   6384 عنوانه)ا) 

H2M2S9 مونت2يال كندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

بلفراح  اح د  زكرياء  الديد 

سانجو  ساحة فال   6384 عنوانه)ا) 

H2M2S9 مونت2يال كندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 42296.

322I

ARKAM WA HISSABAT

ARTS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ARKAM WA HISSABAT

59 شارع بورسج إقامة طه ، 22222، 

الدار البيضاء املغرب

ARTS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 232 شارع 

انفا اقامة ازجر رقم 22ب - 22222 

Casablanca املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.226945

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2222 تقرر حل  29 ف21اير  املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

ARTS  مبلغ رأس الها 222.222 سرهم 

232 شارع  جعنوان مقرها اإلأت اعي 

 22222  - 22ب  انفا اقامة ازجر رقم 

Casablanca املغرب نتيجة ل : نقص 

املعامالت ج االزمة املالية.

جحدس مقر التصفية ب 232 شارع 

 22222  - 22ب  انفا اقامة ازجر رقم 

Casablanca املغرب. 

ج عين:

ج   MOUNA LEBBAR الديد)ة) 
عنوانه)ا) 22 زنقة غولف سج تاسأورا 

املغرب   Casablanca  22222

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 825249.

322I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 SAHRAOUI LITAAMIR -
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

 SAHRAOUI LITAAMIR - SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 شــارع 

الحــريـــة الطــابــق 3 شقـــة رقــم 5 -- 

22222 الدار البيضاء املـغـــرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564.227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SAHRAOUI LITAAMIR - SARL

اإلنــعـــاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العــقـــاري.
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عنوان املقر االأت اعي : 22 شــارع 
 --  5 رقــم  شقـــة   3 الطــابــق  الحــريـــة 

22222 الدار البيضاء املـغـــرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد تـــوفيـــق صـــــاس  : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد نبيــــل حـــديـــق : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  صـــــاس   تـــوفيـــق  الديد 
إقامـة املوحديـن زنقـة 9 رقـم 22 الحي 
البيضاء  الدار    22572 املح ـدي 

املغرب.
عنوانه)ا)  حـــديـــق  نبيــــل  الديد 
حــي بــوليـــو رفـيـيــرا   8 رقــم   23 ع ــأرة 

22422 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  صـــــاس   تـــوفيـــق  الديد 
إقامـة املوحديـن زنقـة 9 رقـم 22 الحي 
املح ـدي 22572  البيضـــاء الـ ــغـــــرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848.587.
322I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 CENTRE DE BEAUTE
GALILEE - SARLAU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
 CENTRE DE BEAUTE GALILEE
SARLAU - شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 22 زنقــة 
تــوفيـــق الحكـــيـــم ع ــارة الش ــس حــي 

كــوتـيـــي -- 22262 الـــدار البيضاء 
الـ ـغــــرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.224.297
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2222 تقرر حل  22 شتن21  املؤرخ في 
 CENTRE DE BEAUTE GALILEE
مدؤجلية  ذات  شركة   - SARLAU
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   322.222 رأس الها 
تــوفيـــق  زنقــة   22 اإلأت اعي  مقرها 
حــي  الش ــس  ع ــارة  الحكـــيـــم 
البيضاء  الـــدار   22262  -- كــوتـيـــي 
نتيجة الملنــافدـــة ج امزمـــة  الـ ـغــــرب 

اإلقتصـــاسيـــة.
ج عين:

الديد)ة) أحــ ــــد شكيــــب  غــزجلــــي 
حـــي   2 زنـقـــة   25 اكـــدجسج ج عنوانه)ا) 
بـنــي مـــالل املغرب   23222 امسارســــة 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 22 شتن21 2222 جفي 22 زنقــة 
الش ــس  ع ــارة  الحكـــيـــم  تــوفيـــق 
حــي كــوتـيـــي -- 22262 الدار البيضاء 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848.592.
323I

ADVISORY PARTNERS

 SIRWAH 1 FOR GENERAL
TRADING

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

ADVISORY PARTNERS
265 شارع عبد املؤمن حي 

املدتشفيات بناية أ الطابق امجل 
الدار البيضاء ، 22262، الدار 

البيضاء املغرب
 SIRWAH 1 FOR GENERAL

TRADING شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 9 
، 285 شارع عبد املؤمن ، بناية 

بارك جليلي ، الطابق الثالث ، الدار 
البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.382279

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 نون21   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم«   4.222.222«
»3.222.222 سرهم« إ 6 »7.222.222 
مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم« 
مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 22848229.
324I

HORIZON LINES SARL

BIO MAROCAGRI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع مح د اليزيدي، إقامة 

امندلس، بلوك H، الطابق امر�سي، 
رقم 3 ، 93242، تطوان املغرب

BIO MAROCAGRI شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مح د اليزيدي، إقامة امندلس، 

بلوك H، رقم 3، - 93222 تطوان 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 BIO  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAROCAGRI

اإلنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالتدويق الفالحي.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
امندلس،  إقامة  اليزيدي،  مح د 
تطوان   93222  -  ،3 رقم   ،H بلوك 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 622  : الفيال ي  الياس  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 422  : الفيال ي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الفيال ي  مح د  الديد 
شارع الداي جلد سيدي بابا، رقم 39 

93222 تطوان املغرب.
عنوانه)ا)  الفيال ي  الياس  الديد 
شارع الداي جلد سيدي بابا، رقم 39 

93222 تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الفيال ي  مح د  الديد 
شارع الداي جلد سيدي بابا، رقم 39 

93222 تطوان املغرب
عنوانه)ا)  الفيال ي  الياس  الديد 
شارع الداي جلد سيدي بابا، رقم 39 

93222 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2263.
325I

FISCALITY CONSULTING CENTER

SOMARTEM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
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SOMARTEM شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : كلم 22.5 
طريق اسفي حربيل محل رقم 4 - 

42222 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.223273

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   27 املؤرخ في 
SOMARTEM شركة ذات املدؤجلية 
 222.222 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي كلم 
طريق اسفي حربيل محل رقم   22.5
نتيجة  املغرب  مراكش   42222  -  4

لصعوبات في الت ويل.
ج عين:

ج  بنجي ة  مح د  الديد)ة) 
 22 رقم  الكلية  تجزئة  عنوانه)ا) 
)ة)  42222 مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
2222 جفي كلم 22.5  بتاريخ 27 نون21 
 -  4 رقم  محل  حربيل  اسفي  طريق 

42222 مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242924.
326I

SOFI RIMA

 ALIMENTATION GENERAL
OLA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOFI RIMA
صندجق ال21يد 2436 املدينة 

الجديدة فاس ، 32222، فاس 
املغرب

 ALIMENTATION GENERAL OLA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

طاللس عين الشقف فاس - 32222 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

74527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   28

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALIMENTATION GENERAL OLA

املواس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغذاىية.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

طاللس عين الشقف فاس - 32222 

فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : مح د  بلعل6  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بلعل6 مح د عنوانه)ا) 22 

زنقة مصر الطابق 5 شقة 27 طنجة 

32222 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد بلعل6 مح د عنوانه)ا) 22 

زنقة مصر الطابق 5 شقة 27 طنجة 

32222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4642.

327I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

OUAHRANE LIL BINAE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
OUAHRANE LIL BINAE شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الجيش امللكي إقامة الدعيدي 

مكاتب الفتح الطابق التاني الشقة 
رقم 7 - 32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42529
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   32 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
مبلغ   OUAHRANE LIL BINAE
جعنوان  سرهم   92.222 رأس الها 
الجيش  شارع  اإلأت اعي  مقرها 
امللكي إقامة الدعيدي مكاتب الفتح 
الطابق التاني الشقة رقم 7 - 32222 
فاس املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

الغرض اإلأت اعي.
شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 
الدعيدي  إقامة  امللكي  الجيش 
الشقة  التاني  الطابق  الفتح  مكاتب 

رقم 7 - 32222 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  اإلسري�سي  مح د  الديد)ة) 
 32 رقم  هللا  رامه  شارع  عنوانه)ا) 
إقامة الكوتر حي الوفاء 32222 فاس 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
الجيش  شارع   : بالتصفية  املتعلقة 
امللكي إقامة الدعيدي مكاتب الفتح 

الطابق التاني الشقة رقم 7

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4953.
328I

SOFMEC

 HAJ LAHBIB DE
 MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOFMEC
 AV YOUSSEF IBN TACHEFINE ،

35100، GUERCIF MAROC
 HAJ LAHBIB DE MATERIAUX

DE CONSTRUCTION شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 82 

تجزئة ربح - الطابق االجل - 62822 
تاجريرت املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2222/2629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 HAJ  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 LAHBIB DE MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION
بيع مواس   : غرض الشركة بإيجاز 
- جأ يع املعامالت  بالتقديط  البناء 

التجارية.
عنوان املقر االأت اعي : 82 تجزئة 
ربح - الطابق االجل - 62822 تاجريرت 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 92.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 922  : الديد شحالل عبد العا ي 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

العا ي  عبد  شحالل  الديد 
 62822 ربح   تجزئة   82 عنوانه)ا) 

تاجريرت املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
العا ي  عبد  شحالل  الديد 
 62822 ربح   تجزئة   82 عنوانه)ا) 

تاجريرت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 االبتدائية بتاجريرت بتاريخ 

2222 تحت رقم 462/2022.
329I

QUALICIA CONSULTING

 IMRAN IMMOBILIER SARL
AU

إعالن متعدس القرارات

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم 24 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكناس. ، 52222، 
مكناس املغرب

 IMRAN IMMOBILIER SARL AU
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: اقامة 
عاليا حي املدتشفيات الطابق 2 

الدار البيضاء - 22222 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.377657
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2222 نون21   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
اأت اعية  حصة   49222 تفويت 
جالتي كانت في ملك الديد أجرام عبد 
اجرام  الديد  من  كل  لفائدة  القاسر 
الم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  بالل 

فاء  ببلوك  جالقاطن   229437 سين 
املنظر  بندعيد  اقامة   228 شقة 
 24522 ب  مكناس   3 الج يل 
اجرام  جالديدة  اأت اعية،  حصة 
اي ان الحاملة للبطاقة الوطنية الم 
الزرقاء  بشارع  جالقاطنة   648326
ب  تطوان  كويل ا   33 رقم   3 زنقة 
جبدلك،  اأت اعية.  حصة   24522
سيتم تفصيل رأس مال الشركة عل6 
الديد  لفائدة   52% التا ي:  النحو 
الديدة  لفائدة   52% ج  بالل  اجرام 

اجرام اي ان.
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة سات املدؤجلية املحدجسة 
سات الشريك الوحيد ا 6 شركة سات 

املدؤجلية املحدجسة
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
قبول استقالة الديدة اجرام اي ان 
الم  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
648326 من مهامها ك دي2 للشركة.

قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 
الحامل  بالل  اجرام  الديد  تعيين 
 229437 للبطاقة الوطنية الم سين 
جالقاطن ببلوك فاء شقة 228 اقامة 
مكناس   3 الج يل  املنظر  بندعيد 
الحاملة  اي ان  اجرام  جالديدة 
 648326 الم  الوطنية  للبطاقة 
رقم   3 زنقة  جالقاطنة بشارع الزرقاء 

33 كويل ا تطوان مدي2ان للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة سات املدؤجلية املحدجسة 
سات الشريك الوحيد ا 6 شركة سات 

املدؤجلية املحدجسة
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  بند 
حصة   49222 تفويت  مايلي: 
اأت اعية جالتي كانت في ملك الديد 
من  كل  لفائدة  القاسر  عبد  أجرام 
للبطاقة  الحامل  بالل  اجرام  الديد 
229437 جالقاطن  الوطنية الم سين 
اقامة بندعيد   228 ببلوك فاء شقة 
 24522 3 مكناس ب  املنظر الج يل 
اجرام  جالديدة  اأت اعية،  حصة 

اي ان الحاملة للبطاقة الوطنية الم 
الزرقاء  بشارع  جالقاطنة   648326
ب  تطوان  كويل ا   33 رقم   3 زنقة 
جبدلك،  اأت اعية.  حصة   24522
سيتم تفصيل رأس مال الشركة عل6 
الديد  لفائدة   52% التا ي:  النحو 
الديدة  لفائدة   52% ج  بالل  اجرام 

اجرام اي ان.
عل6  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
قبول استقالة الديدة اجرام  مايلي: 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  اي ان 
648326 من مهامها ك دي2  رقم الم 

للشركة.
عل6  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
بالل  اجرام  الديد  تعيين  مايلي: 
سين  الم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
فاء  ببلوك  جالقاطن   229437
املنظر  بندعيد  اقامة   228 شقة 
اجرام  جالديدة  مكناس   3 الج يل 
اي ان الحاملة للبطاقة الوطنية الم 
الزرقاء  بشارع  جالقاطنة   648326
زنقة 3 رقم 33 كويل ا تطوان مدي2ان 

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 42275.
322I

سيوان االستاسة فاط ة الزهراء كطاية

BAYTI GREEN SARL AU 
إعالن متعدس القرارات

سيوان االستاسة فاط ة الزهراء 
كطاية

22، زنقة عالل بن عبد هللا، إقامة 
ياس ين، الطابق الرابع، رقم 26، 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب
 BAYTI GREEN SARL AU »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 
الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: باب 
البيضا، ع ارة 54 شقة 25 رمل 

الحالل بوسكورة، الدار البيضاء. - 
27282 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.396562

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تفويت حصص اأت اعية
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تغيي2 الشكل القانوني للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي  ج7:   6 رقم  بند 
مايلي: تم تفويت مائتان جعشرة حصة 
أصل  من  حصة)،   222( اأت اعية 
من  حصة اأت اعية،   (2222( ألف 
طرف الديد يوسف الخي ة، املغربي 
الحامل لبطاقة التعريف  الجندية، 
 :  ،GM222787 عدس  الوطنية 
حصة   (95( جتدعون  خ دة 
إي ان  الديدة  لفائدة  اأت اعية، 
بلحدن، املغربية الجندية، الحاملة 
عدس  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
 (95( KA33932 - جخ دة جتدعون 
الديدة  لفائدة  اأت اعية،  حصة 
املغربية  اإلبراهيمي،  الوزاني  ملياء 
الحاملة لبطاقة التعريف  الجندية، 
K422792 - جعشرجن  الوطنية عدس 
لفائدة  اأت اعية،  حصة   (22(
املغربية  العطاري،  رقية  الديدة 
الحاملة لبطاقة التعريف  الجندية، 

.C544785 الوطنية عدس
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
شريك جحيد، لشركة ذات مدؤجلية 

محدجسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 37272.
322I

مكتب محاسبة الفجر

SF MAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

مكتب محاسبة الفجر
 bd med V rue 2 immeuble 21
 3eme etage bd med V rue 2
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 immeuble 21 3eme etage،
26000، Settat maroc

SF MAR شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي منازل 
الدرجة 2 الرقم 22 الدرجة - 26222 

الدرجة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22883

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 نون21 2222 ت ت إضافة 
إ 6 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
منعش عقاري.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   28 بتاريخ  ب21شيد  االبتدائية 

2222 تحت رقم 1270/2022.
322I

NABIL SOUBAIRI

STE PLANETTE NATURE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE GHANA VN ،

50000، MEKNES MAROC
STE PLANETTE NATURE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي ايت اح د 
ايت بوبدمان سوق االربعاء سبع 
عيون - 52252 الحاأب املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42927
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2222 تقرر حل 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 STE PLANETTE الوحيد  الشريك 
 222.222 مبلغ رأس الها    NATURE
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي ايت 
االربعاء  سوق  بوبدمان  ايت  اح د 
سبع عيون - 52252 الحاأب املغرب 

نتيجة ل : قفل التصفية.

جحدس مقر التصفية ب ايت اح د 
سبع  االربعاء  سوق  بوبدمان  ايت 

عيون - 52252 الحاأب املغرب. 
ج عين:

مريم بناني ج عنوانه)ا)  الديد)ة) 
 52222 بوبيدمان  ايت  امحند  ايت 
)ة)  ك صفي  املغرب  الحاأب 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 2242.
323I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

LINAYA
إعالن متعدس القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

LINAYA »شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: محل 
بدجار منقار الطي2 أجالس مي ون موالي 

يعقوب - 36226 موالي يعقوب 
فاس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.42987
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2222 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تفويت حصص: تفويت الديد أواس 
من  اأت اعي  342حصة  ل  البقا ي 
الديد  لفائدة  حصة   342 أصل 
ع اس الدين الث2يكي ج تفويت الديد 
حصة اأت اعي   332 نبيل البقا ي ل 
حصة لفائدة الديد   332 من أصل 

ع اس الدين الث2يكي ج تفويت الديدة 
حصة اأت اعي  البقا ي ل332  سناء 
حصة لفائدة الديد   332 من أصل 

ح زة عث ان
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
استقالة املدي2 القديم الديد أواس 

البقا ي من مهامه ك دي2 للشركة
عل6  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
ع اس  الديد  من  كل  تعيين  مايلي: 
الدين الث2يكي جالديد ح زة عث ان 

ك دي2ين أدس للشركة 
قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي 
قرار رقم 5: الذي ينص عل6 مايلي: 

مختلفات
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 

املداه ات 
بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 

رأس املال
بند رقم 9: الذي ينص عل6 مايلي: 

تعيين املدي2
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 6628.

324I

CAUDIFISC SARL

BEL MOTORS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAUDIFISC SARL
43 زنقة في�سي خليفة الدار 

البيضاء ، 22222، الدار البيضاء 
املغرب

BEL MOTORS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي مج وعة 

التقدم GH2-27 الطابق الثاني 
سيدي ال21نو�سي - 22622 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.356632

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 ماي   22 في  املؤرخ 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 BEL MOTORS الوحيد  الشريك 
سرهم   222.222 رأس الها  مبلغ 
مج وعة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
الثاني  الطابق   GH2-17 التقدم 
الدار   22622  - ال21نو�سي  سيدي 
نتيجة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 
جليس  لعدم تحقيق غرض الشركة، 
لدى الشركة أي أع ال لعدة سنوات 
بالشركة  حلت  التي  املالية  جلألزمة 
قرر الشريك حل الشركة بالرأوع إ 6 

قواعد التصفية الخاصة بالشركة.
جحدس مقر التصفية ب مج وعة 
الثاني  الطابق   GH2-17 التقدم 
الدار   22622  - ال21نو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  الحومري  مح د  الديد)ة) 
الح اس  سرب   224 رقم  عنوانه)ا) 
حي الحرش 22222 ايت ملول املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : مج وعة التقدم 
سيدي  الثاني  الطابق   GH2-17

ال21نو�سي الدار البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849223.
325I

KAZDAR CHAUDRONNERIE

 KAZDAR
CHAUDRONNERIE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAZDAR CHAUDRONNERIE
املحل املتواأد برقم 92 زنقة 2 

حي جاس الدهب مكناس ، 52222، 
مكناس املغرب
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 KAZDAR CHAUDRONNERIE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 

الكائن ب رقم 92 زنقة 2 حي جاس 
الدهب مكناس - 52222 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57822

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KAZDAR CHAUDRONNERIE
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أع ال أج تشييد   - صناعة الغاليات 

متنوعة - استي2اس / تصدير.
محل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
جاس  حي   2 زنقة   92 رقم  ب  الكائن 
مكناس   52222  - مكناس  الدهب 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عزيز قزسار : 2.222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
رقم  الديد عزيز قزسار عنوانه)ا) 
الدهب مكناس  جاس  حي   2 زنقة   92

52222 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
رقم  الديد عزيز قزسار عنوانه)ا) 
الدهب مكناس  جاس  حي   2 زنقة   92

52222 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4622.
326I

CAUDIFISC SARL

TAILLE AUTO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAUDIFISC SARL
43 زنقة في�سي خليفة الدار 

البيضاء ، 22222، الدار البيضاء 
املغرب

TAILLE AUTO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 شارع 

برجكدل الطابق متجر ملتقى 
صالونيك - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.529287

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   29 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد TAILLE AUTO مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
22 شارع برجكدل  مقرها اإلأت اعي 
 - صالونيك  ملتقى  متجر  الطابق 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222
غرض  تحقيق  لعدم  نتيجة   : ل 
أي  الشركة  لدى  جليس  الشركة، 
املالية  جلألزمة  سنوات  لعدة  أع ال 
التي حلت بالشركة قرر الشريك حل 
الشركة بالرأوع إ 6 قواعد التصفية 

الخاصة بالشركة.
 22 ب  التصفية  مقر  جحدس 
شارع برجكدل الطابق متجر ملتقى 
البيضاء  الدار   22222  - صالونيك 

املغرب. 
ج عين:

ج  الحلفي  ياسين   الديد)ة) 
شقة  أ  سرج  مكة  طريق  عنوانه)ا) 
الدار   22222  2 باب كاليفورني   32
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
 22  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
شارع برجكدل الطابق متجر ملتقى 

صالونيك الدار البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849224.
327I

CAUDIFISC SARL

LA VILLETTE INOX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAUDIFISC SARL
43 زنقة في�سي خليفة الدار 

البيضاء ، 22222، الدار البيضاء 
املغرب

LA VILLETTE INOX شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
 DES جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة
TERMES تجزئة كوس وس الطابق 

امر�سي الحي املح دي - 22222 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.425469
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 ماي   22 في  املؤرخ 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 LA VILLETTE الوحيد  الشريك 
INOX مبلغ رأس الها 222.222 سرهم 
 DES جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
الطابق  كوس وس  تجزئة   TERMES
امر�سي الحي املح دي - 22222 الدار 
نتيجة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 
جليس  لعدم تحقيق غرض الشركة، 
لدى الشركة أي أع ال لعدة سنوات 
بالشركة  حلت  التي  املالية  جلألزمة 
قرر الشريك حل الشركة بالرأوع إ 6 

قواعد التصفية الخاصة بالشركة.
 DES جحدس مقر التصفية ب زنقة
الطابق  كوس وس  تجزئة   TERMES
امر�سي الحي املح دي - 22222 الدار 

البيضاء املغرب. 

ج عين:

اكناج  الرح ان   عبد  الديد)ة) 

ناأم  الشافعي  شارع  عنوانه)ا)  ج 

رقم 99 الحي املح دي 22222 الدار 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

زنقة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

كوس وس  تجزئة   DES TERMES

الطابق امر�سي الحي املح دي الدار 

البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849222.

328I

Chtita ayyoub

LA CACHINA
إعالن متعدس القرارات

Chtita ayyoub

 hay saada ain taoujdate ، 26

51100، Ain taoujdate Maroc

LA CACHINA »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: محل رقم 

100،98،96 بشارع الكرامة الزهور 

2 فاس - 32262 فاس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.73265

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

الديد  تفويت  حصص:  تفويت 

حصة   662 ل  التل داني  مصطفى 

اأت اعي من أصل 662 حصة لفائدة 

الديد اس اعيل بوكي2

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

استقالة الديد مصطفى التل داني 

من مهامه كشريك في تديي2 الشركة
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قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
إ 6  شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي 
قرار رقم 5: الذي ينص عل6 مايلي: 

مختلفات
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 

املداه ات
بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 

رأس املال
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

الشكل القانوني
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 6653.
329I

CAUDIFISC SARL

GM INTERNATIONAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

CAUDIFISC SARL
43 زنقة في�سي خليفة الدار 

البيضاء ، 22222، الدار البيضاء 
املغرب

GM INTERNATIONAL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 طريق 
الرباط الطابق متجر رقم 3 إقامة 

ساري - 22222 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.482795
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  22 شتن21  املؤرخ في 
 GM شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رأس الها  مبلغ   INTERNATIONAL
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
طريق الرباط الطابق   26 اإلأت اعي 

 22222  - ساري  إقامة   3 رقم  متجر 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 
نتيجة لعدم تحقيق غرض الشركة، 
جليس لدى الشركة أي أع ال لعدة 
حلت  التي  املالية  جلألزمة  سنوات 
الشركة  حل  قررالشركاء  بالشركة 
بالرأوع إ 6 قواعد التصفية الخاصة 

بالشركة.
26 طريق  جحدس مقر التصفية ب 
إقامة   3 رقم  متجر  الطابق  الرباط 
ساري - 22222 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:
ج  املعافي  مح د   الديد)ة) 
رقم  االسارسة  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدار   22222 معرجف  سيدي   232
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : 26 طريق الرباط 
الطابق متجر رقم 3 إقامة ساري الدار 

البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848922.
322I

EXPACT PARTNERS

SWEETSOUTH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 222

 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc

SWEETSOUTH شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 232 

شارع انفا إقامة ازجر مكتب رقم 

22 ب الدار البيضاء - 22222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564525

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SWEETSOUTH
: • استي2اس  غرض الشركة بإيجاز 

جتصدير
• تدويق املنتجات محليا جسجليا

الخاص  للحداب  النقل   •
جلآلخرين )خدمة التوصيل).

• البيع
التدويق   / التجارة اإللكت2جنية   •

الرقمي.
• بيع بالج لة

• املبيعات سجن اتصال باإلنت2نت
• التداجل

• توزيع
• تخزين.

عنوان املقر االأت اعي : 232 شارع 
ب   22 رقم  مكتب  ازجر  إقامة  انفا 
الدار البيضاء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 82.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
822 حصة   : الديد أح د شيبل 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شيبل  أح د  الديد 
 5 رقم   222 ع ارة  الدعاسة  سيار 
 22222 سيدي مومن الدار البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  شيبل  أح د  الديد 
 5 رقم   222 ع ارة  الدعاسة  سيار 
 22222 سيدي مومن الدار البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 42692.

322I

AIT RAZOUK MOULOUD 

STE  BELMARDI  SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AIT RAZOUK MOULOUD
 N 14 2 EME ETAGE AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
STE  BELMARDI  SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 222 

تجزئة اللة موالتي طريق املنزل 
صفرج - 3222 صفرج املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
  STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BELMARDI  SARL
املقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تاأر  البناء.  أج  متنوعة  أع ال 

االستي2اس جالتصدير
.

عنوان املقر االأت اعي : رقم 222 
تجزئة اللة موالتي طريق املنزل صفرج 

- 3222 صفرج املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد لحدن جناصر : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
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 522  : اباسيدي  ابراهيم  الديد 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جناصر  لحدن  الديد 
طريق  موالتي  اللة  تجزئة   272 رقم 

املنزل صفرج 32222 صفرج املغرب.
اباسيدي  ابراهيم  الديد 
عنوانه)ا) رقم 434 حي بوسرهم طريق 

املنزل صفرج 32222 صفرج املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  جناصر  لحدن  الديد 
طريق  موالتي  اللة  تجزئة   272 رقم 

املنزل صفرج 32222 صفرج املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 االبتدائية بصفرج بتاريخ 

2222 تحت رقم 388/2022.

322I

ISDM CONSULTING

ste wald maillad-service
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
ste wald maillad-service شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الوفاق رقم 2442 العيون - 72222 

العيون املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
43923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ste  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.wald maillad-service
ج  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اع ال اخرى.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 72222  - العيون   2442 الوفاق رقم 

العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد سيدي مح د عيال : 2.222 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عيال  مح د  سيدي  الديد 
رقم  الناأم  باب  زنقة  عنوانه)ا) 
 72222 العيون   22 حي الوحدة   24

العيون املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عيال  مح د  سيدي  الديد 
رقم  الناأم  باب  زنقة  عنوانه)ا) 
 72222 العيون   22 حي الوحدة   24

العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 3448/2022.
323I

BUSINESS CENTER.COM

FAST AND TASTY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 22392، 
الدارالبيضاء املغرب

FAST AND TASTY شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

املومن رقم 236 زنقة باسكي اقامة 

ف8 الطابق الثاني رقم 6 - 22222 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564542

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   25

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 FAST  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.AND TASTY

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب جفي الخارج:

تصنيع جبيع جتوزيع الكعك.

مطعم جمقهى.

جالوأبات  الخفيفة  الوأبات 

الدريعة جمطعم البيتزا ؛

معجنات جمخبوزات.

اآليس  جصالون  الشاي  غرفة 

كريم جالكري ة ؛

إعداس جتدليم الوأبات املطبوخة 

من أ يع التخصصات.

خدمات الت وين.

صناعة املواس الغذائية.

خدمة  إلسارة  املشورة  تقديم 

تقديم الطعام جاالستشارات اإلسارية 

تقديم  أي  خاص  جبشكل   ، امخرى 

املداعدة جاملشورة للخدمة للشركات 

جامفراس في مجاالت تقديم الطعام ؛

إسارة جتص يم جتنظيم الفعاليات ؛

جالحفالت  الفعاليات  تنظيم 

جاالحتفاالت.

جالخدمات  النقل  إسارة 

اللوأدتية ؛

تجارة  أي  جتشغيل  جبيع  شراء 

عامة ؛

املشاركة املباشرة أج غي2 املباشرة 

، إما عن طريق املداه ة أج االندماج 

أج إنشاء شركة أج غي2 ذلك في أ يع 

تحقيق  إ 6  تدع6  التي  الشركات 

أهداف م اثلة أج ذات صلة ؛

االستي2اس جالتصدير.

تجارة عامة.

التجارية  العالمات  أ يع  ت ثيل 

عل6  جالحصول   ، جالدجلية  الوطنية 

براءات  أ يع  جاستغالل   ، االمتياز 

جالع ليات  جالت2اخيص  االخت2اع 

جاالمتيازات  التجارية  جالعالمات 

املتعلقة بأغراض الشركة.

املعامالت  أ يع   ، أعم  جبشكل 

جغي2  جاملنقولة  جاملالية  التجارية 

أج  مباشر  بشكل  املتعلقة  املنقولة 

بأحد   ، أزئًيا  أج  كلًيا   ، مباشر  غي2 

امشياء املحدسة أج بأي أشياء م اثلة 

أج مرتبطة..

عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 
زنقة باسكي اقامة   236 املومن رقم 

 22222  -  6 الطابق الثاني رقم  ف8 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

بولعقيدات  ح زة  مح د  الديد 

سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222  :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

بولعقيدات  ح زة  مح د  الديد 

 232 عنوانه)ا) تجزئة السيدطا رقم 

28822 املح دية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

بولعقيدات  ح زة  مح د  الديد 

 232 عنوانه)ا) تجزئة السيدطا رقم 

28822 املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849248.

324I
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Cabinet Smara Consulting

 STE LOGA-TREX TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Cabinet Smara Consulting
حي موالي رشيد شارع الزرقطوني 
الد ارة،  الد ارة  مكرر   38 رقم 

72222، الد ارة املغرب
 STE LOGA-TREX TRAVAUX
مدؤجلية  ذات  شركة    SARL AU

محدجسة ذات الشريك الوحيد
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
SALAM 2 BLOC B NR 16 BIS ES-
SEMARA 72000 - 72000 الد ارة 

املغرب
مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2839
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 LOGA-TREX TRAVAUX SARL AU

.
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
، إنشاءات عامة ،  إنشاءات متنوعة 
مقاجالت من الباطن   ، أع ال ثانوية 
للعقارات ، منشآت بناء ، شراء جبيع 
جصيدلية  البناء  جمواس  منتجات 
أع ال الطرق  ، تطوير عقاري.  عامة 
اآلبار  حفر   ، املختلفة  الشبكات   ،
ملختلف  جاملعدات  املدتلزمات   ،
جالتصدير  االستي2اس   ، املنتجات 
جالتجارة في أ يع املنتجات جاملعدات 
مقاجالت الباطن العامة   ، الصناعية 
التنظيف   ، العامة  اإلنارة  أع ال   ،
النوافذ  تجهيز   ، البدتنة  أع ال   ،

العامة  امماكن  تطوير   ، جكدرها 
جالبالستيك  الخشب  من  نجارة   ،
 ، جبيع جتأأي2 اآلالت  شراء  جاملعاسن. 
البذجر   ، الزهور   ، النباتات   ، توريد 
جشراء  بيع   ، البدتنة  أسجات   ،
أنشطة   ، البدتنة  جمواس  منتجات 
إعاسة التشجي2 ، الع ل عل6 مكافحة 
زحف الرمال ، الغذاء العام جامغذية 
لل اشية ، املحاأر ، أ ع النفايات ، 
الطالء جأع ال التجصيص جالديكور 
جالتجهيزات  جالت2كيبات  جالت2كيبات 
جالدباكة  الصحي  الصرف  جأع ال 
التبليط  جأع ال  الري  جأع ال 
جمعالجة الت2بة جأع ال الحفر جإنشاء 
البالط  جكدر  الريفية  املدارات 

جأع ال الصيانة العامة جاإلصالح..
 SALAM  : عنوان املقر االأت اعي 
 2 BLOC B NR 16 BIS ES-SEMARA

72000 - 72000 الد ارة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 222  : ح د  العينين  ماء  الديد 

حصة بقي ة 2.222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
ح د  العينين  ماء  الديد 
عنوانه)ا) حي الدالم 2 بلوك ب رقم 
27 الد ارة 72222 الد ارة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي2ي الشركة:

ح د  العينين  ماء  الديد 
عنوانه)ا) حي الدالم 2 بلوك ب رقم 
27 الد ارة 72222 الد ارة املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالد ارة بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 229.
325I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

إستريال موتو كومبني
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI
 IMM BARHDADI 4EME ETG

NR19، 63050، جأدة املغرب
إست2يال موتو كومبني شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة طاهر 

الدبتي رقم 27 - 62222 جأدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : إست2يال 

موتو كومبني.
اصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات جاملركبات 
شراء ج بيع اأزاء املركبات 

است2اس جتصدير 
استشارة ج تكوين.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
طاهر الدبتي رقم 27 - 62222 جأدة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   522  : الديد مداح ح اس 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
 522  : مر�سي  بشرى  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ح اس  مداح  الديد 
حي الدعاسة زنقة بومدين بوتشيش 
22 63252 احفي2  ع ارة كرجط رقم 

املغرب.
عنوانه)ا)  مر�سي  بشرى  الديدة 
حي الزهور تجزئة أجريو فوكس رقم 

38 62222 جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مر�سي  بشرى  الديدة 

حي الزهور تجزئة أجريو فوكس رقم 

38 62222 جأدة املغرب 

عنوانه)ا)  ح اس  مداح  الديد 

حي الدعاسة زنقة بومدين بوتشيش 

22 63252 احفي2  ع ارة كرجط رقم 

املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   29 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2626.

326I

رجس اك

روسماك
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

رجس اك

62 شارع اللة الياقوت تقاطع 

مصطفى املعاني رقم 26 الطابق 4, 

مركز رياض, الدارالبيضاء ، 22232، 

الدارالبيضاء املغرب

رجس اك شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 62 شارع 

اللة الياقوت تقاطع مصطفى 

املعاني رقم 26 الطابق 4, مركز 
رياض - 22232 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

رجس اك.

التجارة،   : غرض الشركة بإيجاز 

استي2اس ج تصدير منتجات مختلفة.
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62 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
اللة الياقوت تقاطع مصطفى املعاني 
 - رياض  مركز   ,4 الطابق   26 رقم 

22232 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 98.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد أسامة الباجي : 242 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
حصة   242  : يحيا  معاس  الديد 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
 242  : زكرياء  بوشيبتي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد كريم الع راني : 242 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
ملح دي  الحدن  موالي  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   242  :

للحصة.
الديد مح د املهدي بزطام : 242 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد ك وني مح د : 242 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الباجي  أسامة  الديد 
 65428  58 ست2اس  بيبل  اجݣدت 

رجسلشيم ام ماين أملانيا.
الديد معاس يحيا عنوانه)ا) املنظر 
الج يل زنقة 52 مكرر رقم 7 92262 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  الديد بوشيبتي زكرياء 
 65428 باهنهوفددت2اس 42 

رجسلشيم ام ماين أملانيا.
عنوانه)ا)  الع راني  كريم  الديد 
شارع االمي2   3 ماأوريل الشقة   57

عبد هللا 42292 مراكش املغرب.
ملح دي  الحدن  موالي  الديد 
 65428  25 اجراندت2اس  عنوانه)ا) 

رجسلشيم ام ماين أملانيا.
بزطام  املهدي  مح د  الديد 
بالتز 9  بوكلر  هانس  سر  عنوانه)ا) 

65474 بيشوفشيم أملانيا.
عنوانه)ا)  ك وني مح د  الديد 
الن2أس س   الناشف  جاس  زنقة   3

32222 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الباجي  أسامة  الديد 
 65428  58 ست2اس  بيبل  اجݣدت 

رجسلشيم ام ماين أملانيا
عنوانه)ا)  ك وني مح د  الديد 
الن2أس س   الناشف  جاس  زنقة   3

32222 فاس املغرب
ملح دي  الحدن  موالي  الديد 
 65428  25 اجراندت2اس  عنوانه)ا) 

رجسلشيم ام ماين أملانيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم -.

327I

AUDINORD SARL

 CAISSON BOIS MAROC
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AUDINORD SARL
رقم 58، الطابق الداسس، إقامة 
لينا، زاجية شارع مح د الخامس، 

شارع طان طان جحي لبنان ، 
TANGER MAROC ،92222

 CAISSON BOIS MAROC SARL
AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنقة 
امرسن الطابق امجل رقم 2 طنجة - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 يوليوز   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 CAISSON BOIS MAROC SARL

.AU
 GMB  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.BUSINESS TANGER
زنقة   22  : عنوان املقر االأت اعي 
 - طنجة   2 امرسن الطابق امجل رقم 

92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
222 حصة   : الديد يشو جغفاين 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جغفاين  يشو  الديد 
 2 أيهان  العزيزية  الحدني  املج ع 
رقم 22 طنجة 92222 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  جغفاين  يشو  الديد 
 2 أيهان  العزيزية  الحدني  املج ع 
رقم 22 طنجة 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 22767.

328I

BAM PRIM TRANS

BAM PRIM TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

BAM PRIM TRANS
38 زنقة 25 حي أديد جأدة 38 

زنقة 25 حي أديد جأدة، 62222، 
MAROC جأدة

BAM PRIM TRANS شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 38 زنقة 

25 حي أديد جأدة املغرب 62222 
جأدة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.35439

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2222 تقرر حل  29 سأن21  املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

BAM PRIM TRANS مبلغ رأس الها 

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222,22
أديد  حي   25 زنقة   38 اإلأت اعي 

جأدة املغرب   62222 جأدة املغرب 

نتيجة ل : عجز في النشاط التجاري.
زنقة   38 جحدس مقر التصفية ب 

 62222 حي أديد جأدة املغرب   25

جأدة املغرب. 

ج عين:

ج  بنهار  العا ي   عبد  الديد)ة) 

عنوانه)ا) حي الحك ة زنقة الشورى 
62222 جأدة املغرب  25 جأدة  رقم 

ك صفي )ة) للشركة.

الديد)ة) مح د بنهار ج عنوانه)ا) 

زنقة  بلحدين  تجزئة  الزيتون  حي 

برشيد رقم 227 جأدة 62222 جأدة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 38 زنقة 

25 حي أديد جأدة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بوأدة بتاريخ 22 ماي 2222 

تحت رقم 654.

329I

FIDUCIAIRE BAMMOU

 L›X POLYTECHNIQUE
ETABLISSEMENT PRIVE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

L›X POLYTECHNIQUE
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ETABLISSEMENT PRIVE شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 6 أ 22 

شارعالحدن التاني اقامة الحدن 
2 مكتب رقم42 الطابق الخامس - 

24222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
65375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 L’X POLYTECHNIQUE  :

.ETABLISSEMENT PRIVE
غرض الشركة بإيجاز : -مكتب في 

استشارات تدبي2ية.
 22 أ   6  : املقر االأت اعي  عنوان 
الحدن  اقامة  التاني  شارعالحدن 
 - الطابق الخامس  مكتب رقم42   2

24222 القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : الهاني  الزاكي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الهاني  الزاكي  الديد 
ابن  ج  زغلول  سعد  زاجية   74 ع ارة 
ليزيريس  اقامة   23 شقة  بطوطة 

24222 القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الهاني  مح د  الديد 
 52222  22 الن2أس  حي   224 رقم 

عين توأطات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

شتن21 2222 تحت رقم 3572.

332I

MAJOR SOLUTIONS

MAJOR SOLUTIONS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

MAJOR SOLUTIONS
تجزئة بن تا شفين رقم 534 مراكش 

، 42252، مراكش آملغرب
MAJOR SOLUTIONS شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزءئة بن 
تاشفين رقم534 - 42252 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.86563

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   29 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ   MAJOR SOLUTIONS
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي تجزءئة بن تاشفين 
املغرب  مراكش   42252  - رقم534 

نتيجة ل : توقيف النشاط.
تجزءئة  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 42252  - رقم534   تاشفين  بن 

مراكش املغرب. 
ج عين:

ح يم  الكامل   عبد  الديد)ة) 
تاشفين  بن  تجزءئة  عنوانه)ا)  ج 
املغرب  مراكش   42252 رقم534 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 23229.

332I

 موثق

NewEdge Aesthetics
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

موثق
252 شارع مرس الدلطان, #8 ، 

22232، الدارالبيضاء املغرب
NewEdge Aesthetics شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 59 شارع 
الزرقطوني رقم 28 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.484225

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2222 تم تعيين 
مدي2 أديد للشركة الديد)ة) خليل 

شامة ك دي2 آخر
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 844362.

332I

SFM EXPERTS

FRAGANCE
إعالن متعدس القرارات

SFM EXPERTS
 Boulevard Abdelkrim,46

 Khattabi ، 20500،
CASABLANCA MAROC
FRAGANCE »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 252 

شارع املقاجمة - 22522 252 الدار 
البيضاء امل لكة املغربية.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.222927

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 32 أكتوبر 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
جفاة املرحومة ليل6 الداجسي شريكة ج 

مصفية للشركة
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
بوخريص  عبدالقاسر  الديد  تعين 

مصفي أديد للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 

رئس املال
عل6  ينص  الذي   :42 رقم  بند 

مايلي: الحل ج التصفية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848922.
333I

ESPERE CONSULTING

TRANS TIWCHA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

TRANS TIWCHA شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي كراج 
الكائن بشارع 656 زنقة رقم 6 
الجرف - 82222 انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27465
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 TRANS : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.TIWCHA
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي2.
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كراج   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 6 رقم  زنقة   656 بشارع  الكائن 

الجرف - 82222 انزكان املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 422  : بوخريص  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 622  : الربيب  مصطفى  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
بوخريص  يوسف  الديد 
 22 29 رقم  23 م ر  بلوك  عنوانه)ا) 
حي مبارك اج ع ر 82222 ايت ملول 

املغرب.
الديد مصطفى الربيب عنوانه)ا) 
 82222 الجرف   8 رقم   655 الزنقة 

انزكان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد مصطفى الربيب عنوانه)ا) 
 82222 الجرف   8 رقم   655 الزنقة 

انزكان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   25 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2367.
334I

BRONO FABRICAS-INDUSTRIEL

BRONO FABRICAS-
INDUSTIEL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BRONO FABRICAS-
INDUSTRIEL

426 بلوك 26حي رياض خريبكة ، 
25222، خريبكة املغرب

 BRONO FABRICAS-INDUSTIEL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 426 بلوك 

26 حي رياض خريبكة - 25222 
خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BRONO FABRICAS-INDUSTIEL

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة.

 426  : االأت اعي  املقر  عنوان 

بلوك 26 حي رياض خريبكة - 25222 

خريبكة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

2.222 حصة   : الديد عزيز مريح 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

بقي ة   2.222  : الديد عزيز مريح 

222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 22 عنوانه)ا)  مريح  عزيز  الديد 

خريبكة  بوأنيبة   52 اح ر  بلوك 

25222 خريبكة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

 22 عنوانه)ا)  مريح  عزيز  الديد 

خريبكة  بوأنيبة   52 اح ر  بلوك 

25222 خريبكة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

25 سأن21  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2222 تحت رقم 625.

335I

H.A ACCOUNTING GROUP

جكس& كو
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

H.A ACCOUNTING GROUP
 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أكس& كو شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 32 ج 
رقم 32 الطابق الرابع شارع مح د 
الخامس رقم 222 كليز مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.226925

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تعيين   2222 نون21   32 املؤرخ في 
مدي2 أديد للشركة الديد)ة) الراجي 

رضا ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242276.
336I

METREK COMPTA PRO

ADHAS TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
ADHAS TRANS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
سلي انية 3 رقم 292 - 24222 

سيدي سلي ان املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ADHAS TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع جنقل املدافرين.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 24222  -  292 رقم   3 سلي انية 

سيدي سلي ان املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 92.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عاسل البكري : 922 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  البكري  عاسل  الديد 
 24222  292 رقم   3 حي الدلي انية 

سيدي سلي ان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  البكري  عاسل  الديد 
 24222  292 رقم   3 حي الدلي انية 

سيدي سلي ان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بديدي سلي ان بتاريخ 22 

سأن21 2222 تحت رقم 243.
337I

COFIDEC

 PNEUMATIQUE
 MECANIQUE
CHEFCHAOUNI
إعالن متعدس القرارات

COFIDEC
 Etg 1, hay Al Azhar (sidi
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 Bernoussi( , n° 36, Tr
 Casablanca، 20600، 4/2

CASABLANCA املغرب
 PNEUMATIQUE MECANIQUE

CHEFCHAOUNI »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: 254ـ256 

شارع الشفشاجني عين الدبع - 
22253 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.93557
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نون21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تفويت أ يع الحصص االأت اعية 
 8252 جعدسها  رأا ي  مح د  للديد 
الديد  لفائدة  اأت اعية  حصة 

عبداالله رأا ي
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تفويت أ يع الحصص االأت اعية 
 452 جعدسها  رأا ي  اح د  للديد 
الديد  لفائدة  اأت اعية  حصة 

عبداالله رأا ي
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تفويت أ يع الحصص االأت اعية 
 452 جعدسها  رأا ي  عبدهللا  للديد 
الديد  لفائدة  اأت اعية  حصة 

عبداالله رأا ي
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تفويت أ يع الحصص االأت اعية 
للديدة الزجهرة تاج الدين جعدسها 
الديد  لفائدة  اأت اعية  حصة   52

عبداالله رأا ي
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تتبيث الديد عبداالله رأا ي ك دي2 

جحيد للشركة ملدة غي2 محدجسة
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
رأا ي  مح د  الديد  استقالة  قبول 

من تديي2 الشركة
قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 
من القانون  ج24  6ـ7  تغيي2 الفصول 

االسا�سي

قرار رقم 5: الذي ينص عل6 مايلي: 
تحديث النظام االسا�سي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 
بتحرير  قام  رأا ي  عبداالله  الديد 
أ يع الحصص االأت اعية البالغة 

25222 حصة 
عل6  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
اصبحت  البيع  بعدع لية  مايلي: 
أ يع الحصص االأت اعية املحررة 
الشركة  لراس ال  املكونة  جاملكتتبة 
الديد  ملك  في   25222 جالبالغة 

عبداالله رأا ي
بند رقم 24: الذي ينص عل6 مايلي: 
تتبيث الديد عبداالله رأا ي ك دي2 

جحيد للشركة ملدة غي2 محدجسة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848229.

338I

FIDUTRACO CONSULTING

916
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
926 شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 زنقة 
الصنوبر الشقة 22 الطابق الرابع - 

2232 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.482599

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  32 شتن21  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
222.222 سرهم  926  مبلغ رأس الها 
زنقة   2 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 - الطابق الرابع   22 الصنوبر الشقة 
2232 الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل 

: عدم مرسجسية نشاطها.

جحدس مقر التصفية ب زاجية شارع 

 5 الطابق  الفنون  اقامة  طانطان 

شقة 28 بوركون - - البيضاء املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) ايوب شكري ج عنوانه)ا) 
سيزاغ  اقامة  طانطان  شارع  زاجية 

الطابق 5 شقة 26 بوركون - البيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848298.

339I

RAIHANA ET AYOUB GESTION 

 FALCOM
INFRASTRUCTURE

إعالن متعدس القرارات

RAIHANA ET AYOUB GESTION

اقامة الربيع 2 الطابق 2 رقم 8 شارع 

الغولف سيدي يوسف بن علي ، 

42222، مراكش املغرب

 FALCOM INFRASTRUCTURE

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 27 

شارع مح د الداسس اقامة اصالة 2 

الطابق 4 - 42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.222387

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

املدي2:  تعين  تجديد  رقم  قرار 

الشريك  مايلي:  عل6  ينص  الذي 

الديد  تعيين  تجديد  يقرر  الوحيد 

للشركة  مدي2  اللطيف  عبد  بن2حو 

ملدة سنة جاحدة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم   بند رقم 25: الذي ينص 
عل6 مايلي: تجديد تعيين الديد بن2حو 
عبد اللطيف مدي2 للشركة ملدة سنة 

جاحدة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 22962.

342I

SOCOGENA

سهيلة بيبينييغ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24

 ROUTE AIN CHKEF FES،
30000، FES MAROC

سهيلة بيبينييغ شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : كيلومت2 5 
تعاجنية الورسية طريق عين الشقف 

فاس 32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.57259

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   25 املؤرخ في 
سهيلة بيبينييغ شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
تعاجنية   5 مقرها اإلأت اعي كيلومت2 
فاس  الشقف  عين  طريق  الورسية 
لعدم  نتيجة  املغرب  فاس   32222

تحقيق رقم معامالت.
ج عين:

ج  الفالجي  ح يد  الديد)ة) 
العباسية  اجفال  ايت  سجار  عنوانه)ا) 
املغرب  فاس   32222 القصي2 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 25 نون21 2222 جفي كيلومت2 5 
تعاجنية الورسية طريق عين الشقف 

فاس 32222 فاس املغرب.



عدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222)الجريدة الرسمية   23750

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5022/2022.
342I

STE BISCALL SARL AU

STE BISCALL- شركة بيسكال
إعالن متعدس القرارات

STE BISCALL SARL AU
 AV ABDELALI BENCHEKROUNE
 RCE BUR ZINEB 4 ETG BUR 26

FES ، 30000، FES MAROC
 STE BISCALL- شركة بيدكال

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع بن 
عبد العا ي بنشقرجن اقامة مكاتب 

زينب الطابق الرابع املكتب 26 - 
32222 فاس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.68269
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 نون21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
الديد  تفويت  علي  املصاسقة  ت ت 
حصة   522 الدباغ  الرزاق  عبد 
2222حصة  اصل  من  اأت اعية 
لفائدة الديد عبدالقاسر ملو ي بتاريخ 

29 نون21 2222 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغبي2 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
ذات  شركة  ا 6  الوحيد  الشريك 

املدؤجلية املحدجسة
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
تحويل املقر االأت اعي من شارع بن 
مكاتب  اقامة  بنشقرجن  العا ي  عبد 
ا 6   26 املكتب  الرابع  الطابق  زينب 
جزنقة  الخامس  مح د  شارع  زاجية 
الشقة   6 ع ارة  لومبابا  باتريس 
بالطابق االجل رقم 2 املدينة الجديدة 
قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 
للشركة  جتوقيع  أديد  مدير  تعيين 
الرزاق ج الديد  الدباغ عبد  الديد 

ملو ي عبد القاسر ك دي2ين للشركة 

قرار رقم 5: الذي ينص عل6 مايلي: 
تعديل مقتضيات النظام االسا�سي

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

الذي  1-4-6-7-14ج26:  بند رقم 
ينص عل6 مايلي: تعديل البند الواحد 
بع  لرا ا - بع لدا ا - س س لدا ا - بع لرا ا -
القانون  من  عشر  عشرجالداسس 

االسا�سي للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4764.

342I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T2CS

DOLCE BE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA--
CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL MASSAR ROUTE
 DE SAFI APPT N°9 2EME

 ETAGE MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

DOLCE BE شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املالح 
سوق الكزسرية طريق التوارك 24 

ساحة - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232223
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DOLCE BE
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتنظيم امحداث.

املالح   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 24 التوارك  طريق  الكزسرية  سوق 

ساحة - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 52  : رجبياتي  امانويال  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 : الديد بهلول بنجامين فريدريك 
52 حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة امانويال رجبياتي عنوانه)ا) 
الدكالة  باب   52 الرقم  زمران  سرب 

42222 مراكش املغرب.
فريدريك  بنجامين  بهلول  الديد 
 BOULEVARD DE عنوانه)ا) 
 L’OBSERVATOIRE 26322 355

NICE 26322 26322 فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة امانويال رجبياتي عنوانه)ا) 
الدكالة  باب   52 الرقم  زمران  سرب 

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 22726.
343I

EXPACT PARTNERS

UPCOLAB
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 222
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
UPCOLAB شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 232 شارع 

 11B - انفا إقامة أزجر مكتب رقم
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563287

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.UPCOLAB
نشر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال21امج.
 232  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 22B شارع انفا إقامة أزجر مكتب رقم

20000 - الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : الديد اس اعيل ساساح 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد اس اعيل ساساح عنوانه)ا) 
 7 شقة  أ  ع ارة  املومن  عبد  شارع 

28822 املح دية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد اس اعيل ساساح عنوانه)ا) 
 7 شقة  أ  ع ارة  املومن  عبد  شارع 

28822 املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 39242.

344I

أالسكيا

ALASKIA أالسكيا
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

أالسكيا
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املحل رقم 23 إقامة شيهاب جيدالن 
مكناس ، 52222، مكناس املغرب
أالسكيا ALASKIA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل رقم 
23 إقامة شيهاب جيدالن مكناس - 

52222 مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55265

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 غشت   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
بي  فيصل  )ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   2.222
2.222 حصة لفائدة الديد )ة) إلهام 

شراط بتاريخ 22 غشت 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4325.
345I

Cap Conseils

Agence 4 Saisons
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,323
20390، Casablanca Maroc

Agence 4 Saisons شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 شارع 

الحرية الطابق الثالت شقة 5 - 
22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562762

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Agence 4 Saisons
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 
التوظيف جالتقييم  املوارس البشرية- 
جسعم املوظفين جالباحثين عن ع ل 
املتعلقة  املشاريع  جإسارة  -التدريب 
بتنظيم املوارس البشرية ، جاالستعانة 
جنشر  جتحديد   ، خارأية  ب صاسر 
في  -االستشارات  املعلومات  نظم 
االست2اتيجية جتن ية املوارس البشرية..
22 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 -  5 شقة  الثالت  الطابق  الحرية 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 La SAS FM RECRUTER الشركة
IENT : 100 حصة بقي ة 222 سرهم 

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 La SAS FM RECRUTER الشركة
 23222 مرسيليا  عنوانه)ا)   IENT

مرسيليا فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بخالق  رشيد  الديد 

انفا 22222 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  بورسي  سعيد  الديد 

انفا 22222 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم -.
346I

املركز املراك�سي لإلرشاس

أدالور )دار الزيتونة السالم)
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز املراك�سي لإلرشاس

شقة رقم ٩ مدخل أ ع ارة أنس 
ماأوريل شارع موالي عبد هللا ، 2، 

مراكش املغرب
أسالور )سار الزيتونة الدالم) شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي سيدي 
بندلي ان سرب إحيحان رقم 26 - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
أسالور   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

)سار الزيتونة الدالم).
سار   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

للضيافة أج رياض.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
سيدي بندلي ان سرب إحيحان رقم 

26 - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس ال الشركة: 22.222,22 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 222  : سراأليك  الفي2  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد الفي2 سراأليك عنوانه)ا) 
زنقة موالي سريس االك21 حدان   23

42222 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد سواس سراأليك عنوانه)ا) 
زينيكا   72222 زينيكا   92 لوندزا 

البوسنة جالهرسك

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242629.
347I

Cap Conseils

Vaponoa
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,323
20390، Casablanca Maroc

Vaponoa شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 شارع 
الحرية الطابق الثالت شقة 5 - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563272
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Vaponoa
أ يع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
مرتبطة  تكون  قد  التي  الع ليات 
بشكل مباشر أج غي2 مباشر بالشراء 
جالبيع لألفراس عن طريق طلب ال21يد 
عل6 اإلنت2نت جعل6 أي جسائط أخرى 
جاملنتجات  املقاالت  أ يع  سعم  أج 
جأ يع  أشكالها  بج يع  التجارية 
مرتبطة  تكون  قد  التي  الخدمات 
بشكل مباشر أج غي2 مباشر للسجائر 
اإللكت2جنية  جالدوائل  اإللكت2جنية 

جالعبوات جأ يع ملحقاتها.
22 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 -  5 شقة  الثالت  الطابق  الحرية 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 La SAS Schumy Invest الشركة
89 : حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 La SARL SVL Invest : الشركة 
22 حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 Alexandre Lenormand الديد 
1 : حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

 La SAS Schumy Invest الشركة
بوبيني   93222 بوبيني  عنوانه)ا) 

فرندا.
 La SARL SVL Invest الشركة 
عنوانه)ا) برجكديل 6222 برجكديل 

بلجيكا.
 Alexandre Lenormand الديد 
عنوانه)ا) انفا 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
 Alexandre Lenormand الديد 
عنوانه)ا) انفا 22222 الدار البيضاء 

املغرب
 MARTIN DIAZ DAVID الديد 
عنوانه)ا) انفا 22222 الدار البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم -.
348I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE OUJANA CAR
إعالن متعدس القرارات

MATAHRI ABDERRAHIM
225 زنقة جليلي حي الدالم بركان ، 

63322، بركان املغرب
STE OUJANA CAR »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 86 
زنقة النهضة حي املح دي بركان - 

63322 بركان املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5622

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

522 حصة من الديد  مايلي: تفويت 

الحامل  الواحد  عبد  بوعدرية 

رقم  الطنية  التعريف  لبطاقة 

FA252253 ا 6 الديد س ي2 الهندجز 

الحامل لبطاقة التعريف الطنية رقم 

522 حصة من  PP822258 جتفويت 

الديدة جأنة رباب الحاملة لبطاقة 

ا 6   SL8272 رقم  الطنية  التعريف 

الحاملة  رقية  بوعزاجي  الديدة 

رقم  الطنية  التعريف  لبطاقة 

 FA52522

عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

مايلي: استقالة الديد بوعدرية عبد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الواحد 

الطنية رقم FA252253 جتعيين مدي2 

الهندجز  س ي2  الديد  لشركة  أديد 

الحامل لبطاقة التعريف الطنية رقم 

PP822258

عل6  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

مايلي: تحويل مقر الشركة من ع ارة 

 5 رقم  شقة  الثالث  24الطابق  رقم 

بركان  املدي2ة  حي  االستقالل  شارع 

ا 6 رقم 86 زنقة النهضة حي املح دي 

بركان

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 

تفويت 522 حصة مئة سرهم للحصة 

الواحد  عبد  بوعدرية  الديد  من 

الطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

س ي2  الديد  ا 6   FA252253 رقم 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الهندجز 

جتفويت   PP822258 رقم  الطنية 

حصة من الديدة جأنة رباب   522

الحاملة لبطاقة التعريف الطنية رقم 

رقية  بوعزاجي  الديدة  ا 6   SL8272

الحاملة لبطاقة التعريف الطنية رقم 

 FA52522

بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 
تم تحديد رأس املال ب بلغ )100،000 
سرهم) مقدم إ 6 ألف )2222) سهم 
 ، منه ا  لكل  سرهم)   222.22( من 
كل  مداه ات  بندب  جمخصص 
الديد  ا 6  سهم   522 جهي   ، منه ا 
لبطاقة  الحامل  الهندجز  س ي2 
ج   PP822258 التعريف الطنية رقم 
522 سهم ا 6 الديدة بوعزاجي رقية 
الحاملة لبطاقة التعريف الطنية رقم 

 FA52522
عل6  ينص  الذي   :24 رقم  بند 
مايلي: استقالة الديد بوعدرية عبد 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الواحد 
الطنية رقم FA252253 جتعيين مدي2 
الهندجز  س ي2  الديد  لشركة  أديد 
الحامل لبطاقة التعريف الطنية رقم 

PP822258
بند رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 
الشركة من ع ارة رقم  تحويل مقر 
5 شارع  24الطابق الثالث شقة رقم 
االستقالل حي املدي2ة بركان ا 6 رقم 

86 زنقة النهضة حي املح دي بركان
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب21كان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 645/2022.

349I

NABIL SOUBAIRI

STE FRIENDS MEK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE GHANA VN ،

50000، MEKNES MAROC
STE FRIENDS MEK شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 25 محل 
رقم 3 شارع اطلس م ج - 52222 

مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.53759

ب قت�سى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في 22 شتن21 2222 تقرر حل 
STE FRIENDS MEK شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأس الها 222.222 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 

25 محل رقم 3 شارع اطلس م ج - 
52222 مكناس املغرب نتيجة لقفل 

التصفية.
ج عين:

ح يدي  الهاسي  عبد  الديد)ة) 
 29 زنقة  سال  مج وعة  عنوانه)ا)  ج 
مكناس   52222 البداتين   269 رقم 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 22 شتن21 2222 جفي 25 محل 
 52222  - شارع اطلس م ج   3 رقم 

مكناس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 2229.
352I

MARRAKECH INVEST ET BUSINESS

لنس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MARRAKECH INVEST ET
BUSINESS

شارع يعقوب املنصور اقامة سراركة 
بوكار مكتب رقم 37 الطابق 2 أيليز 

، 42272، مراكش املغرب
لنس شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
سومية اقامة شهرزاس 3 الطابق 

5 الرقم 22 بل يغ الدار البيضاء - 
22242 الدار البيضاء الدار البيضاء.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.422629
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   29 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
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مبلغ  لنس  الوحيد  الشريك  ذات 
جعنوان  سرهم   52.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي شارع سومية اقامة 
22 بل يغ  5 الرقم  3 الطابق  شهرزاس 
الدار البيضاء - 22242 الدار البيضاء 
الدار البيضاء نتيجة ل : عدم تحقيق 

االهداف.
شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 
الطابق   3 شهرزاس  اقامة  سومية 
 - البيضاء  الدار  بل يغ   22 الرقم   5

22242 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  الكدا ي  ياسين  الديد)ة) 
رقم  الزرقطوني  تجزىة  عنوانه)ا) 
 42222 مراكش  املحاميد   2233
مراكش املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848777.
352I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

BE.SUD INVEST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

BE.SUD INVEST شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
22 زنقة الحرية الطابق 3 الشقة 
5 الدارالبيضاء املغرب - 22222 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564232
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BE.SUD INVEST
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري، تجزيء امرا�سي الع رانية، 

أشغال البناء ج التشطيب..
رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الشقة   3 الطابق  الحرية  زنقة   22
 22222  - املغرب  الدارالبيضاء   5

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 522  : الديد بورايط عبدالعزيز 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 522  : هشام  بورايط  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عبدالعزيز  بورايط  الديد 
الفوراة  زنقة   78 رقم  عنوانه)ا) 
الدارالبيضاء  املعاريف   3 الطابق 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  هشام  بورايط  الديد 
 3 الطابق  الفوراة  زنقة   78 رقم 
 22222 الدارالبيضاء  املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عبدالعزيز  بورايط  الديد 
الفوراة  زنقة   78 رقم  عنوانه)ا) 
الدارالبيضاء  املعاريف   3 الطابق 

22222 الدارالبيضاء املغرب
عنوانه)ا)  هشام  بورايط  الديد 
 3 الطابق  الفوراة  زنقة   78 رقم 
 22222 الدارالبيضاء  املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
سأن21 2222 تحت رقم 22848242.

352I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

MR TELDE CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 BUREAUX MARINA 3 EME

 ETAGE BUR 19 AV ABDELKRIM

 BENJELLOUN VN FES، 30000،

FES MAROC

MR TELDE CAR شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 77 

متجر رقم 22 تجزئة الدالم طريق 

صفرج - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74762

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   32

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MR  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TELDE CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
 77 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

طريق  الدالم  تجزئة   22 رقم  متجر 

صفرج - 32222 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 5.222  : الع ري  رشيد  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الع ري  رشيد  الديد 
أجالس  الدفل6  الطيب  أجالس  سجار 

الطيب 32223 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
بويحياجي  مصطفى  الديد 
زنقة أريحا   3 شارع جهران  عنوانه)ا) 

الزهور 2 32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 6644.

353I

FIGENOR

 ALUMINIUM AL
BANYAHYATI-SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 285

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

ALUMINIUM AL BANYAHYATI-
SARL شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 226. حي 
املدي2ة - 62222 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2867
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   27 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
ALUMINIUM AL BANYAHYATI-
سرهم   22.222 مبلغ رأس الها   SARL
حي   .226 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
املغرب  الناظور   62222  - املدي2ة 

نتيجة ل : نهاية نشاط الشركة.
حي   226 جحدس مقر التصفية ب 

املدي2ة - 62222 الناظور املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) عبدالحكيم  البنيحياتي 
ج عنوانه)ا) سجار مداسيت بني شيكر 
62322 الناظور املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 4929.
354I

STE AYAD CONSULTING SARL

 UNION FIDUCIAIRE
D›OUJDA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME ETAGE APPT N°9 ،
60000، OUJDA MAROC

 UNION FIDUCIAIRE D›OUJDA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 3 طريق 
تنذجف الطابق االجل الشقة رقم 

7 جأدة 2 3 طريق تنذجف الطابق 
االجل الشقة رقم 7 جأدة 62222 

جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42245
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.UNION FIDUCIAIRE D’OUJDA
محاسب   : غرض الشركة بإيجاز 

خبي2.
عنوان املقر االأت اعي : 2 3 طريق 
رقم  الشقة  االجل  الطابق  تنذجف 
طريق تنذجف الطابق   3  2 جأدة   7
 62222 جأدة   7 رقم  الشقة  االجل 

جأدة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 752  : الرابحي  مصطفى  الديد 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 252  : الرابحي  سامية  الديدة 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 752  : رابحي  مصطفى  الديد 
بقي ة 222 سرهم.

الديدة سامية رابحي : 252 بقي ة 
222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مصطفى رابحي عنوانه)ا) 
الشقة  فالح  اقامة  كثي2  ابن  زنقة 
 22372 الدارالبيضاء  املعاريف   3

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  رابحي  سامية  الديد 
شارع تنذجف اقامة الزرهوني الطابق 
جأدة   62222 جأدة   7 شقة  االجل 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد مصطفى رابحي عنوانه)ا) 
الشقة  فالح  اقامة  كثي2  ابن  زنقة 
 22372 الدارالبيضاء  املعاريف   3

تاسارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2855.

355I

FIGENOR

 ALUMINIUM AL
BANYAHYATI-SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 285

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

ALUMINIUM AL BANYAHYATI-
SARL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 226. حي 
املدي2ة - 62222 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2867
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   26 املؤرخ في 
ALUMINIUM AL BANYAHYATI-
املدؤجلية  ذات  شركة   SARL
 22.222 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 226. 
حي املدي2ة - 62222 الناظور املغرب 

نتيجة لنهاية نشاط الشركة.
ج عين:

الديد)ة) عبدالحكيم البنيحياتي 
ج عنوانه)ا) سجار مداسيت بني شيكر 
62322 الناظور املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
226.حي  جفي   2222 نون21   26 بتاريخ 

املدي2ة - 62222 الناظور املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 4922.
356I

PLURIDIS

Carrefour Fourniture.MA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئ2 أنزران ج زنقة القائد 
امشطر ع ارة ربح A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم 26 - املعاريف ، 22372، 

الدار البيضاء املغرب
Carrefour Fourniture.MA شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 332 شارع 
ابراهيم الرجساني الطابق 5 شقة 22 
إقامة ريحان معاريف - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.542623

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 29 أكتوبر 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

»332 شارع ابراهيم الرجساني الطابق 

 - إقامة ريحان معاريف   22 شقة   5

إ 6  املغرب«  البيضاء  الدار   22222
 22222  - ليداسفة  زبي2   E  5 »لوت 

الدار البيضاء املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 845922.

357I

مكتب املحاسبة

 SOCIETE GALANT

TRANSPORT SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب املحاسبة

شارع أون كينيدي ع ارة أعراب 

الطابق امجل رقم ب4 ، 35222، 

تازة املغرب

 SOCIETE GALANT TRANSPORT

SARL AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املدي2ة 

2 مج وعة 4 رقم 22 تازة - 35222 

تازة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4797

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2222 أكتوبر   25 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

اي ان رشيدي  )ة)  تفويت الديد 

922 حصة اأت اعية من أصل 922 

حصة لفائدة الديد )ة) أيوب الغرفي 

بتاريخ 25 أكتوبر 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن21   22 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2222 تحت رقم 555/22.

358I
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MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SOCIETE EM2TR SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلدطين ، 32222، 

فاس املغرب
 SOCIETE EM2TR SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قطعة 
ال21اسعي رقم 243 زجاغة موالي 

يعقوب فاس - 32222 فاس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43227

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 نون21   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم«   2.222.222«
»2.222.222 سرهم« إ 6 »2.222.222 
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم« 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5224.

359I

fidmbk

DELTAMANE TECH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصي2ي ، 26252، مشرع 

بلقصي2ي املغرب
DELTAMANE TECH شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي سوناك 
رقم  22 بلقصي2ي - 26252 مشرع 

بلقصي2ي املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DELTAMANE TECH

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أأهزة املراقبة ج نقل البضائع.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 26252  - 22 بلقصي2ي  سوناك رقم  

مشرع بلقصي2ي املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد الدغمي أي ن : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الدغمي أي ن عنوانه)ا) حي 

بلقصي2ي   26252  22 رقم  سوناك 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد الدغمي أي ن عنوانه)ا) حي 

بلقصي2ي   26252  22 رقم  سوناك 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بلقصي2ي  ب شرع  االبتدائية 

25 سأن21 2222 تحت رقم 332.

362I

ائت انية »مكتب الدراسات كنتوس« ش.ذ.م.م 

»مكتب معت د من طرف الدجلة«

RAM CONSTRUCTION

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

ائت انية »مكتب الدراسات كنتوس« 

ش.ذ.م.م »مكتب معت د من طرف 

الدجلة«

23، زنقة جاس زيز، رقم 4، أكدال ، 

22292، الرباط املغرب

RAM CONSTRUCTION شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 26، 

زنقة أجالس بوزيري، شارع بئ2 قاسم، 

الدوي�سي. - 22272 الرباط املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.99925

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2222 تقرر حل  32 شتن21  املؤرخ في 

شركة   RAM CONSTRUCTION

مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 

أجالس  زنقة   ،26 اإلأت اعي  مقرها 

الدوي�سي.  شارع بئ2 قاسم،  بوزيري، 

نتيجة  املغرب  الرباط   22272  -

مبلغ  فاق  الذي  الت2اكمي  العجز  ل 

رأس ال الشركة..

ج عين:

ج  العباسي  زهي2  الديد)ة) 

بوزيري،  أجالس  زنقة   ،26 عنوانه)ا) 

 22272 الدوي�سي.  شارع بئ2 قاسم، 

الرباط املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 ،26 جفي   2222 شتن21   32 بتاريخ 

شارع بئ2 قاسم،  زنقة أجالس بوزيري، 

الدوي�سي. - 22272 الرباط املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232927.

362I

STE FURAMIC SARL

 STE GHIZLANE TRAVAUX

SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

STE FURAMIC SARL
زاجية شارع الفتواكي جابن الخطيب 

ع ارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، جأدة املغرب

 STE GHIZLANE TRAVAUX SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 تجزئة 

الصابوني جاس الناشف - 62222 

جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32822

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2222 تقرر حل 

 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

GHIZLANE TRAVAUX SARL  مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي 46 تجزئة الصابوني 

62222 جأدة املغرب   - جاس الناشف 

االقتصاسية...قلة  االزمة   : ل  نتيجة 

املوارس املالية...املنافدة.

جحدس مقر التصفية ب 46 تجزئة 

 62222  - الناشف  جاس  الصابوني 

جأدة املغرب. 

ج عين:

الرح ان  بنطالب عبد  الديد)ة) 

الصابوني  تجزئة   46 عنوانه)ا)  ج 

املغرب  جأدة   62222 الناشف  جاس 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   24 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2738.

362I
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STE FURAMIC SARL

STE MAGDET SARL A/U

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

STE FURAMIC SARL

زاجية شارع الفتواكي جابن الخطيب 

ع ارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، جأدة املغرب

STE MAGDET SARL A/U شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 زنقة 

مليلية - 62222 جأدة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.32275

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 22 أكتوبر 2222 تقرر حل 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 STE MAGDET الوحيد  الشريك 

 22.222 مبلغ رأس الها   SARL A/U

 26 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

جأدة املغرب   62222  - زنقة مليلية 

...كث2ة  قلة املوارس املالية   : نتيجة ل 

املنافدة...قلة فرض الشغل.

زنقة   26 جحدس مقر التصفية ب 

مليلية - 62222 جأدة املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) سباب  حنان ج عنوانه)ا) 

حي   7 نوف 21 شقة رقم   26 زنقة   22

املغرب  الحدي ة   32222 الدالم 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   28 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2755.

363I

STE FURAMIC SARL

 STE NEGGAZ CASH
SERVICES SARL A/U

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE FURAMIC SARL
زاجية شارع الفتواكي جابن الخطيب 

ع ارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 
3 ، 62222، جأدة املغرب

 STE NEGGAZ CASH SERVICES
SARL A/U شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع بئ2 

انزران رقم 26 مكرر - 62222 جأدة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37233
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 STE NEGGAZ الوحيد  الشريك 
مبلغ   CASH SERVICES SARL A/U
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
انزران  بئ2  شارع  اإلأت اعي  مقرها 
رقم 26 مكرر - 62222 جأدة املغرب 
نتيجة ل : كث2ة املنافدة...قلة املوارس 

املالية.
جحدس مقر التصفية ب شارع بئ2 
انزران رقم 26 مكرر - 62222 جأدة 

املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) الربيب يحي ج عنوانه)ا) 
زنقة  بنعدي  تجزئة  الدالم  حي 
االمانة رقم 36 62222 جأدة املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2885.
364I

STE FURAMIC SARL

STE OUJDA ELECTRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

STE FURAMIC SARL

زاجية شارع الفتواكي جابن الخطيب 

ع ارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 62222، جأدة املغرب

STE OUJDA ELECTRO شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

ايريس اقامة النصر 245 رقم 7 - 

62222 جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33675

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 يونيو   27 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ    STE OUJDA ELECTRO

جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي تجزئة ايريس اقامة 

جأدة   62222  -  7 رقم   245 النصر 

املغرب نتيجة ل : كث2ة املنافدة..قلة 

املوارس املالية....

تجزئة  ب  التصفية  مقر  جحدس 

 -  7 رقم   245 النصر  اقامة  ايريس 

62222 جأدة املغرب. 

ج عين:

ج  سومية  برحو   الديد)ة) 

رقم  فتاح  الحاج  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدار   22622 جلفة   2 الطابق   673

البيضاء املفرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   26 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2673.

365I

FDM CONSEIL

 MASTERS STRUCTURE
METALLIQUE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FDM CONSEIL
 BD IBNOU SINA RES AL

 BARAKA GH 10 L115 APPT 1 ،
20200، CASABLANCA MAROC

 MASTERS STRUCTURE
METALLIQUE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 56 شارع 
موالي يوسف الطابق 3 شقة الرقم 
24 - 22222 الدار البيضاء املغـرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.428522
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   24 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
 MASTERS الوحيد  الشريك  ذات 
STRUCTURE METALLIQUE  مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
موالي  شارع   56 اإلأت اعي  مقرها 
 -  24 شقة الرقم   3 يوسف الطابق 
22222 الدار البيضاء املغـرب نتيجة 

ل : حل شركة.
56 شارع  جحدس مقر التصفية ب 
3 شقة الرقم  موالي يوسف الطابق 

24 - 22222 الدار البيضاء املغـرب. 
ج عين:

ج  مرزجق  يوسف   الديد)ة) 
الرقم   42 عنوانه)ا) سرب كوريا زنقة 
املغـرب  البيضاء  الدار   22222  62

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
56 شارع موالي   : املتعلقة بالتصفية 

يوسف الطابق 3 شقة الرقم 24
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848228.
366I
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ملياء الحي2ش

 STE HANADI IMMOBILIER
SARLAU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ملياء الحي2ش
رقم 4 تجزئة ع ار ، 24352، سيدي 

بنور املغرب
 STE HANADI IMMOBILIER
SARLAU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الدار رقم 
38 الطابق التاني حي الفتح سيدي 

بنور 24352 سيدي بنور املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.HANADI IMMOBILIER SARLAU
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري، مقاجل في اشغال البناء.
عنوان املقر االأت اعي : الدار رقم 
الطابق التاني حي الفتح سيدي   38

بنور 24352 سيدي بنور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : رشيد  امريكات  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رشيد  امريكات  الديد 
 42 رقم   24 زنقة  الد ارة  حي 
اليوسفية 24222 اليوسفية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  رشيد  امريكات  الديد 
 42 رقم   24 زنقة  الد ارة  حي 

اليوسفية 24352 اليوسفية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بنور  بديدي  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 236.

367I

COG

تسيير املالك الشرقي
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

COG
 APPT N°3 IMM F RESID BAB

 TARGA MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

تديي2 املالك الشرقي شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املدي2ة 3 
الحي أ رقم 254 الشقة 3 مراكش 

مراكش 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232229
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تديي2   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

املالك الشرقي.
بيت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة أج رياض .
املدي2ة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
3 مراكش  الشقة   254 الحي أ رقم   3

مراكش 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة اي ان أوطي : 322 حصة 
بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد ياسين معزجز : 222 حصة 
بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أوطي  اي ان  الديدة 
شقة  ب  بلوك  مرجان  مح د  اقامة 
مراكش   42222 مراكش  اسيف   9

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  معزجز  ياسين  الديد 
392 املحاميد مراكش  6 رقم  سعاسة 

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242246.
368I

FDM CONSEIL

EXOLUNE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FDM CONSEIL
 BD IBNOU SINA RES AL

 BARAKA GH 10 L115 APPT 1 ،
20200، CASABLANCA MAROC
EXOLUNE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 55 امزهر 

الطابق رس شقــة الرقم 4 الع ارة 
57 الولفــة - 22222 الدار البيضاء 

املغـرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.423632

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   24 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
EXOLUNE  مبلغ رأس الها 222.222 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 4 امزهر الطابق رس شقــة الرقم   55
الدار   22222  - الولفــة   57 الع ارة 
حل   : ل  نتيجة  املغـرب  البيضاء 

شركة..

جحدس مقر التصفية ب 55 امزهر 
الع ارة   4 الرقم  شقــة  رس  الطابق 
الدار البيضاء   22222  - الولفــة   57

املغـرب. 
ج عين:

ج  مرزجق  يوسف   الديد)ة) 
42 الرقم  عنوانه)ا) سرب كـوريا زنقة 
املغـرب  البيضاء  الدار   22222  62

ك صفي )ة) للشركة.
ج  برين  ماكديم   الديد)ة) 
اإلبراهيمي  البشي2  زنقة   2 عنوانه)ا) 
طابق 3 شقـــة 7 22222 الدار البيضاء 

املغـرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : 55 امزهر الطابق 

رس شقــة الرقم 4 الع ارة 57 الولفــة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848226.
369I

Jihadharrati

ZARIDI KARFAOUI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Jihadharrati
 Derb douam cd rue 6 novembre

 n 182 casa Casablanca،
2000000، Casablanca Maroc

ZARIDI KARFAOUI شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
إبراهيم رجساني شارع أح د املجاطي 

إقامة  ي الب الطابق 2 رقم 8 
املعاريف الدار البيضاء - 222222 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564222
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ZARIDI KARFAOUI

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

أع ال مختلفة في بناء.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

إبراهيم رجساني شارع أح د املجاطي 

 8 رقم   2 الطابق  الب  إقامة  ي 

 222222  - البيضاء  الدار  املعاريف 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد قرفاجي محدن عنوانه)ا) 

ق   47 رقم   22 زنقة   22 قصر البحر 

ج ابن مديك 222222 الدارالبيضاء 

املغرب.

الديد زايدي املحفوض عنوانه)ا) 

 484 رقم   3 جحدة  الرشاس  تجزئة 

الدارالبيضاء   222222 مديونة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد قرفاجي محدن عنوانه)ا) 

ق   47 رقم   22 زنقة   22 قصر البحر 

ج ابن مديك 222222 الدارالبيضاء 

املغرب 

الديد زايدي املحفوض عنوانه)ا) 

 484 رقم   3 جحدة  الرشاس  تجزئة 

البيضاء  الدار   2222222 مديونة 

املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم -.

372I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE OUED LOUZE SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE OUED LOUZE SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 
مدكي مدغرة الراشيدية - 52222 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.OUED LOUZE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الفالحي 
التجارة 

بيع بيض الد ان.
قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 52222  - الراشيدية  مدغرة  مدكي 

الراشيدية املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 الديد عبد العزيز حداني عنوانه)ا)
الراشيدية  مدغرة  مدكي  قصر 

52222 الراشيدية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

حداني  العزيز  عبد  الديد 

مدغرة  مدكي  قصر  عنوانه)ا) 

الراشيدية 52222 الراشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 
رقم -.

372I

AMG CONSULTING

TOP UNIVERS DRY FISH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

AMG CONSULTING

 BD LA GRANDE CEINTURE 342

 HAY MOHAMMADI ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TOP UNIVERS DRY FISH شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

البدتان 2 ع ارة أ املحل2 ال21نو�سي 

Ville 20300 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 TOP  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERS DRY FISH

تجفيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البحري  للصيد  الثانوية  املنتجات 

املعدة لالستخدام التقني أج الصناعي.

إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

البدتان 2 ع ارة أ املحل2 ال21نو�سي 

Ville 22322 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد رفيق الصلحي : 522 حصة 
بقي ة 52.222 سرهم للحصة.

الديد مح د بلح را : 522 حصة 
بقي ة 52.222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الصلحي  رفيق  الديد 
الجديدة   22522 الصفاء  زنقة   25

املغرب.
عنوانه)ا)  بلح را  مح د  الديد 
س سال سركو 25 2س 56452 مدريد 

إسبانيا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الصلحي  رفيق  الديد 
الجديدة   22522 الصفاء  زنقة   25

املغرب
عنوانه)ا)  بلح را  مح د  الديد 
س سال سركو 25 2س 56452 مدريد 

إسبانيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849243.
372I

DOCTOR MENAGER

DOCTOR MENAGER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

DOCTOR MENAGER
 HAY SALAM RUE 964 N 84 ،

80000، AGADIR MAROC
DOCTOR MENAGER شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 623 
حي بورڭان رقم 2 اڭاسير - 82222 

.AGADIR MAROC
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49592

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تحويل   2222 ماي   27 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
2 اڭاسير  623 حي بورڭان رقم  »زنقة 
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إ 6   »AGADIR MAROC  82222  -
»محل تجاري الطابق الدفلي رقم 78 
بلوك أ3 حي القدس اڭاسير - 82222 

اڭاسير املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   27 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2222 تحت رقم 222246.
373I

STE AGACONSEIL SARL

سونتر بارك ايت ملول
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

STE AGACONSEIL SARL
23 شارع خالد بن الوليد حي 

الداخلة اكاسير ، 82222، اكاسير 
املغرب

سونت2 بارك ايت ملول شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي رقم 94 

،بلوك 2 حي توه و شارع الحي الثاني 
– أيت ملــــول - 82254 أيت ملــــول 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22752

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2222 نون21   22 في  املؤرخ 
نشاط  إ 6  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
املجهزة  البنايات  جاستئجار  كراء 

جاملحالت التجارية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن21   25 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2022/2435.
374I

Sara Facility Invest sarl

MAWALID
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

MAWALID شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
22، محل 6، زنقة الداخلة، املدينة 
الجديدة - 52.222 مكناس املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26782
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
زنقة الداخلة،   ،6 22، محل  »ع ارة 
مكناس   52.222  - الجديدة  املدينة 
الطابق   ،225 »رقم  إ 6  املغرب« 
 - الشطر الثاني   ،2 مرأان  الدفلي، 

52.222 مكناس املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4327.
375I

Sara Facility Invest sarl

MANEC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès
Maroc

MANEC شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 
22 باء، الطابق الرابع، ع ارة 32، 

ساحة فرحات حشاس، شارع الحدن 
الثاني، املدينة الجديدة - 52.222 

مكناس املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53277

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 يوليوز 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
22 باء، الطابق الرابع، ع ارة  »شقة 

شارع  حشاس،  فرحات  ساحة   ،32

 - الجديدة  املدينة  الثاني،  الحدن 

 48« إ 6  املغرب«  مكناس   52.222

 52.222  - توالل  تجزئة الربيع،  راء، 

مكناس املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   24 التجارية ب كناس بتاريخ 

2222 تحت رقم 3884.

376I

Sara Facility Invest sarl

NECOV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc

NECOV شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 

22 باء، الطابق الرابع، ع ارة 32، 

ساحة فرحات حشاس، شارع الحدن 

الثاني، املدينة الجديدة - 52.222 

مكناس املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53343

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 يوليوز 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

22 باء، الطابق الرابع، ع ارة  »شقة 

شارع  حشاس،  فرحات  ساحة   ،32

 - الجديدة  املدينة  الثاني،  الحدن 

»رقم  إ 6  املغرب«  مكناس   52.222

قصبة  خضرا،  لال  شارع   ،246

هدراش - 52.222 مكناس املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   24 التجارية ب كناس بتاريخ 

2222 تحت رقم 3888.

377I

FIDUGEC

H2O DISTRIBUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUGEC

 BD OUED TENSIFT OULFA 325

 315 BD OUED TENSIFT

 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC

H2O DISTRIBUTION شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 222 شارع 

عبد املومن الرقم 5 - 22242 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.422237

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 أكتوبر   32 في  املؤرخ 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 H2O الوحيد  الشريك  ذات 

رأس الها  مبلغ   DISTRIBUTION

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222

املومن  عبد  شارع   222 اإلأت اعي 

البيضاء  الدار   22242  -  5 الرقم 

املغرب نتيجة ل : انهاء النشاط.

جحدس مقر التصفية ب 222 شارع 

الدار   22242  -  5 عبد املومن الرقم 

البيضاء املغرب. 

ج عين:

عنوانه)ا)  ج  عبده  لين  الديد)ة) 

شارع   2 الطابق   5 اقامة حازم رقم 

الدار   22253 الشق  عين  مارس   2

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849272.

378I
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FIDUGEC

SEDDIK REFRIGERATION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 325

 315 BD OUED TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
 SEDDIK REFRIGERATION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الوكالة الحضرية رقم 42 الطابق 2 
الشقة 2 لداسفة - 22232 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.427923

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   28 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
 SEDDIK الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ   REFRIGERATION
مقرها  جعنوان  سرهم   82.222
الحضرية  الوكالة  تجزئة  اإلأت اعي 
رقم 42 الطابق 2 الشقة 2 لداسفة 
- 22232 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : انهاء النشاط.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 2 الطابق   42 الوكالة الحضرية رقم 
الدار   22232  - لداسفة   2 الشقة 

البيضاء املغرب. 
ج عين:

اخباز  الصديق  مح د  الديد)ة) 
كيبيك   G2R4S9 كندا  عنوانه)ا)  ج 

كندا ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848838.
379I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE ATLAS BUSINESS
.MONEY SARL A.U

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع مح د الخامس رقم 23 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54222، 
خنيفرة املغرب

 STE ATLAS BUSINESS MONEY
SARL A.U. شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي تيزين 

امليزان حي امالو خنيفرة - 54222 
خنيفرة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3679
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2222 نون21   24 في  املؤرخ 
نشاط  إ 6  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
االتصالت  خدمات  جسيط 

الهاتفية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
22 سأن21  االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2222 تحت رقم 525.

382I

EURO ADVISORY

STE LOUHI LOCATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

EURO ADVISORY
 Rue Général Ameziane Bur. ,82
 N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador

Maroc
STE LOUHI LOCATION شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

إبن سيناء رقم 72 الطابق امجل - 
65222 الناظور امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

24923

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   26

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LOUHI LOCATION

تأأي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدجن سائق.

عنوان املقر االأت اعي : شارع إبن 
سيناء رقم 72 الطابق امجل - 65222 

الناظور امل لكة املغربية.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

522 حصة   : الديد خالد اللوحي 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : الديد عبد الكريم اللوحي 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اللوحي  خالد  الديد 
الناظور   65222 براقة  أمديفا  حي 

امل لكة املغربية.

اللوحي  الكريم  عبد  الديد 

 65222 حي أمديفا براقة  عنوانه)ا) 

الناظور امل لكة املغربية.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  اللوحي  خالد  الديد 
الناظور   65222 براقة  أمديفا  حي 

امل لكة املغربية

اللوحي  الكريم  عبد  الديد 

 65222 حي أمديفا براقة  عنوانه)ا) 

الناظور امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   25 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4857.

382I

VUE D’EXPERTS

PHARMA FIRST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
PHARMA FIRST شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

راسين الطابق امر�سي إقامة اإلليزي 
فال فلوري - 22392 الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.227952

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 شتن21   29 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  سرهم«   2.222.222,22«
إ 6  سرهم«   322.222,22« من 
 : عن طريق  سرهم«   2.522.222,22«

تقديم حصص نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 846733.

382I

VUE D’EXPERTS

PHARMA FIRST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
PHARMA FIRST شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

راسين الطابق امر�سي إقامة اإلليزي 
فال فلوري - 22392 الدارالبيضاء 

املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.227952
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 شتن21   29 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
ع ر  الديد  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   2.222 براسة 
أصل 2.222 حصة لفائدة الديد )ة) 
29 شتن21  شركة سومهولدين بتاريخ 

.2222
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 846733.

383I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

GLORIA BETON
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B1 BLOC
 B1 ENTRE SOL N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
GLORIA BETON شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 
الشاجية شارع يوسف ابن تاشفين 
زنقة رشيد رضا الطابق 4 رقم 22 - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GLORIA BETON
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تاشفين  ابن  يوسف  شارع  الشاجية 
 -  22 رقم   4 زنقة رشيد رضا الطابق 

92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : الزرقتي  الزبي2  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد الزبي2 الزرقتي عنوانه)ا) 62 
2 كوتيي  زنقة مو�سى ابن نصي2 طابق 

22222 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد الزبي2 الزرقتي عنوانه)ا) 62 
2 كوتيي  زنقة مو�سى ابن نصي2 طابق 

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 23977.
384I

FIDUCIA-MID

KHMID SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االجل طريق مكناس 
مي الل ميدلت ، 54352، ميدلت 

ميدلت
KHMID SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها االأت اعي 25 زنقة 

املتنبي 2 ايت الربع - 54352 ميدلت 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2889

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 نون21 2222 ت ت إضافة 
إ 6 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
الهندسة املدنية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   22 بتاريخ  ب يدلت  االبتدائية 

2222 تحت رقم 269.

385I

ائت انية الجوهرة

رغيب اوطو سيرفيس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية الجوهرة
الرقم 263 زنقة تامدنة بلوك 

أ يلة الطابق الثاني ، 25222، 
خريبكة امل لكة املغربية

رغيب اجطو سي2فيس شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الياس ين تجزئة شاميط الرقم 42 
مراب - 23222 الفقيه بن صالح 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
رغيب   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

اجطو سي2فيس.
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

محل لصيانة الديارات.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 42 الرقم  تجزئة شاميط  الياس ين 
صالح  بن  الفقيه   23222  - مراب 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : مح د  رغيب  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد رغيب مح د عنوانه)ا) حي 
 23222 352 2 بلوك ف الرقم  نزهة 

الفقيه بن صالح املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد رغيب مح د عنوانه)ا) حي 
 23222 352 2 بلوك ف الرقم  نزهة 

الفقيه بن صالح املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

22 سأن21 2222 تحت رقم 298.
386I

FIDUCIAIRE AYMANE ائت انية أي ن

STE MINES TREASURES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 FIDUCIAIRE ائت انية أي ن
AYMANE

347 شارع الورقطوني ، 54222، 
خنيفرة املغرب

STE MINES TREASURES شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي أكل وس 

املركز - 54222 خنيفرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3272

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
MINES TREASURES مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم   42.222
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 54222  - اإلأت اعي أكل وس املركز 

خنيفرة املغرب نتيجة ل : آثار أائحة 

كوفيد 29.

مركز  ب  التصفية  مقر  جحدس 

أكل وس - 54222 خنيفرة املغرب. 

ج عين:

إطو اسرام ج عنوانه)ا)  الديد)ة) 

خنيفرة   54222 املركز  أكل وس 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

22 سأن21  االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2222 تحت رقم 522.

387I

FIDUCIAIRE AYMANE ائت انية أي ن

STE SOFTRADEM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE ائت انية أي ن

AYMANE

347 شارع الورقطوني ، 54222، 

خنيفرة املغرب

STE SOFTRADEM شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 29، 

الطابق امجل، زنقة 24، حي النجاح 

- 54222 خنيفرة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2522

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   28 املؤرخ في 

ذات  شركة   STE SOFTRADEM

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   52.222

امجل،  الطابق   ،29 رقم  اإلأت اعي 

 54222  - النجاح  حي   ،24 زنقة 

كوفيد  مثار  نتيجة  املغرب  خنيفرة 

.29

ج عين:
ج  فالح  املصطفى  الديد)ة) 
عنوانه)ا) حي النجاح 54222 خنيفرة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 ،29 جفي رقم   2222 نون21   28 بتاريخ 
الطابق امجل، زنقة 24، حي النجاح - 

54222 خنيفرة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
22 سأن21  االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2222 تحت رقم 523.
388I

مكتـــب حدابــات أن2ال اجسيتاكس ش. م. م

AMILYAN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتـــب حدابــات أن2ال اجسيتاكس 
ش. م. م

حي ت ديد الزيتون رقم 56 تكوين 
اكاسير ، 82222، اكاسير املغرب

AMILYAN شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة 
رقم 25 ع ارة 62 ف3 أيت سكن 
حي الدالم اكاسير - 82222 اكاسير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 يونيو   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AMILYAN
غرض الشركة بإيجاز : • االستي2اس 

ج التصدير
• التجارة العامة.

شقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
أيت سكن  ف3   62 ع ارة   25 رقم 
اكاسير   82222  - اكاسير  الدالم  حي 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : خاطي2  سعيد  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خاطي2  سعيد  الديد 

بلجيكا 2 انديرليخت بلجيكا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  خاطي2  سعيد  الديد 

بلجيكا 2 انديرليخت بلجيكا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   27 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2222 تحت رقم 229239.

389I

ALL4IT MOROCCO

ALL4IT MOROCCO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALL4IT MOROCCO
طنجة ، 92222، طنجة املغرب

ALL4IT MOROCCO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 شارع 
يوسف بن تاشفين الطابق الثاني 
شقة رقم 3 - 9222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ALL4IT : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.MOROCCO
ال21مجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلوماتية ج االستشارة املعلوماتية.
شارع   5  : عنوان املقر االأت اعي 
الثاني  الطابق  تاشفين  بن  يوسف 

شقة رقم 3 - 9222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 A4 GROUP IT : 100 الشركة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الشركة A4 GROUP IT عنوانه)ا) 

بلجيكا 22325 يوسيل باأيكا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  سهام  لبدين  الديدة 
 4 شقة  س3  اقامة  اقامة  النصر  حي 

82222 املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 22487.
392I

W.S.A CONSULTING SARL

FELLIOUI MODE SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

W.S.A CONSULTING SARL
29، زنقة ع ر ابن العاص الطابق 

 TANGER ،92222 ، 26 الثالث رقم
MAROC

FELLIOUI MODE SARL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 62 زنقة 
A املجد تجزئة رقم 835 الطابق 
االر�سي - 92222 طنجة املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68497
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 نون21   24 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم«   6.222.222«
»2.222.222 سرهم« إ 6 »7.222.222 
سرهم« عن طريق : إسماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 259794.

392I

MAGLOR MEDIA- SARL

Maglor Media  - SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MAGLOR MEDIA- SARL
رقم 4 شارع الحنصا ي حي املدرسة 
ابزج إقليم أزيالل ، 22252، ابزج 

املغرب
Maglor Media  - SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 4 
شارع الحنصا ي حي املدرسة ابزج 
إقليم أزيالل - 22252 ابزج إقليم 

أزيالل املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5249
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 يونيو   26
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Maglor Media  - SARL
مقاجلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إعالمية اي أريدة إلكت2جنية.
 4 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ابزج  املدرسة  حي  الحنصا ي  شارع 
إقليم  ابزج   22252  - أزيالل  إقليم 

أزيالل املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

 29.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 22  : املصطفى  البكراجي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 25  : مح د  البكراجي  الديد 

حصة بقي ة 252 سرهم للحصة.

 22  : عويشة  البكراجي  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 22  : الحبيب  البكراجي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 SASU CABINET DE الشركة 

 GESTION DE CONSRIL ET DE

COMMUNICATION : 145 حصة 

بقي ة 552 سرهم للحصة. 

 SASU CABINET DE الشركة 

 GESTION DE CONSRIL ET DE

حاسوب ج   :  COMMUNICATION

كامي2ا بقي ة 922 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

املصطفى  البكراجي  الديد 

أزيالل  ابزج  املدرسة  سجار  عنوانه)ا) 

2252 ابزج املغرب.

الديد البكراجي مح د عنوانه)ا) 
سجار املدرسة ابزج أزيالل 22252 ابزج 

املغرب.

عويشة  البكراجي  الديدة 

أزيالل  ابزج  املدرسة  سجار  عنوانه)ا) 

22252 ابزج املغرب.

الحبيب  البكراجي  الديد 

أزيالل  ابزج  املدرسة  سجار  عنوانه)ا) 

22252 ابزج املغرب.

 SASU CABINET DE الشركة 

 GESTION DE CONSRIL ET DE

عنوانه)ا)   COMMUNICATION

25 شارع سانتي فونتين نان�سي فرندا 

54222 نان�سي فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

املصطفى  البكراجي  الديد 

أزيالل  ابزج  املدرسة  سجار  عنوانه)ا) 

2252 ابزج املغرب

الديد البكراجي مح د عنوانه)ا) 

25 شارع سانتي فونتين نان�سي فرندا 

54222 نان�سي فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بازيالل  االبتدائية 

2222 تحت رقم 227.

392I

ELEXPERTISE

MAC’CAESAR’S ماك سيسر
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ELEXPERTISE

 Maroc, Casablanca, quartier

 la gironde, immeuble 3,

 Rue D’Arcachon, 2éme

 étage, numéro 7 ، 20250،

CASABLANCA MAROC

 MAC’CAESAR’S ماك سيدر

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : سنت2 

تجاري أنفا بالس, محل 3.24a طابق 

3 شارع كورنيش الدار البيضاء - 

22252 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.268825

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2222 يونيو   22 املؤرخ في 

ماك سيدر MAC’CAESAR’S شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

 2.222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي سنت2 

تجاري أنفا بالس, محل 3.24a طابق 

 - البيضاء  الدار  كورنيش  شارع   3

الدار البيضاء املغرب نتيجة   22252

لخدارة نصف رأس املال

جقف النشاط.

ج عين:

ج  علي  الدين   تاج  الديد)ة) 

 22222 الدنغال   ، ساكار  عنوانه)ا) 

ساكار الدنغال ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
سنت2  جفي   2222 يونيو   22 بتاريخ 
تجاري أنفا بالس, محل 3.24a طابق 
 - البيضاء  الدار  كورنيش  شارع   3

22252 الدار البيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 847299.

393I

FLASH ECONOMIE

LA FLECHE CREATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

LA FLECHE CREATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

رأس الها 100.000،00 سرهم
22 زنقة لي21تي الطابق 3 رقم 5 الدار 

البيضاء
العام  الج ع  محضر  ب وأب 
الدابق  الشركة  لحل  االستثنائي 
لشركة   04-11-2022 بتاريخ  مجانه 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  الشركة 
تقرر  سرهم،   100.000،00 رأس الها 

ما يلي.
الحضور.

الديد حيضارة بوبكر 
الديد طهي2 ح يد 

الديد اسرابن املصطفى 
ي كنهم التداجل في التقرير اليومي.

الحل الدابق مجانه للشركة
تعيين مأمور التصفية

اإلأرات  إلت ام  الدلطة  إعطاء 
القانونية

من  باقت2اح  قرر،  العام،  الج ع 
املدي2، بحل الدابق مجانه الشركة  ج 

تصفيتها حبيا.
تبعا لل وافقة عل6 البند الدابق، 
ك أمور  تعيين  قرر  العام  الج ع 

التصفية الديد حيضارة بوبكر
،الحامل  الجندية،  ،مغربي 
للبطاقة الوطنية للتعريف رقم ب ا 

522227) مقر التصفية 
رقم  الفداء  شارع  الشفاء  عين 

852 الدارالبيضاء. 
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بتاريخ  القانوني  الوضع  تم 

التجارية  باملحك ة   01/12/2022

  848558 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

السجل التجار 422289

394I

FLASH ECONOMIE

MAYDANE IMMOBILIER
شركة التوصية البديطة

تأسيس شركة

MAYDANE IMMOBILIER

 شركة ذات امسهم املبدطة

 رأس الها : 322.222 سرهم،

 مقرها االأت اعي: 222 شارع أنفا 

الطابق 2  الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

564.229

التعريف الضريبي:53289667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

امسهم  ذات  لشركة  امسا�سي 

املبدطة بامل يزات التالية

ذات  شركة    : الشركة  شكل 

امسهم املبدطة

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

MAYDANE IMMOBILIER

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

جاملداعدة العقارية

 222  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع أنفا الطابق 2 - الدار البيضاء

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 322.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم

 32 يناير ا 6   2 :من  الدنة املالية 

سأن21

 AAA الشركة  الشركاء: 

MANAGEMENT

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
جمقرها  سرهم   222.222 رأس الها 

املدي2ة  شارع  في  موأوس  االأت اعي 
زنقة 6 اكتوبر رقم 6 الطابق 3 الشقة 

3 الدار البيضاء

الديد امين ع ورالقاطن في رقم 
الدار  كاليفورنيا  براسة  تجزئة   24

البيضاء 
الرئيس الديد امين ع ور 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 

395I

SOCIETE FIDAV SARL

STE DIAGRO CHEM SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة الدعديين ع ارة 23 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 52222، مكناس 
املغرب

STE DIAGRO CHEM SARL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 
املهاية - 52222 تاجأطات املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52595
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 يوليوز 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
تاجأطات   52222  - املهاية  »طريق 
زنقة   3 رقم  »املخزن  إ 6  املغرب« 
 - اليوسفية الحي الصناعي الدكارات 

32222 فاس املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 2255.

396I

FIDA

SQUARE PARA سكوير بارا
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDA
 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA
MAROC

SQUARE PARA سكوير بارا شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النور 

الدرب 24 افبي الرقم 23 املنطقة 

الصناعية اجالس صالح نواصر 

الدارالبيضاء 27282 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.425472

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2222 نون21   32 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 SQUARE PARA الوحيد  الشريك 

 22.222 رأس الها  مبلغ  بارا  سكوير 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

 23 افبي الرقم   24 حي النور الدرب 

املنطقة الصناعية اجالس صالح نواصر 

الدارالبيضاء   27282 الدارالبيضاء 

انشطة  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

جحدس مقر التصفية ب حي النور 

املنطقة   23 الرقم  افبي   24 الدرب 

نواصر  صالح  اجالس  الصناعية 

الدارالبيضاء   27282 الدارالبيضاء 

املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) اس اء  فراج ج عنوانه)ا) 

املنطقة   6 زنقة   36 رقم  النور  حي 

بوسكورة  صالح  اجالس  الصناعية 

الدارالبيضاء   27282 النواصر 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849272.

397I

GHIZLANE DOUBLANE

SOCIETE ALGUES AL BAHJA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 ع ارة العبدي شارع مح د 

الداسس ، 24222، الجديدة املغرب

 SOCIETE ALGUES AL BAHJA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 

الدالم تجزئة ناسية رقم 42 الطابق 

الثاني - 24222 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.25353

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 

 SOCIETE ALGUES AL BAHJA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222

ناسية  تجزئة  الدالم  حي  اإلأت اعي 

 24222  - الثاني  الطابق   42 رقم 

نتيجة لوقف  املغرب  البيضاء  الدار 

النشاط.

ج عين:

ج  عديبي  سهام  الديد)ة) 

 42 رقم  ناسية  تجزئة  عنوانه)ا) 

الجديدة   24222 الثاني  الطابق 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 22 نون21 2222 جفي حي الدالم 

 - 42 الطابق الثاني  تجزئة ناسية رقم 

24222 الجديدة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   32 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2222 تحت رقم 29476.

398I
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STE LABEL BOVIN SARL AU

LABEL BOVIN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE LABEL BOVIN SARL AU
 FADAN BHAYR AIT NASER

 DOUAR AIT QASSOU
 QOTBAIN AIN JOHRA SIDI
 BOUKHALKHAL TIFLET ،

15400، TIFLET MAROC
LABEL BOVIN شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي فدان 
بحاير ايت ناصر سجار ايت قدو 
القطبيين عين الجوهرة سيدي 
بوخلخال سائرة تيفلت - 25422 

تيفلت املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 LABEL : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.BOVIN
أج  تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 / االبقار  جتصدير  استي2اس  جسيط 
مقاجل في مختلف االع ال االنشائية.
فدان   : االأت اعي  املقر  عنوان 
قدو  ايت  سجار  ناصر  ايت  بحاير 
سيدي  الجوهرة  عين  القطبيين 
 25422  - تيفلت  سائرة  بوخلخال 

تيفلت املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : العيدي  مح د  الديد 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 2222  : العيدي  مح د  الديد 
بقي ة 222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العيدي  مح د  الديد 
تيفلت   278 رقم   22 م  الرشاس  حي 

25422 تيفلت املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  العيدي  مح د  الديد 
تيفلت   278 رقم   22 م  الرشاس  حي 

25422 تيفلت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 االبتدائية بتيفلت بتاريخ 

2222 تحت رقم 542.
399I

SOCIETE FIDAV SARL

 Société DIAGRO CHEM
SARL

إعالن متعدس القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة الدعديين ع ارة 23 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 52222، مكناس 
املغرب

 Société DIAGRO CHEM SARL
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: املخزن 

رقم 3 زنقة اليوسفية الحي الصناعي 
الدكارات - - فاس املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.74527

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
االأت اعي  املقر  تغيي2  رقم  قرار 
املقر  نقل  مايلي:  عل6  ينص  الذي   :
االأت اعي للشركة من طريق املهاية 
عين تاجأطات إ 6 املخزن رقم 3 زنقة 
الدكارات  الصناعي  الحي  اليوسفية 
السجل  في  تسجيلها  جتم  فاس 
 : التالية  باملعلومات  بفاس  التجاري 
.DIAGRO CHEM SARL التد ية: 

-بيع  -بيع االليات الفالحية  الهدف:  
جتصدير  استي2اس   - الفالحية  املواس 
: املخزن  -بيع جشراء. املقر االأت اعي 
رقم 3 زنقة اليوسفية الحي الصناعي 
رأس الها االأت اعي  الدكارات فاس. 
موزع  2222222.22سرهم  في  حدس 
سعيد  الديد   : التا ي  الشكل  عل6 
الواحدة  قي ة  حصة   6622 حكام 
ابرأكي  خالد  الديدة  سرهم.   222
 222 الواحدة  قي ة  حصة   3422
تدي2  اإلمضاء:  ج  التديي2  سرهم. 
سعيد  الديد  طرف  من  الشركة 

حكام جاإلمضاء الديد سعيد حكام.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

تغيي2 املقر االأت اعي 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4632.
422I

FICASUD

AB DAMA-CONCEPT PRIVE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 62

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 AB DAMA-CONCEPT PRIVE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املركب 
التجاري الكوكب - أنان الحارتي 
رقم 57 - 42222 مراكش املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.227492
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 نون21   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»6.992.222 سرهم« أي من »22.222 
سرهم«   7.222.222« إ 6  سرهم« 
مقاصة مع سيون  إأراء   : عن طريق 
الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242226.

422I

nador conseil sarl au

ANAJAH RECYCLAGE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
ANAJAH RECYCLAGE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي بام 
شارع بي2 انزران - 62253 الدريوش 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ANAJAH RECYCLAGE
غرض الشركة بإيجاز : شراء جفرز 
)متجر  املدتع لة  املندوأات  جبيع 
استي2اس جمعالجة جإعاسة   - التوفي2) 

تدجير املندوأات املدتع لة.
بام  حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الدريوش   62253  - شارع بي2 انزران 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
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 2.222  : الديد شنوف اس اعيل 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

اس اعيل  شنوف  الديد 
عنوانه)ا) حي الدعاسة شارع النهضة 

رقم 79 62253 الدريوش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
اس اعيل  شنوف  الديد 
عنوانه)ا) حي الدعاسة شارع النهضة 

رقم 79 62253 الدريوش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
32 نون21  االبتدائية بالدريوش بتاريخ 

2222 تحت رقم 298.
422I

lecomptable

 NASSIM BUILDING AND
ELECTRICAL ENGINEERING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

lecomptable
 imm apprt 6 av ben abdellah 32

 ville nouvelle ، 46000، safi
maroc

 NASSIM BUILDING AND
 ELECTRICAL ENGINEERING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

 IMM جعنوان مقرها اإلأت اعي
 NYASS APP 03 RUE AHMED

 TAIB BENHIMA VILLE
 NOUVLLE SAFI - 46000 SAFI

.MAROC
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2828

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 سأن21   27 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم«   2.222.222«
»2.222.222 سرهم« إ 6 »3.222.222 
سرهم« عن طريق : إسماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   25 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تحت رقم 37.
423I

lecomptable

 HANDASSA INGENIERIE
 CONSEIL ET ETUDES

TECHNIQUES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

lecomptable
 imm apprt 6 av ben abdellah 32

 ville nouvelle ، 46000، safi
maroc

 HANDASSA INGENIERIE
 CONSEIL ET ETUDES

TECHNIQUES شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
 N229 جعنوان مقرها اإلأت اعي

 BLOC 14 QU EL MATAR SAFI -
.46000 SAFI MAROC

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2825
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 مارس   28 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
 22.222« أي من  سرهم«   492.222«
عن  سرهم«   522.222« إ 6  سرهم« 
إسماج احتياطي أج أرباح أج   : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   26 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2295.
424I

FIDORO MULTI-SERVICES

CONCASUR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

CONCASUR شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مح د الخامس، الرقم : 27، 

الداخلة. - 73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22929
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2228 نون21   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONCASUR
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
أشغال  الع ومية،  امشغال  املقالع، 
استي2اس  عامة،  تجارة  مختلفة، 

جتصدير..
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 ،27  : الرقم  الخامس،  مح د 

الداخلة. - 73222 الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد براي مح د سيدينا : 522 
حصة بقي ة 222,22 سرهم للحصة.

 522  : أح د  بوسيف  الديد 
حصة بقي ة 222,22 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
سيدينا  مح د  براي  الديد 
الداخلة   73222 الداخلة  عنوانه)ا) 

املغرب.
عنوانه)ا)  أح د  بوسيف  الديد 

الداخلة 73222 الداخلة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
سيدينا  مح د  براي  الديد 
الداخلة   73222 الداخلة  عنوانه)ا) 

املغرب

عنوانه)ا)  أح د  بوسيف  الديد 
الداخلة 73222 الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون21 2228 تحت رقم 2798.
425I

ELMA COMPTABILITE

DIAG AUTO MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELMA COMPTABILITE
 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE FARAH BLOC A
 RDC N 2 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
DIAG AUTO MAROC شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
جاس سوس طويبلة رقم 3 - 93222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 DIAG  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.AUTO MAROC
إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 
غيار  قطع  بيع  الديارات،  جتعديل 

جاكددوارات الديارات.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 93222  -  3 جاس سوس طويبلة رقم 

تطوان املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
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 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

الهاسي  عبد  اجالس  مح د  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222  :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الهاسي  عبد  اجالس  مح د  الديد 
شارع املنظر الج يل زنقة  عنوانه)ا) 

23 رقم 22 93222 تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الهاسي  عبد  اجالس  مح د  الديد 
شارع املنظر الج يل زنقة  عنوانه)ا) 

23 رقم 22 93222 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2422.
426I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ASILE BILADI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندجق ال21يد 322 الرئيدية 

الرشيدية ، 52222، الرشيدية 
املغرب

ASILE BILADI شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 653 
جاس الدهب - 52222 الرشيدية 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.22227

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   29 املؤرخ في 
ASILE BILADI شركة ذات املدؤجلية 
 222.222 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
52222 الرشيدية  653 جاس الدهب - 

املغرب نتيجة الزمة شغل.
ج عين:

موالي هشام الناصري  الديد)ة) 

زنقة العرائش   84 لرقم  ج عنوانه)ا) 

ك صفي  املغرب  الراشدية   52222

)ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 653 2222 جفي رقم  نون21   29 بتاريخ 

الرشيدية   52222  - الدهب  جاس 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 954.

427I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

AGRITOMOR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مدي2 أديد للشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندجق ال21يد 322 الرئيدية 

الرشيدية ، 52222، الرشيدية 

املغرب

AGRITOMOR شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

تازنخت مدغرة - 52222 الرشيدية 

املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25542

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2222 تم تعيين  22 سأن21  املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

اعرج�سي مو�سى ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 952.

428I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 MARRUECOS DESIERTO

TOURS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندجق ال21يد 322 الرئيدية 

الرشيدية ، 52222، الرشيدية 

املغرب

 MARRUECOS DESIERTO

TOURS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : قصر 

حا�سي البيض مرزجكة الطاجس - 

52222 الرشيدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22677

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2222 نون21   22 في  املؤرخ 

 MARRUECOS DESIERTO حل 

املدؤجلية  ذات  شركة   TOURS

 222.222 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

 - الطاجس  مرزجكة  البيض  حا�سي 

نتيجة  املغرب  الرشيدية   52222

الزمة شغل.

ج عين:

ج  اجتال  مصطفى  الديد)ة) 

الطاجس  مرزجكة  قصر  عنوانه)ا) 

ك صفي  املغرب  الرشيدية   52222

)ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

قصر  جفي   2222 نون21   22 بتاريخ 

 - الطاجس  مرزجكة  البيض  حا�سي 

52222 الرشيدية املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 955.

429I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

SORA DIGITAL 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS

CONSULTING

شارع الحدن التاني اقامة ابتهال س 

الطابق الثالت شقة 4 ، 43252، 

ابن أرير املغرب

 SORA DIGITAL شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي افريقيا 

شارع ابن طفيل رقم 78 - 43252 

ابن أرير املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SORA  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.DIGITAL
التحول   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الرقمي

- الدعم الفني جالتكنولوجي

- تطوير االع ال.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 -  78 رقم  طفيل  ابن  شارع  افريقيا 

43252 ابن أرير املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : بوسالمة  بدر  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
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جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بدر بوسالمة عنوانه)ا) 27 

 2 زنقة ام القرى حي الرشاس الطابق 

25222 خريبكة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد بدر بوسالمة عنوانه)ا) 27 

 2 زنقة ام القرى حي الرشاس الطابق 

25222 خريبكة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بابن أرير بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 443.

422I

FLASH ECONOMIE

MOTOS QUEBEC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MOTOS QUEBEC شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

العطاجنة تامصلوحت - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

232483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOTOS QUEBEC

االستي2اس   : غرض الشركة بإيجاز 

جالتصدير )تاأر أج جسيط)

جالدراأات  الدراأات  -تاأر، 
النارية جقطع الغيار جاإلكددوارات

عدس الدجرات أج الدراأات النارية 
)تاأر) في نصف مبيعات الج لة.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 42222  - تامصلوحت  العطاجنة 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   522  : الديد زرجا ي ك ال 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
522 حصة   : الديد فهد الدبكي 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ك ال  زرجا ي  الديد 
املحاميد   85 رقم  بوعكاز  تجزئة 

42222 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  الدبكي  فهد  الديد 
ع ارة   2 العتيق  البيت  فن  اقامة 
 42222 مزجار  عين   26 الشقة   8

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ك ال  زرجا ي  الديد 
املحاميد   85 رقم  بوعكاز  تجزئة 

42222 مراكش املغرب
عنوانه)ا)  الدبكي  فهد  الديد 
ع ارة   2 العتيق  البيت  فن  اقامة 
 42222 مزجار  عين   26 الشقة   8

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242222.
422I

FLASH ECONOMIE

Maoili
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Maoili شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

الزيتون رقم 222 حي النهضة - 

54452 مريرت املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

.Maoili : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

ميكانيكي   : غرض الشركة بإيجاز 

/أع ال متنوعة أج إنشاءات  تصليح 

/ تاأر.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - النهضة  حي   222 رقم  الزيتون 

54452 مريرت املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 522  : الديد عبد الكريم لف�سي 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

حصة   522  : الديد أزكاغ يونس 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

لف�سي  الكريم  عبد  الديد 
حي   2296 رقم  زنقة62  عنوانه)ا) 

الفرح 54452 مريرت املغرب.

الديد أزكاغ يونس عنوانه)ا) أيت 

خنيفرة   54222 الح ام  بوي جان 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

لف�سي  الكريم  عبد  الديد 
حي   2296 رقم  زنقة62  عنوانه)ا) 

الفرح 54452 مريرت املغرب

الديد أزكاغ يونس عنوانه)ا) أيت 

خنيفرة   54222 الح ام  بوي جان 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   28 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2222 تحت رقم 524.

422I

GOLDEN P.I

.GOLDEN P.I
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

GOLDEN P.I

شارع الجيش امللكي اقامة سندس 
رقم 3 تطوان، 93222، تطوان 

املغرب

GOLDEN P.I. شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الجيش امللكي اقامة سندس رقم 3 

شارع الجيش امللكي اقامة سندس 
رقم 3 93222 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22323

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2229 أبريل   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

أكدي  مح د  )ة)  الديد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   222

جرسة  )ة)  حصة لفائدة الديد   622

العربيطي بتاريخ 25 مارس 2229.

أكدي  مح د  )ة)  الديد  تفويت 

222 حصة اأت اعية من أصل 622 

تاج أكدي  )ة)  حصة لفائدة الديد 

بتاريخ 25 مارس 2229.

أكدي  فاط ة  )ة)  الديد  تفويت 

222 حصة اأت اعية من أصل 422 

حصة لفائدة الديد )ة) مح د أكدي 

بتاريخ 25 مارس 2229.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   29 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2229 تحت رقم 2578.

423I
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VARIO COOK

 GLOBAL MEDICAL

MARKET
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

GLOBAL MEDICAL MARKET

املحل رقم 24 ، سرب مت2 2 زنقة أ ، 

22272، الدارالبيضاء املغرب

 GLOBAL MEDICAL MARKET

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 

رقم 24 ، سرب مت2 2 زنقة أ - 22272 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.527349

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

 GLOBAL MEDICAL MARKET

سرهم   522.222 رأس الها  مبلغ 

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل رقم 

 22272  - أ  زنقة   2 مت2  سرب   ،  24

الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : الحل 

املبكر.

املحل  ب  التصفية  مقر  جحدس 
رقم 24 ، سرب مت2 2 زنقة أ - 22272 

الدارالبيضاء املغرب. 

ج عين:

بناني  عفريت  أس ارة   الديد)ة) 

ج عنوانه)ا) زنقة سي كومبو الوازيس  

املغرب  الدارالبيضاء   22422

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 847342.

424I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

CINTRES.MA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 NE CONSULTING & SERVICES
SARL AU

 RUE LIBERTE N10 3EME ETAGE
 APP N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
CINTRES.MA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

 8/A8 جعنوان مقرها اإلأت اعي
املنطقة الصناعية لبندلي ان 
بندلي ان - 23222 بندلي ان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6223

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   27 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد CINTRES.MA مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
املنطقة   A8/8 اإلأت اعي  مقرها 
 - بندلي ان  لبندلي ان  الصناعية 
 : 23222 بندلي ان املغرب نتيجة ل 

التوقف النهائي عن النشاط.
 A8/8 ب  التصفية  مقر  جحدس 
لبندلي ان  الصناعية  املنطقة 
بندلي ان   23222  - بندلي ان 

املغرب. 
ج عين:

ج  ع اري  مرجان  الديد)ة) 
مصطفى  زنقة   47 عنوانه)ا) 
الدارالبيضاء   22222 املنفلوطي 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
املنطقة   A8/8  : بالتصفية  املتعلقة 

الصناعية لبندلي ان بندلي ان
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  سلي ان  ب1ن  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 624.
425I

fiduciaire elbakkouri sarl au

GO PLUS EXPRESS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 22 فلوريدا العليا 
سيدي معرجف ، 22292، الدار 

البيضاء املغرب
GO PLUS EXPRESS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 242، 
الطابق امر�سي مدار الأرجند، زنقة 
إفني، حي الأرجند - 22522 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.456949

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2222 تم تعيين 
نبيل  مدي2 أديد للشركة الديد)ة) 

ع رج ج ر�سى رشدي ك دي2 آخر
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848894.

426I

fiduciaire elbakkouri sarl au

VISTA HOMES SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم 22 فلوريدا العليا 
سيدي معرجف ، 22292، الدار 

البيضاء املغرب
VISTA HOMES SARL AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 
27، مركز امع ال إشراق، طريق 
الجديدة، حي ليداسفة - 22232 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 VISTA  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.HOMES SARL AU
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
سي ا  جال   ، جاملباني  امرا�سي  أ يع 
لحدابها الخاص أج في ملكية  البناء 
 ، الجديدة  لإلنشاءات   ، مشت2كة 

لج يع الوأهات
أرض  أج  أرساء  أرض  حيازة   -
هدمها  يراس  مبان  عل6  تحتوي 
املباني  لج يع  تقدم  ما  عل6  جالبناء 
أج التقدي ات الفرعية بهدف بيعها 
بواسطة شقق أج فيالت أج قطع أرض 

مجهزة.
جتعبئة  جتصنيع  جبيع  شراء   -
منتجات  أ يع  جتدويق  جتوزيع 

جمواس البناء..
مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 27، مركز امع ال إشراق، طريق 
 22232  - ليداسفة  حي  الجديدة، 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : ح ينة  خالد  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ح ينة  خالد  الديد 
سار   ،87 رقم   ،2 انفا  فيال  إقامة 
الدار   27223 النواصر  بوعزة، 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
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عنوانه)ا)  ح ينة  خالد  الديد 
سار   ،87 رقم   ،2 انفا  فيال  إقامة 
الدار   27223 النواصر  بوعزة، 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848929.
427I

FO CONSULTUNG SARL AU

NLT CONSULTING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

NLT CONSULTING شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 25 زنقة 

ذرعة اقامة فاط ة الزهراء شقة رقم 
5 اكدال - 22222 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
264425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 NLT  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات الهندسية.
زنقة   25  : عنوان املقر االأت اعي 
ذرعة اقامة فاط ة الزهراء شقة رقم 

5 اكدال - 22222 الرباط املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : لخضر  ندى  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لخضر  ندى  الديدة 

 22222 22 حي الدالم  322 سكتور 

سال املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  لخضر  ندى  الديدة 

 22222 22 حي الدالم  322 سكتور 

سال املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232856.

428I

FO CONSULTUNG SARL AU

 MOROCCO AVIATION
CAPITAL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

 MOROCCO AVIATION 100.000

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 25 زنقة 

ذرعة اقامة فاط ة الزهراء شقة رقم 

5 اكدال - 22222 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

264483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.MOROCCO AVIATION 222.222
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطائرات. رحالت الطي2ان الخاصة..
زنقة   25  : عنوان املقر االأت اعي 
ذرعة اقامة فاط ة الزهراء شقة رقم 

5 اكدال - 22222 الرباط املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 AIR OCEAN MAROC الشركة 
 222 بقي ة  حصة   SARL : 5.000

سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 AIR OCEAN MAROC الشركة 
البتاني  زنقة   2 عنوانه)ا)   SARL

اكدال 22222 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
ي  املدعوس  مح د  الديد 
زنقة مح د البحراجي   24 عنوانه)ا) 
بئ2 قاسم الحوزية الدوي�سي 22222 

الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232932.
429I

CANOCAF SARL

ARMA IMMOBILIER
إعالن متعدس القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
ARMA IMMOBILIER »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

املطار، ايلو 32 ع ارة رقم 62، 
الطابق الثاني - - الناظور املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23259
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 نون21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تغيي2 نشاط الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تحويل املقر االأت اعي للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
مالئ ة النظام امسا�سي للشركة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
باستبدال  الشركة  غرض  تعديل 
بنشاط  جالتصدير  االستي2اس  نشاط: 

امع ال املتنوعة جالبناء
عل6  ينص  الذي   :4 رقم  بند 
 22 حي املطار تجزئة ألوسينا  مايلي: 
 -  22 23 الطابق امجل رقم الشقة  ج 

الناظور
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4895.

422I

CANOCAF SARL

ITQANDIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
ITQANDIS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الخامس العرجي - 62552 
الناظور املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24867
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الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 22 نون21 2222 تقرر إنشاء 
ج   - فرع تابع للشركة تحت التد ية 
الصناعية  املنطقة  بالعنوان  الكائن 
جأدة   62222  -  255 رقم  البدتان 
املغرب ج املدي2 من طرف الديد)ة) 

املي2ي جليد.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4896.
422I

SOCOUEST

MOBILE SAM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SOCOUEST
 ANGLE AVENUE MOHAMED 2
 DIOURI ET J.E.AFGHANI NR 2 ،

14000، KENITRA MAROC
MOBILE SAM شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي عند مركز 
امع ال »حكيمي« ش.م.م 26 شارع 

مرس الدلطان شقة 23 الطابق 
امجل - 22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOBILE SAM
غرض الشركة بإيجاز : شراء جبيع 
اإللكت2جنية  املعدات  أ يع  جإصالح 

جالكهرجميكانيكية.
عنوان املقر االأت اعي : عند مركز 
شارع   26 ش.م.م  »حكيمي«  امع ال 
الطابق   23 شقة  الدلطان  مرس 
امجل - 22222 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 92.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 452  : سريدتو  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

حصة   452  : الديد جسيع أجشن 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد يوسف سريدتو عنوانه)ا) 

املح دية   28822 تجزئة مومن   222

املغرب.

 26 الديد جسيع أجشن عنوانه)ا) 

زنقة اميوط 2 ش 2 حي املدتشفيات 

22523 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد يوسف سريدتو عنوانه)ا) 

املح دية   28822 تجزئة مومن   222

املغرب

 26 الديد جسيع أجشن عنوانه)ا) 

زنقة اميوط 2 ش 2 حي املدتشفيات 

22523 الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم -.

422I

FIDUCIAIRE AL QODS

STE BOUSHAIB KAFTAN

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE BOUSHAIB KAFTAN شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سار الدباغ 
زنقة نواكشط رقم 93 مكرر - 

23222 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   28

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUSHAIB KAFTAN

غرض الشركة بإيجاز : الخياطة ج 

بيع املالبس الجاهزة.

سار   : االأت اعي  املقر  عنوان 

مكرر   93 الدباغ زنقة نواكشط رقم 

- 23222 بني مالل املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : الديد مح د بوصحيب 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د بوصحيب عنوانه)ا) 

 93 رقم  نواكشط  زنقة  الدباغ  سار 

23222 بني مالل املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د بوصحيب عنوانه)ا) 

 93 رقم  نواكشط  زنقة  الدباغ  سار 

23222 بني مالل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

24 نون21  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2222 تحت رقم 2292.

423I

GMGF

STE LM CITY SARL/AU 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GMGF
زنقة البشي2 ابراهيمي اقامة الشرف 

ج3 الطابق الرابع شقة رقم 22 ، 

MAROC 22522، الدار البيضاء

 STE LM CITY SARL/AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

البشي2اإلبراهيمي إقامة الشرف ج3 

شقة رقم 22 الطابق الرابع - 22522 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563649

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LM CITY SARL/AU

املباني   : بإيجاز  الشركة  غرض 

)أساء  امخرى  العقارية  الع ليات  أج 

الشراء جالبيع).
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

ج3  الشرف  إقامة  البشي2اإلبراهيمي 

شقة رقم 22 الطابق الرابع - 22522 

الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد لحلومح د : 2.222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
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جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  لحلو  الديد 
رقم   2 زنقة  اسريس  موالي  تجزئة 
223 كاليفورني 22252 الدارالبيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  لحلو  الديد 
رقم   2 زنقة  اسريس  موالي  تجزئة 
223 كاليفورني 22252 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 847765.
424I

MAITRE AMMOR SAAD

CAFE MARYOS
عقد تديي2 حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون)
عقد تديي2 حر مصل تجاري

CAFE MARYOS
ب قت�سى عقد موثق مؤرخ قي 24 
 CAFE MARYOS نون21 2222 أعطى
 27225 التجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بطنجة  التجارية  باملحك ة 
التديي2 الحر لألصل التجاري الكائن 
ب طنجة الدريدية شارع طارق ابن 
92222 طنجة املغرب   -  22 زياس رقم 
 MOHAMMED MAZIN لفائدة 
سنة   3 ملدة   EL MARZGUIOUI
تبتدئ من 22 يناير 2223 ج تنتهي في 
مقابل مبلغ شهري   2225 سأن21   32

قي ته 22.222 سرهم.
425I

CORPOCONSULT SARL

م ك موتورز
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

CORPOCONSULT SARL
 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE
 B N°18 BEAUSEJOUR ، 20200،

CASABLANCA MAROC
م ك موتورز شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي  37 
شارع آيت باع ران - 22322 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.322725

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
املقر االأت اعي الحا ي للشركة من » 
37 شارع آيت باع ران - 22322 الدار 
شارع   234« إ 6  املغرب«  البيضاء 
إبراهيم النخعي إقامة املولد الطابق 
 22372  - املعاريف  امتداس  امر�سي 

الدار البيضاء  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848742.

426I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

كام ديزاين
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
كام سيزاين شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حومة 

مواسين سرب عبيد هللا رقم 227 - 
42222 مراكش املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.82642
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»حومة مواسين سرب عبيد هللا رقم 
إ 6  مراكش املغرب«   42222  -  227
»املدار2،رقم 562 - 42222 مراكش 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242282.

427I

AT GESTION

ADNE CONSTRUCTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AT GESTION

 AV HASSAN II N 238 ، 93000،

TETOUAN MAROC

ADNE CONSTRUCTION شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن الثاني ساحة الح امة 

البيضاء اقامة الح امة بلوك ا 

مكتب 4 تطوان - 93222 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26682

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2222 نون21   23 املؤرخ في 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

 ADNE الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ رأس الها    CONSTRUCTION

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222

الثاني  الحدن  شارع  اإلأت اعي 

اقامة  البيضاء  الح امة  ساحة 

 - تطوان   4 مكتب  ا  بلوك  الح امة 

 : ل  نتيجة  املغرب  تطوان   93222

توقف النشاط.

شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 

الح امة  ساحة  الثاني  الحدن 

البيضاء اقامة الح امة بلوك ا مكتب 

4 تطوان - 93222 تطوان املغرب. 

ج عين:

ازهار بلغنو ج عنوانه)ا)  الديد)ة) 

ط   2 ع ارة  الوليد  بن  خالد  شارع 
املغرب  تطوان   93222  8 رقم   2

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
الحدن  شارع   : بالتصفية  املتعلقة 
الثاني ساحة الح امة البيضاء اقامة 

الح امة بلوك ا مكتب 4 تطوان
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2393.
428I

BRELA BUREAU D’ETUDES SARLAU

 BRELA BUREAU D›ETUDES
SARLAU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BRELA BUREAU D›ETUDES
SARLAU

 IMM 58 APT A3 RUE OUED
 SEBOU AGDAL RABAT ، 10090،

RABAT MAROC
 BRELA BUREAU D›ETUDES
SARLAU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 58 
شقة ا3 زنقة جاس سبو اكدال الرباط 

- 22292 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
264427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 BRELA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.BUREAU D’ETUDES SARLAU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  الجبائية.-2مقاجل  -1االستشارة 

الخدمات..
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عنوان املقر االأت اعي : ع ارة 58 
شقة ا3 زنقة جاس سبو اكدال الرباط 

- 22292 الرباط املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
بارجن  الكدندر  أاستس  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   222  :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
بارجن  الكدندر  أاستس  الديد 

عنوانه)ا) **** *** *** برلين.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
بارجن  الكدندر  أاستس  الديد 

عنوانه)ا) **** *** *** برلين
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232857.
429I

ESSADKIA

SOCIETE SHANGHAI CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ESSADKIA
شارع بئ2 انزران رقم 42 حي سيدي 

 EL AIOUN، 65450، ماخوخ
LAAYOUNE املغرب

SOCIETE SHANGHAI CAR شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي بجانب 
تعاجنية الفتح ارك ان الناضور - 

62222 الناضور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22663

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 يونيو   22 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ   SOCIETE SHANGHAI CAR
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
تعاجنية  بجانب  اإلأت اعي  مقرها 

 62222  - الناضور  ارك ان  الفتح 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  الناضور 

مدايرة اسعار االدوق.
بجانب  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 - الناضور  ارك ان  الفتح  تعاجنية 

62222 الناضور املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) ياسين الفقي2 ج عنوانه)ا) 
بركان 63322 بركان املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 غشت 

2222 تحت رقم 3949.

432I

موثقة

MOON PARK IMMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثقة
شارع القدس، حي ليكريت، 
ع ارة رقم 258، شقة 25، 

الطابق الثاني،اجالس طالب، عين 
الشق الدارالبيضاء ، 22253، 

الدارالبيضاء املغرب
MOON PARK IMMO شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 محج 
مرس الدلطان، شقة 23، الطابق 
22 - 22226 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564365

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOON PARK IMMO
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
26 محج   : عنوان املقر االأت اعي 
الطابق   ،23 شقة  الدلطان،  مرس 

22 - 22226 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : زماجي  حدن  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زماجي  حدن  الديد 
سيدي   227 رقم  فلوريدا  تجزئة 
الدارالبيضاء   22282 معرجف 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  زماجي  حدن  الديد 
سيدي   227 رقم  فلوريدا  تجزئة 
معرجف 22282 الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848796.
432I

موثقة

ELEGANT HOUS IMMO 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثقة
شارع القدس، حي ليكريت، 
ع ارة رقم 258، شقة 25، 

الطابق الثاني،اجالس طالب، عين 
الشق الدارالبيضاء ، 22253، 

الدارالبيضاء املغرب
 ELEGANT HOUS IMMO شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 محج 
مرس الدلطان، شقة 23، الطابق 
22 - 22226 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564367

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ELEGANT HOUS IMMO
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
26 محج   : عنوان املقر االأت اعي 
الطابق   ،23 شقة  الدلطان،  مرس 

22 - 22226 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : زماجي  حدن  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زماجي  حدن  الديد 
سيدي   227 رقم  فلوريدا  تجزئة 
الدارالبيضاء   22282 معرجف 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  زماجي  حدن  الديد 
سيدي   227 رقم  فلوريدا  تجزئة 
معرجف 22282 الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848795.

432I
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STE TIB COMPT SARL AU

OUJDA CHANGE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين جزنقة 

البخاري إقامة بغداسي مكتب رقم 
25 ، 62222، جأدة املغرب

OUJDA CHANGE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 256 سوق 

طنجة - 62222 جأدة املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29297

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تحويل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
جأدة   62222  - سوق طنجة   256«
مركب سيدي عبد   29« إ 6  املغرب« 

الوهاب - 62222 جأدة املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2942.
433I

BOUYA CONSULTIN 2

PENTAPOLE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

BOUYA CONSULTIN 2
 AV MLY ABDELLAH ETG 2 33

NO 26، 90000، TANGER maroc
PENTAPOLE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

موالي سريس 3, طابق 2 رقم 22 - 
92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.353
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  32 شتن21  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   PENTAPOLE
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
 ,3 سريس  موالي  شارع  اإلأت اعي 
طنجة   92222  -  22 رقم   2 طابق 

املغرب نتيجة ل : توقف نشاط.
شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 22 رقم   2 طابق   ,3 سريس  موالي 

Maroc 92222 طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  الرزيني  يونس  الديد)ة) 
عنوانه)ا) شارع موالي سريس 3, طابق 
املغرب  طنجة   92222  22 رقم   2

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 258337.
434I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 INSTITUT
 PHARMACEUTIQUE DE
 DERMATOLOGIE sarl*

*IPHADERM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي2 تد ية الشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
34 زنقة أزيالل الدار البيضاء املغرب
 INSTITUT PHARMACEUTIQUE

 DE DERMATOLOGIE sarl*
IPHADERM* شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي حي النخيل 
، زنقة ابن خليقان رقم 6 - 22522 

الدار البيضاء املغرب.
تغيي2 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
74297

 ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي
تم تغيي2   2222 نون21   29 املؤرخ في 
 INSTITUT« من  الشركة  تد ية 
 P H A R M A C E U T I Q U E
 DE DERMATOLOGIE

إ 6   »*sarl* IPHADERM
.»*IPHADERM*«

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 847789.
435I

BOUYA CONSULTIN 2

COMAFRI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

BOUYA CONSULTIN 2
 AV MLY ABDELLAH ETG 2 33

NO 26، 90000، TANGER maroc
COMAFRI شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

موالي سريس 3, طابق 2 رقم 22 - 
92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.355
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  32 شتن21  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
COMAFRI مبلغ رأس الها 222.222 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
 -  22 رقم   2 طابق   ,3 موالي سريس 
 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   92222

توقف نشاط.
شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 22 رقم   2 طابق   ,3 سريس  موالي 

Maroc 92222 طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  الرزيني  يونس  الديد)ة) 
عنوانه)ا) شارع موالي سريس 3, طابق 
املغرب  طنجة   92222  22 رقم   2

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 258339.
436I

ADVALORIS 

AVREX CONSULTING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

AVREX CONSULTING شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 

2 الطابق امجل حي الدعاسة شارع 
موالي إس اعيل زنقة بركان العيون 

- 72222 العيون املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29949

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   25 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
 AVREX الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ   CONSULTING
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
امجل  الطابق   2 الرقم  اإلأت اعي 
حي الدعاسة شارع موالي إس اعيل 
72222 العيون  زنقة بركان العيون - 

املغرب نتيجة ل : إنخفاض النشاط.
الرقم  ب  التصفية  مقر  جحدس 
شارع  الدعاسة  حي  امجل  الطابق   2
موالي إس اعيل زنقة بركان العيون 

- 72222 العيون املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) عزيز جافدو ج عنوانه)ا) 
تجزئة اجالس طالب ع ارة 64 شقة 22 
البيضاء  بيدت تاسرت ع/ش  زنقة2 
22222 البيضاء املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الرقم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
شارع  الدعاسة  حي  امجل  الطابق   2

موالي إس اعيل زنقة بركان العيون
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 3450/2022.
437I

zakaria gestion snc 

 AL WIAM TRAVAUX ET
FOURNITURE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

 AL WIAM TRAVAUX ET
FOURNITURE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 89 زنقة 

ايت اجريبل حي الزمرمان الخ يدات 
- 25222 الخ يدات املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 أبريل   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 AL WIAM TRAVAUX ET  :

.FOURNITURE
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جامع ال املتنوعة
بيع مواس البناء

اللوازم املكتبية جالك بيوتر
.

زنقة   89  : عنوان املقر االأت اعي 
ايت اجريبل حي الزمرمان الخ يدات 

- 25222 الخ يدات املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  ملوان  الديد 
الخ يدات  مح د  سيدي  زنقة   77

25222 الخ يدات املغرب.
عنوانه)ا)  ملوان  علي  الديد 
الخ يدات  مح د  سيدي  زنقة   77

25222 الخ يدات املغرب.
عنوانه)ا)  حنان  ملوان  الديدة 
الخ يدات  مح د  سيدي  زنقة   77

25222 الخ يدات املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  ملوان  الديد 
الخ يدات  مح د  سيدي  زنقة   77

25222 الخ يدات املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالخ يدات  االبتدائية 

ف21اير 2222 تحت رقم 239.
438I

D & S COM

YASSILUM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

D & S COM
 BD GRANDE CEINTURE RES
 MOUAHIDINE YOUSSEF 3 M2
 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
YASSILUM شركة ذات مدؤجلية 
الوحيد)في  الشريك  ذات  محدجسة 

طور التصفية)
 36 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
ت  إكس  أج  املج وعة   36 الزنقة 
سيدي  لغالم  أهل   2 الدالم  تجزئة 
مومن - 22623 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.349532
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 32 أكتوبر 2222 تقرر حل 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
مبلغ   YASSILUM الوحيد  الشريك 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 

 36 الزنقة   36 اإلأت اعي  مقرها 
املج وعة أج إكس ت تجزئة الدالم 
 22623  - 2 أهل لغالم سيدي مومن 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : الحل 

املدبق للشركة.
جحدس مقر التصفية ب 36 الزنقة 
تجزئة  ت  إكس  أج  املج وعة   36
 - أهل لغالم سيدي مومن   2 الدالم 

22623 الدار البضاء املغرب. 
ج عين:

عبدالرحيم أجزيدان ج  الديد)ة) 
عنوانه)ا) سالم 2 مج وعة التوسعة 
 22622 ال21نو�سي   42 رقم   36 زنقة 
)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
الحدجس  اإلقتضاء  جعند 
املخولة  الصالحيات  عل6  املفرجضة 
تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: 36 الزنقة 36 املج وعة أج إكس ت 
سيدي  لغالم  أهل   2 الدالم  تجزئة 

مومن الدار البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849292.
439I

مكتب محاسبة

 CHARM & LUXURY HOTELS
GROUP SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

مكتب محاسبة
ع ارة 42 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدية ، 52224، 

الرشيدية املغرب
 CHARM & LUXURY HOTELS

GROUP SARL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

مرزجكة الطاجس الريصاني - 52222 
الريصاني املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22997

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
 CHARM & LUXURY HOTELS
رأس الها  مبلغ   GROUP SARL
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222,22
الطاجس  مرزجكة  قصر  اإلأت اعي 
الريصاني - 52222 الريصاني املغرب 

نتيجة ل : ازمة.
قصر  ب  التصفية  مقر  جحدس 
مرزجكة الطاجس الريصاني - 52222 

الريصاني املغرب. 
ج عين:

بورمضان  اح اس  الديد)ة) 
البيض  حا�سي  قصر  عنوانه)ا)  ج 
الطاجس الريصاني 52222 الريصاني 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 28 نون21 

2222 تحت رقم 937.
442I

مكتب محاسبة

IKEN ASSISTANCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
ع ارة 42 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدية ، 52224، 

الرشيدية املغرب
IKEN ASSISTANCE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

تزموريت الخنك الرشيدية ص ب 
298 - 52222 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26525
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 IKEN  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.ASSISTANCE
سيارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إسعاف.
قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ب  ص  الرشيدية  الخنك  تزموريت 

298 - 52222 الرشيدية املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد حدج العدري : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
حصة   522  : ليل6  يكن  الديدة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العدري  حدج  الديد 
برشلونا   28222 اسبانيا  برشلونا 

اسبانيا.
الديدة يكن ليل6 عنوانه)ا) اقامة 
 27 الشقة   7 ا   22 جفاق الخي2 بلوك 

حي ابن راشد 22222 ت ارة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  العدري  حدج  الديد 
برشلونا   28222 اسبانيا  برشلونا 

اسبانيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 29 نون21 

2222 تحت رقم 2552.

442I

مكتب محاسبة

ARWA VISION SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
ع ارة 42 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 222 الرشيدية ، 52224، 

الرشيدية املغرب

ARWA VISION SARL شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

آيت عاصم فركلة العليا تنجداس - 
52222 تنجداس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ARWA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.VISION SARL
غرض الشركة بإيجاز : نظاراتي.

عنوان املقر االأت اعي : قصر آيت 
عاصم فركلة العليا تنجداس - 52222 

تنجداس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : الديد ح يد بولعداس 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد ح يد بولعداس عنوانه)ا) 
 5 شقة   22 االس اعيلية  إقامة 
مكناس  ج  م  سبو  زنقة   2 الطابق 

52222 كوملي ة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  راشدي  جئام  الديدة 
ستي   222 رقم  املرابطين  شارع 
صفرج   52222 صفرج  مدعوسة 

املغرب
الديد ح يد بولعداس عنوانه)ا) 
 5 شقة   22 االس اعيلية  إقامة 
مكناس  ج  م  سبو  زنقة   2 الطابق 

52222 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 2592.
442I

FIDUBAC SARL

TEXMED
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

FIDUBAC SARL
262 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
الشقة رقم 22 الناضور ، 62222، 

الناضور املغرب
TEXMED شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املطار 

ع ارة رهاب الطابق 3 رقم 25 
الناظور - 62222 الناظور املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24643
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2222 نون21   22 املؤرخ في 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

الرشدي سلي ان ك دي2 آخر
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   25 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4776.
443I

FIDUBAC SARL

SERVICE ABDESALAM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
262 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
الشقة رقم 22 الناضور ، 62222، 

الناضور املغرب
SERVICE ABDESALAM شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الجيش امللكي رقم 273 الطابق 
الثالث - 62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

24933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE ABDESALAM

غرض الشركة بإيجاز : مطعم

تنظيم الحفالت

 إنتاج املنتجات الغذائية.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الطابق   273 رقم  امللكي  الجيش 

الثالث - 62222 الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 322.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد زكريا اعراب : 3.222 حصة 

بقي ة 322.222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد زكريا اعراب عنوانه)ا) حي 

جهدانة بني انصار 62222 بني انصار 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد زكريا اعراب عنوانه)ا) حي 

جهدانة بني انصار 62222 بني انصار 

بني انصار

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4742.

444I
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FIDUBAC SARL

AGUA MISS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
262 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
الشقة رقم 22 الناضور ، 62222، 

الناضور املغرب
AGUA MISS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

لعرا�سي تجزئة املوساجي رقم 23 
الناظور - 62222 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24929
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   26
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AGUA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.MISS
حديقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التدلية املائية
 غرفة الحفالت

 فندق.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 23 رقم  املوساجي  تجزئة  لعرا�سي 

الناظور - 62222 الناظور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 522  : اصفياتي  بوطاهر  الديد 
حصة بقي ة 52.222 سرهم للحصة.

الديد رشيد املرياجي : 522 حصة 
بقي ة 52.222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بوطاهر اصفياتي عنوانه)ا) 
حي لعرا�سي تجزئة املوساجي رقم 23 

الناظور 62222 الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  املرياجي  رشيد  الديد 

 23 رقم   223 زنقة  لعرا�سي  حي 

الناظور 62222 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد بوطاهر اصفياتي عنوانه)ا) 

حي لعرا�سي تجزئة املوساجي رقم 23 

الناظور 62222 الناظور املغرب

عنوانه)ا)  املرياجي  رشيد  الديد 

 23 رقم   223 زنقة  لعرا�سي  حي 

الناظور 62222 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4824.

445I

FIDUBAC SARL

STE FLASHCOOL S.A.R.L
إعالن متعدس القرارات

FIDUBAC SARL

262 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

الشقة رقم 22 الناضور ، 62222، 

الناضور املغرب

STE FLASHCOOL S.A.R.L »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: حي املطار 

الناظور - - الناظور املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28839

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تصحيح خطأ في اسم الشركة جهو 

جليس   STE FLASHCOOL S.A.R.L

STE FLASCHCOOL SARL جتعديل 

املاسة 3 من النظام امسا�سي.

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

للشركة  االأت اعي  الغرض  تعديل 

بحذف امنشطة التالية 

التنظيف«  معدات  »إنتاج 
االستهالك  منتجات  »صناعة  ج 
جتصدير«  »استي2اس  ج  الشامل« 
جاستبدالها بامنشطة التالية »تجارة« 
ج »أع ال تنظيف« ج » أع ال البناء 

املتنوعة«
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
522 حصة من  املوافقة عل6 تفويت 
الديد شريف هشام ملصلحة الديد 
شريف فيصل جتعديل املاستين 6 ج 7 

من النظام امسا�سي.
قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 
اتخاذها  تم  التي  للقرارات  نتيجة 
فيصل  شريف  الديد  قبل  سابقا 
من  هشام  شريف  الديد  استقالة 
الديد  يتو 6  مدي2.  بصفته  مهامه 
شريف فيصل تديي2الشركة ملدة غي2 

محدجسة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تصحيح خطأ في اسم الشركة جهو 
جليس   STE FLASHCOOL S.A.R.L
STE FLASCHCOOL SARL جتعديل 

املاسة 3 من النظام امسا�سي.
عل6  ينص  الذي  ج7:   6 رقم  بند 
 522 تفويت  عل6  املوافقة  مايلي: 
هشام  شريف  الديد  من  حصة 
فيصل  شريف  الديد  ملصلحة 
النظام  من   7 ج   6 املاستين  جتعديل 
امسا�سي.أصبح الديد شريف فيصل 
 FLASH لشركة  الوحيد  الشريك 
2222 حصة  COOL S.A.R.L جمالك 

بقي ة 222 سرهم.
عل6  ينص  الذي   :24 رقم  بند 
تم  التي  للقرارات  نتيجة  مايلي: 
شريف  الديد  قبل  سابقا  اتخاذها 
فيصل استقالة الديد شريف هشام 
من مهامه بصفته مدي2. يتو 6 الديد 
شريف فيصل تديي2الشركة ملدة غي2 

محدجسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4745.

446I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 INTELCIA MAROC SA ET
EMASHORE SA

انفصال أجإسماج 

إسماج الشركات
La Fiduciaire-Conseil du Maroc

45 شارع أنفا الطابق 7 الدار 
البيضاء املغرب.

 INTELCIA MAROC SA ET
EMASHORE SA

جعنوان مقرها اإلأت اعي كازاني2شور 
شور 25 ، 2222 شارع القدس 
سيدي معرجف - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري 

.227349/332293
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 نون21 2222 تقرر إسماج 

الشركات:
شركة تد يتها أج إس ها التجاري 
INTELCIA MAROC ج الكائن مقرها 
 ،  25 اإلأت اعي ب كازاني2شور شور 
2222 شارع القدس سيدي معرجف 

22222 الدار البيضاء املغرب
شركة تد يتها أج إس ها التجاري 
مقرها  الكائن  ج   EMASHORE
 ،  25 اإلأت اعي ب كازاني2شور شور 
2222 شارع القدس سيدي معرجف 

22222 الدار البيضاء املغرب
 -  : الشركات  إسماج  سجاعي 
الشركتان له ا أنشطة م اثلة، جرأس 
جبنفس  بالكامل  به  محتفظ  ماله ا 
املداه ين  نفس  قبل  من  الندب 
امم  الشركة  قبل  من  خصوصا  ج 

INTELCIA GROUP
الشركتين  أنشطة  تركيز  إن   -
املوارس  تج يع  خالل  من  سيجعل 
جتبديط اإلسارة، زياسة ربحية الشركة 

التي ستكون نتاج هذا اإلسماج
في  املتزايدة  املنافدة  أن  ك ا   -
تتطلب  قطاع مركز عالقات الع الء 
أن يكون حجم الشركات الصناعية 
الشركات  حجم  من  أك21  أج  مشابًها 
امخرى في نفس القطاع حتى تت كن 
من زياسة قدرتها التنافدية جالحفاظ 

عل6 مكانتها في الدوق.
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سيؤسي هذا اإلسماج   -  : أهدافه 
املباشرة،  غي2  التكاليف  تقليل  إ 6 
جترشيد جتحدين استخدام املوارس في 

إطار الكيان املندمج
- في ا يتعلق باالتصال جالت2جيج، 
املدتوعب  الكيان  سيدتفيد 
صورة  مداه ة  من  مباشر  بشكل 
بد عة  املرتبطة  التجارية  العالمة 
عالمة  جخاصة  املدتحوذة  الشركة 
املدتخدمة  التجارية   INTELCIA

ساخل املج وعة.
الج ع  موافقة   -  : شرجطه 
ملداهمي  االستثنائي  العام 
الشركة   ،  INTELCIA GROUP
 INTELCIA ج   EMASHORE لـ  امم 
MAROC ، عل6 مشرجع االسماج هذا 

بعد قراءة تقرير مدقق املداه ات
العام  الج ع  عقد  تم  أن  بعد   -
 INTELCIA لشركة  االستثنائي 
ج   EMASHORE ج   GROUP
نوف 21   4 في   INTELCIA MAROC
الشرط  سابقة  رفع  تم   ،  2222
املحدسة في 32 نوف 21 2222 جبالتا ي 

فإن هذا االسماج ساري املفعول
ملشرجع  القانوني  اإليداع  تم   -
صحيفة  في  عليه  جاإلعالن  االسماج 
يوليو   22 بتاريخ   Le Monopole
2222 م ا يشي2 إ 6 أن فت2ة معارضة 
 2222 يوليو   22 في  بدأت  الدائنين 
سجن   2222 أغدطس   23 جانتهت في 
اعت2اض أي سائن عل6 ع لية االسماج 

هذه.
تعيين ج تقديم امصول ج الخصوم 
أج  الضامة  للشركات  نقلها  املزمع 

الشركات الجديدة :
املعاس  الصافية  القي ة  بلغت 
 INTELCIA لشركة  تقيي ها 
 ، املدتحوذة  الشركة   ،  MAROC
2.222.222.222 سرهم مغربي مقابل 
فإن  جبالتا ي  سهم.   2.222.222
 INTELCIA لدهم  الجوهرية  القي ة 

MAROC هي 833,33 سرهم مغربي.
املعاس  الصافية  القي ة  بلغت 
جهي   ،EMAshore لشركة  تقيي ها 
 522.222.222 امل تصة،  الشركة 
سهم.   22.222 مقابل  مغربي  سرهم 

جبالتا ي فإن القي ة الفعلية لحصة 

EMAshore هي 52.222 سرهم.

أج  الحصص  تدليم  تم  ك ا 

امسهم بالكيفية التالية : - تم تباسل 

 INTELCIAلشركة أديدا   
ً
سه ا  62

جاحد  قديم  سهم  مقابل   MAROC

EMAshore من شركة

سهم   622.222 إنشاء  تم  ك ا   -

مائة  تبلغ  اس ية  بقي ة  أديد 

م ا   ، لكل سهم  سرهم)   222( سرهم 

 INTELCIA يؤسي إ 6 زياسة رأس مال 

سرهم   62.222.222 ب بلغ   MAROC

سرهم   222.222.222 من  ليصبح 

لتعويض  سرهم   282.222.222 إ 6 

قدمتها  التي  االسماج  مداه ات 

، هذه الزياسة في رأس   EMASHORE

املال مصحوبة بعالجة اسماج قدرها 

442.222.222 سرهم.

الحصص أج امسهم  ج تم إعطاء 

يناير   22  : بتاريخ  امرباح  في  الحق 

2222

املنجزة  الع ليات  صالحية 

أج  املض ومة  الشركات  طرف  من 

املحاسباتي  املنظور  من  املنفصلة 

ج   2222 يناير   22 ابتداءا من تاريخ 

املعنية  الشركات  حدابات  حصرت 

شرجط  إلعداس  املدتع لة  باممر 

الع لية بالتواريخ التالية:

 INTELCIA MAROC شركة 

بتاريخ 32 سأن21 2222

 32 بتاريخ   EMASHORE شركة 

سأن21 2222
حقوق  تباسل  ندبة  جحدست 

اقت�سى  إن  ج   ،2,7% في  الشركة 

 2 التباسل  لفرق  املعدل  اممراملبلغ 

سرهم

ك ا خصص مبلغ 442.222.222 

سرهم لعالجة إسماج الشركات.
ذجي  للشركاء  املخولة  الحقوق 

الخاصة ج لحاملي سندات  الحقوق 

كل  االقتضاء  عند  ج  امسهم،  غي2 

االمتيازات الخاصة :

ال �سيء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء.بتاريخ  بالدار  التجارية 
رقم  تحت   2222 نون21   29

847632/847633
447I

NADOFISC SARL

VERAMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس زنقة قرطبة ع ارة 
7 شقة رقم 2 الناضور ، 62222، 

الناضور املغرب
VERAMO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الكندي زنقة 38 رقم 39 - 62222 
الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VERAMO
غرض الشركة بإيجاز : - االستي2اس 

ج التصدير.
-النقل الوطني ج الدج ي للبضائع 

لحداب الغي2.
-بيع ج توزيع املواس الغدائية..

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 62222  -  39 رقم   38 الكندي زنقة 

الناضور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد رشيد بوساس : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد مح د ازرزار : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوساس  رشيد  الديد 

 84 رقم  مح د  سيدي  االمي2  شارع 

62222 الناضور املغرب.

عنوانه)ا)  ازرزار  مح د  الديد 
حي الكندي زنقة 38 رقم 39 62222 

الناضور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوساس  رشيد  الديد 

 84 رقم  مح د  سيدي  االمي2  شارع 

62222 الناضور املغرب

عنوانه)ا)  ازرزار  مح د  الديد 
حي الكندي زنقة 38 رقم 39 62222 

الناضور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   25 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4867.

448I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE IMMOBILIERE

ANNAHR
إعالن متعدس القرارات

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

90000، TANGER MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE

ANNAHR »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 7 شارع 

املقاجمة الطابق الثالث شقة 7 - 

92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27242

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 أكتوبر 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
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الحصص:  تفويت   1- رقم  قرار 

حصة   2722 الذي ينص عل6 مايلي: 

عل6  مقد ة  بن و�سى  لبابة  ت تلكها 

 425 الرفاعي  الجليل  عبد  سيدي 

حصة ج لال مريم الرفاعي 283 حصة، 

ج موالي أح د الرفاعي 364 حصة، ج 

364 حصة، ج  موالي حدن الرفاعي 

سيدي العربي الرفاعي 364 حصة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل6  ينص  الذي   :7- رقم  بند 

الرفاعي  الجليل  عبد  سيدي  مايلي: 

6925 حصة، لال مريم الرفاعي 2883 

 2264 موالي أح د الرفاعي  حصة، 

حصة، موالي الحدن الرفاعي 2264 

حصة ج سيدي العربي الرفاعي 2264 

حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 259897.

449I

مكتب الح وتي

TSAFAT IMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب الح وتي

شارع الخرطوم رقم 52 ، 62222، 

الناظور املغرب

TSAFAT IMO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 582 شارع 

املدي2ة الطابق الثاني شقة رقم 23 - 

62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TSAFAT IMO
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
بيع امل تلكات العقارية.

 582  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع املدي2ة الطابق الثاني شقة رقم 

23 - 62222 الناظور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 622  : مح د  الوكيلي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 422  : الديد الوكيلي نصر الدين 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مح د  الوكيلي  الديد 
 33 رقم   223 زنقة  لعرا�سي  حي 

62222 الناظور املغرب.
الدين  نصر  الوكيلي  الديد 
عنوانه)ا) حي لعرا�سي زنقة 223 رقم 

33 62222 الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  الوكيلي  الديد 
 33 رقم   223 زنقة  لعرا�سي  حي 

62222 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4855.

452I

HIGH EDGE CONSULTING

 IMPOMED IMPORT
EXPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب

 IMPOMED IMPORT EXPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة 

زيد الطوابل- رقم 55 56 - تطوان - 
93222 تطوان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4225
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
 IMPOMED IMPORT EXPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
رقم  اإلأت اعي تجزئة زيد الطوابل- 
تطوان   93222  - تطوان   -  56  55
تحقق  لم  اللشركة  نتيجة  املغرب 

هدفها االأت اعي..
ج عين:

ج  الدعيدي  مح د   الديد)ة) 
عنوانه)ا) شارع الجيش امللكي اقامة 
تطوان   23 شقة   4 القرى طابق  أم 
)ة)  تطوان املغرب ك صفي   93222

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
تجزئة  جفي   2222 نون21   22 بتاريخ 
 - تطوان   -  56 55 رقم  زيد الطوابل- 

93222 تطوان املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2337.
452I

HIGH EDGE CONSULTING

 GENERAL MULTI TRAVAUX
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب
 GENERAL MULTI TRAVAUX

SARL شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
سجل اسة زنقة الفجر رقم 22 
تطوان - 93222 تطوان املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22863
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 نون21   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
 22.222« أي من  سرهم«   292.222«
عن  سرهم«   222.222« إ 6  سرهم« 
سيون  مع  مقاصة  إأراء   : طريق 
الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   25 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2342.
452I

HIGH EDGE CONSULTING

MARINA NAUTIQUES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب
MARINA NAUTIQUES شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
عالل الفا�سي زنقة 3 اقامة احداين 
رقم 44 )الددة) تطوان - 93222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MARINA NAUTIQUES
تدويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جاستي2اس جتصدير جبيع جتأأي2 جصيانة 
النزهة  جقوارب  املائية  الدراأات 

جأ يع امأهزة البحرية امخرى..
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
3 اقامة احداين  عالل الفا�سي زنقة 
 93222  - تطوان  )الددة)   44 رقم 

تطوان املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : برغوتي  س ي2  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  برغوتي  س ي2  الديد 
ط   222 شارع ح ان الفطواكي رقم 
 93222 تطوان   25 الشقة  الثاني 

تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  برغوتي  س ي2  الديد 
ط   222 شارع ح ان الفطواكي رقم 
 93222 تطوان   25 الشقة  الثاني 

تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2367.
453I

ايدباس الجزيرة

espace al jazira
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ايدباس الجزيرة
633 زنقة كل ي ة بوركون الدار 
 Casablanca ،22222 ، البيضاء

maroc
espace al jazira شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 633 زنقة 

كل ي ة بوركون الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.225749

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   24 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   espace al jazira

مقرها  جعنوان  سرهم   522.222
اإلأت اعي 633 زنقة كل ي ة بوركون 

الدار البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : تصفية الشركة.
جحدس مقر التصفية ب 633 زنقة 

 - البيضاء  الدار  بوركون  كل ي ة 

22222 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  شعيبي  لحدن   الديد)ة) 
عطية  بنو  أعفر  زنقة   5 عنوانه)ا) 

شقة 4 بوركون 2222 الدار البيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849239.

454I

THE RIGHT POINT

IHMAA COMPANY S.A.RL.
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE RIGHT POINT

 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE

 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 IHMAA COMPANY S.A.RL.AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 شارع 
مرس الدلطان الطابق االجل شقة 

3 - 22322 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564532

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IHMAA COMPANY S.A.RL.AU
حيازة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جإسارة جتأأي2 العقارات.
االستحواذ عل6 أسهم أج حصص 
أج  الت تع  حق  إعطاء  مع  الشركات 

التخصيص بامللكية الكاملة للعقار.
26 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
مرس الدلطان الطابق االجل شقة 3 

- 22322 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 : حديني  عراقي  مهدي  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
حديني  عراقي  مهدي  الديد 
 22222 فرندا  عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
حديني  عراقي  مهدي  الديد 
 22222 فرندا  عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 42722.
455I

gest consultants

 JEUNE AFRIQUE MEDIA

GROUP
إعالن متعدس القرارات

gest consultants

25 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

 JEUNE AFRIQUE MEDIA

GROUP »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة 

س ية اقامة شهرزاس 3 طابق 5 رقم 

22 - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

االأت اعي  الرأس ال  في  الزياسة   -

سرهم   (222.222,22( من  برفعه 

ذلك  ج  سرهم   (3  292.922,22( ا 6 

 (3  292.922,22( مبلغ  بإقتطاع 

سرهم من الحداب الجاري للشريك 

الوحيد.

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

- نقص الرأس ال اإلأت اعي بخفضه 

سرهم إ 6    (3  292.922,22( من مبلغ 

)322.222,22) سرهم جذلك باملقاصة 

مع خدائر الشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

الجديد  التوزيع  عل6  املصاسقة   -

للرأس ال.

بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

امسا�سي  القانون  صياغة  إعاسة   -

للشركة. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848744.

456I
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SOLUTION ENERGIE ET TELECOM

 SOLUTION ENERGIE ET

TELECOM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 SOLUTION ENERGIE ET

TELECOM

 RUE 7 N°5 ETAGE 2 APPT 4

 SAADA SIDI BERNOUSSI ،

22622، الدار البيضاء املغرب

 SOLUTION ENERGIE ET

TELECOM شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 7 رقم 

5 الطابق الثاني الشقة 4 الدعاسة 

سيدي ال21نو�سي - 22622 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.449652

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2222 نون21   24 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»422.222 سرهم« أي من »222.222 

عن  سرهم«   522.222« إ 6  سرهم« 
سيون  مع  مقاصة  إأراء   : طريق 

الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 22848944.

457I

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

 STE TRANS - IAZZA SARL

AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

الشارع الرئي�سي ع ارة بوتكدوست 
الطابق الثالث رقم 22 بيوكرى 

اشتوكة ايت بها ، 86222، بيوكرى 

املغرب

 STE TRANS - IAZZA SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار أنو 

الجديد ايت ع ي2ة اشتوكة ايت باها 
- 87222 بيوكرى املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRANS - IAZZA SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل   - الغي2  لحداب  املدتخدمين 

البضائع لحداب الغي2 .
سجار أنو   : عنوان املقر االأت اعي 
الجديد ايت ع ي2ة اشتوكة ايت باها 

- 87222 بيوكرى املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222 الديد عبدهللا ال21هي�سي : 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
ال21هي�سي  عبدهللا  الديد 
عنوانه)ا) سجار انو الجديد ايت ع ي2ة 
بيوكرى   87222 باها  ايت  اشتوكة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
ال21هي�سي  عبدهللا  الديد 
عنوانه)ا) سجار انو الجديد ايت ع ي2ة 
بيوكرى   87222 باها  ايت  اشتوكة 

املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2428.

458I

CAFIGEC

 AMAZING FUTUR
COMPANY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 AMAZING FUTUR COMPANY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

أطلس الطابق الرابع ع ارة 45 رقم 
26 معاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563922
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AMAZING FUTUR COMPANY
غرض الشركة بإيجاز : النجار.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم   45 أطلس الطابق الرابع ع ارة 
الدار البيضاء   22222  - 26 معاريف 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد اسمو منصف : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد رشدي مح د : 522 حصة 
بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  منصف  اسمو  الديد 
خريبكة   22222 الرا�سي  تجزئة   23

املغرب.
عنوانه)ا)  مح د  رشدي  الديد 
 22222  22 ش   22 القدس  حي   23

خريبكة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  منصف  اسمو  الديد 
خريبكة   22222 الرا�سي  تجزئة   23

املغرب
عنوانه)ا)  مح د  رشدي  الديد 
 22222  22 ش   22 القدس  حي   23

خريبكة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848383.
459I

CHICHAOUA GESTION

 PNEU-MIYA
MULTISERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CHICHAOUA GESTION
..،2 ، .

 PNEU-MIYA MULTISERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مرآب رقم 

2 بالطابق امر�سي ع ارة الناجي - 
42222 شيشاجة امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
PNEU- : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.MIYA MULTISERVICES
غرض الشركة بإيجاز : - بيع أأزاء 

جأكددوارات الديارات
- بيع جإصالح الواقيات الزأاأية 

للديارات
- بيع العجالت

- ميكانيك عام.
عنوان املقر االأت اعي : مرآب رقم 
 - الناجي  ع ارة  امر�سي  بالطابق   2

42222 شيشاجة امل لكة املغربية.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : لحليمي  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد يوسف لحليمي عنوانه)ا) 
شيشاجة   42222 لخريبات  سجار 

امل لكة املغربية.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد يوسف لحليمي عنوانه)ا) 
شيشاجة   42222 لخريبات  سجار 

امل لكة املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 689/2022.
462I

CAFIGEC

 PURA BELLA BEAUTY
CENTER

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc

 PURA BELLA BEAUTY CENTER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة رقم 
2 الطابق امجل ساحل 2 رقم 24 
سار بوعزة - 27223 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564547
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   28
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 PURA  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.BELLA BEAUTY CENTER
غرض الشركة بإيجاز : أ ال.

تاأر..
إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم   2 ساحل  امجل  الطابق   2 رقم 
24 سار بوعزة - 27223 الدار البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة حدناء بامو : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
522 حصة   : الديدة نعي ة بامو 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بامو  حدناء  الديدة 
حي أواسي بلوك 28 رقم 28 22222 

الدار البيضاء املغرب.
الديدة نعي ة بامو عنوانه)ا) حي 
 22222  28 رقم   28 بلوك  أواسي 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بامو  حدناء  الديدة 
حي أواسي بلوك 28 رقم 28 22222 

الدار البيضاء املغرب

الديدة نعي ة بامو عنوانه)ا) حي 
 22222  28 رقم   28 بلوك  أواسي 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849257.

462I

CAFIGEC

MOTO KHALILE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

MOTO KHALILE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

أطلس الطابق الرابع ع ارة 45 رقم 

26 معاريف - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MOTO : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.KHALILE

غرض الشركة بإيجاز : الدراأات 

الغيار  جقطع  النارية  جالدراأات 

أج  للدراأات  اإلكددوارات  أج 

الدراأات النارية بالج لة )تاأر)..

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم   45 أطلس الطابق الرابع ع ارة 
الدار البيضاء   22222  - 26 معاريف 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : اح د  الكريمي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اح د  الكريمي  الديد 
 24 رقم  مكرر   5 زنقة  بوأدجر  حي 

22222 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  اح د  الكريمي  الديد 
 24 رقم  مكرر   5 زنقة  بوأدجر  حي 

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848384.

462I

SOFICOF

PC CAFE SARL.AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICOF
 rue ghazali apt 2 les orangers 2
 1 rue ghazali apt 2 les orangers،

rabat ،10000 املغرب
PC CAFE SARL.AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 املدينة 

الرياض امندلس قرسجبا الثانية 
559576 متجر 5 - 22222 حي 

الرياض الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
264527
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداس القانون   2222 شتن21   29

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 PC  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CAFE SARL.AU

 , مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قاعة شاي - الحلويات مقشدة

املعطيات  بج يع  القيام  جع وما 

الشركة  التن ية  في  تداهم  قد  التي 

جكذالك اإلنعاش بج يع أنواعه، بيع 

املباشرة  التجهيزات  جتباسل  الشراء، 

أج الغي2 املباشرة.

عنوان املقر االأت اعي : 5 املدينة 

الثانية  قرسجبا  امندلس  الرياض 

حي   22222  -  5 متجر   559576

الرياض الرباط املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:- 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د حوليش عنوانه)ا) 

 9 ع ارة   2 قصبة  امندلس  رياض 

شقة 22 22222 حي الرياض الرباط 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د حوليش عنوانه)ا) 

 9 ع ارة   2 قصبة  امندلس  رياض 

شقة 22 22222 حي الرياض الرباط 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232972.

463I

Société BB4 CAR

Société BB4 CAR

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

Société BB4 CAR

22 شارع عالل الفا�سي ، 32222، 

الحدي ة املغرب

Société BB4 CAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 32 شارع 

موالي اسريس االك21 - 32222 

الحدي ة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2723

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   27 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   Société BB4 CAR

مقرها  جعنوان  سرهم   522.222

اسريس  موالي  شارع   32 اإلأت اعي 

املغرب  الحدي ة   32222  - االك21 

نتيجة ل : توقف النشاط.

32 شارع  جحدس مقر التصفية ب 

 32222  - االك21  اسريس  موالي 

الحدي ة املغرب. 

ج عين:

ج  هشيكة  امال  الديد)ة) 

املنزه  حي  ملوية  زنقة   28 عنوانه)ا) 

ك صفي  املغرب  الحدي ة   32222

)ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالحدي ة  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 327.

464I

bouhout services

بوحوت سيرفس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

bouhout services
 PLACE BIRANZARANE RUE
 5 N° 1 BIS EL HAJEB PLACE
 BIRANZARANE RUE 5 N° 1

 BIS EL HAJEB، 51000، el hajeb
maroc

بوحوت سي2فس شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ساحة 
بئ2 انزران زنقة 5 رقم 2 الحاأب - 

52222 الحاأب املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57787
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   28
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : بوحوت 

سي2فس.
إرسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امموال 
صرف الع الت.

ساحة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - الحاأب   2 رقم   5 بئ2 انزران زنقة 

52222 الحاأب املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة بوحوت توفيق عنوانه)ا) 
الحاأب   22 رقم   2 حي املراسي زنقة 

52222 الحاأب املغرب.
الديدة ياسين بوحوت عنوانه)ا) 
الحاأب   22 رقم   2 حي املراسي زنقة 

52222 الحاأب املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة بوحوت أح د عنوانه)ا) 
الحاأب   22 رقم   2 حي املراسي زنقة 

52222 الحاأب املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4567.
465I

ANEXIS CONSEIL

CONSEIL BETON
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ANEXIS CONSEIL
22 زنقة ص21ي بوأ عة الطابق 
االجل الشقة 6 الدار البيضاء، 
Casablanca ،22222 املغرب

CONSEIL BETON شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تقدي ة 
5 سن حي الددري - 22652 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562499
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CONSEIL BETON
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخرسانة الجاهزة
نقل البضائع.

تقدي ة   : عنوان املقر االأت اعي 
الدار   22652  - الددري  حي  سن   5

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 222222 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
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حصة   522  : الديد ح زة أدير 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : مورجسي  ربيعة  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أدير  ح زة  الديد 

بيدت  م   3 رقم  الكري ات  تجزئة 

2232 كاليفور 22252 الدار البيضاء 

املغرب.

الديدة ربيعة مورجسي عنوانه)ا) 

بيدت  م   3 رقم  الكري ات  تجزئة 

2232 كاليفور 22252 الدار البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  أدير  ح زة  الديد 

بيدت  م   3 رقم  الكري ات  تجزئة 

الدار   22252 كاليفورني   2232

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 846532.

466I

MAGIC CONSEIL

DIRECT TRANSACTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAGIC CONSEIL

 BD MOUKAWAMA ETG 6 82

 N° 11 – Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DIRECT TRANSACTION شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 ج رياض 

الولفة الطابق اال ر�سي محل رقم 

4 مدخل 2 البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

563729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DIRECT TRANSACTION

 Transfert : غرض الشركة بإيجاز

.d’argent

ج   2  : االأت اعي  املقر  عنوان 

رياض الولفة الطابق اال ر�سي محل 

 22222  - البيضاء   2 مدخل   4 رقم 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : بنفالح  الديدة خديجة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 2.222  : بنفالح  الديدة خديجة 

بقي ة 222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة خديجة بنفالح عنوانه)ا) 

االلفة   22 رقم   22 ع ارة   3 الوفاء 

البيضاء  الدار   22222 البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة خديجة بنفالح عنوانه)ا) 

االلفة   22 رقم   22 ع ارة   3 الوفاء 

البيضاء 22222 22222 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 22847627.

467I

ETS COMPTA HOUSE

TRAVAUX ID MOHAMED
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

TRAVAUX ID MOHAMED شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ايت 

تشونت قصر املشيل - 54352 

ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   28

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX ID MOHAMED

: -االشغال  غرض الشركة بإيجاز 

الع ومية - كراء االالت.

ايت   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 54352  - املشيل  قصر  تشونت 

ميدلت املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 522  : مح د  اجعريان  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد اجلكور مح د : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد اجعريان مح د عنوانه)ا) 

 52222 مكناس   4 مرأان   392

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  مح د  اجلكور  الديد 

 54352 املشيل  تبناست  قصر 

ميدالت املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد اجعريان مح د عنوانه)ا) 

 52222 مكناس   4 مرأان   392

مكناس املغرب

عنوانه)ا)  مح د  اجلكور  الديد 

 54352 املشيل  تبناست  قصر 

ميدالت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 االبتدائية ب يدلت بتاريخ 

2222 تحت رقم 286.

468I

fidjuris sarl

SWS CORPORATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

fidjuris sarl

 BD IBNOU SINA 232

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

SWS CORPORATION شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 232، 

شارع عبد املؤمن، الطابق الرابع، 
رقم 27 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.239377

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2222 تقرر حل  25 سأن21  املؤرخ في 

 SWS شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رأس الها  مبلغ   CORPORATION

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222

شارع عبد املؤمن،   ،232 اإلأت اعي 
الطابق الرابع، رقم 27 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب نتيجة ل : الشركة لم 

ج  تأسيدها  منذ  أبًدا  هدفها  تحقق 

عدم جأوس آفاق مدتقبلية.
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 ،232 ب  التصفية  مقر  جحدس 
الرابع،  الطابق  املؤمن،  عبد  شارع 
البيضاء  الدار   22222  -  27 رقم 

املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) امح د                طالب 
سوق  عنوانه)ا)  ج  العريفي  ميلوس 
 262 الجهاس رقم  محالت   ، الج عة 
)ة)  223433 طرابلس ليبيا ك صفي 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2222 تحت رقم 822266.
469I

FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

 MAJORELLE 
KINDERGARTEN PRIVE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN
CONSEIL

 N°816 APPT N°3 1er ETAGE
 QUARTIER INDUSTIEL AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 MAJORELLE KINDERGARTEN 

PRIVE شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 72 
بلوك س حي االنارة مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.222722

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   24 املؤرخ في 
 MAJORELLE KINDERGARTEN
مدؤجلية  ذات  شركة   PRIVE
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
رأس الها 322.222,22 سرهم جعنوان 

بلوك س   72 مقرها اإلأت اعي رقم 
42222 مراكش   - حي االنارة مراكش 

املغرب نتيجة لتوقف النشاط.
ج عين:

الديد)ة) اس اء هكو ج عنوانه)ا) 
 72 رقم   28 س  بلوك  االنارة  حي 
)ة)  42222 مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 72 جفي رقم   2222 نون21   32 بتاريخ 
بلوك س حي االنارة مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 23242.

472I

NJ BUSINESS

COHEN EVENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 29 الطابق 
التالث شارع عبد الكريم بنجلون 

املدينة الجديدة فاس املغرب، 
32222، فاس املغرب

COHEN EVENT شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 4 
قطعة ارضية الجابري شارع ابن 
الخطيب طريق عين الشقف - 

32222 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62525

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2222 نون21   32 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
انس  مح د  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   2.222 الزاهي 
الديد  لفائدة  حصة   2.222 أصل 
نون21   32 مح د العزجزي بتاريخ  )ة) 

.2222

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن21   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5256.
472I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE NORESTRAV SARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع مح د الخامس رقم 23 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54222، 
خنيفرة املغرب

STE NORESTRAV SARL شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي بدر 22 

رقم 25 حي النديم خنيفرة - 54222 
خنيفرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2423
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2222 تقرر حل 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 STE NORESTRAV الشريك الوحيد
SARL مبلغ رأس الها 622.222 سرهم 
 22 بدر  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
رقم 25 حي النديم خنيفرة - 54222 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  خنيفرة 

الوصول للهدف.
 22 بدر  ب  التصفية  مقر  جحدس 
رقم 25 حي النديم خنيفرة - 54222 

خنيفرة املغرب. 
ج عين:

سيدي مح د العالجي  الديد)ة) 
خنيفرة   54222 خنيفرة  ج عنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   26 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2222 تحت رقم 522.
472I

CABINET OBILAT

KEYUMARS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET OBILAT
23 زنقة كارنوط ، 92222، طنجة 

املغرب
KEYUMARS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 92 ب 
شارع مح د ابن عبد هللا إقامة 

باريس الطابق 2 رقم 27 - 92222 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.87763
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   24 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
مبلغ   KEYUMARS الشريك الوحيد 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
92 ب شارع مح د  مقرها اإلأت اعي 
الطابق  باريس  إقامة  هللا  عبد  ابن 
املغرب  طنجة   92222  -  27 رقم   2
بٱي  تقوم  لم  الشركة   : ل  نتيجة 

نشاط مند تأسيدها.
جحدس مقر التصفية ب 2 9 شارع 
باريس  إقامة  هللا  عبد  ابن  مح د 
طنجة   92222  -  27 رقم   2 الطابق 

املغرب. 
ج عين:

ج  الكندجزي  فيصل  الديد)ة) 
عنوانه)ا) شارع الحدن الثاني ع ارة 
املغرب  طنجة   92222  27 رقم   47

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262242.

473I
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ste immo lmaki sarl

STE IMMO LMAKI SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ste immo lmaki sarl

الطابق الثاني تجزئة الصومعة 2 
رقم 684 بني مالل بني مالل، 2، بني 

مالل املغرب

STE IMMO LMAKI SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

الثاني تجزئة الصومعة 2 رقم 684 

بني مالل - 23222 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22345

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 يناير   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IMMO LMAKI SARL

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 684 رقم   2 الثاني تجزئة الصومعة 

بني مالل - 23222 بني مالل املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 522  : العناجي  الحدين  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد امين العناجي : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الحدين العناجي عنوانه)ا) 
تجزئة الصومعة 2 رقم 684 23222 

بني مالل املغرب.

عنوانه)ا)  العناجي  امين  الديد 
تجزئة الصومعة 2 رقم 684 23222 

بني مالل املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد الحدين العناجي عنوانه)ا) 
تجزئة الصومعة 2 رقم 684 23222 

بني مالل املغرب
عنوانه)ا)  العناجي  امين  الديد 
تجزئة الصومعة 2 رقم 684 23222 

بني مالل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
27 نون21  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2222 تحت رقم 83.
474I

noureddinemahmouh

باب الجنان للعقار
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

noureddinemahmouh
 BD DERFOUFI 08 2EME ETAGE
N06 ، 60000، OUJDA MAROC

باب الجنان للعقار شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع سار 
البيضاء ، رقم: 7 - 62222 جأدة 

املفرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42277
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
باب   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

الجنان للعقار.
شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
القطع  أ يع  جتباسل  جقد ة  جبيع 

امرضية أج اممالك العقارية. 
تجزئات  أ يع  جصيانة  إنشاء   -

القطع امرضية. 

- جبيع أ يع القطع امرضية.
املعامالت  أ يع  عامة  جبصفة 
التي  جالعقارية  التجارية  املالية 
تتدخل في موضوع الشركة ج التي من 

شأنها أن تداهم في تن يتها..
عنوان املقر االأت اعي : شارع سار 
جأدة   62222  -  7 رقم:   ، البيضاء 

املفرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد سعيد أابري : 422 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد ميلوس البالجي : 422 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
 422  : طلحاجي  أح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد سعيد أابري : 422 بقي ة 

222 سرهم.
الديد ميلوس البالجي : 422 بقي ة 

222 سرهم.
 422  : طلحاجي  أح د  الديد 

بقي ة 222 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أابري  سعيد  الديد 
 62222 املدي2ة  حي  س رة  زنقة   24

جأدة املغرب.
عنوانه)ا)  البالجي  ميلوس  الديد 
حي   86 رقم  الداسس  مح د  شارع 

املدي2ة 62222 جأدة املغرب.
الديد أح د طلحاجي عنوانه)ا) 
 28 رقم  البد ة  زنقة  العرفان  حي 

62222 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  أابري  سعيد  الديد 
 62222 املدي2ة  حي  س رة  زنقة   24

جأدة املغرب
عنوانه)ا)  البالجي  ميلوس  الديد 
حي   86 رقم  الداسس  مح د  شارع 

املدي2ة 62222 جأدة املغرب
الديد أح د طلحاجي عنوانه)ا) 
 28 رقم  البد ة  زنقة  العرفان  حي 

62222 جأدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2922.
475I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

AQUAPLANNING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-22 
صندجق ال21يد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
AQUAPLANNING شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

العركوب رقم 7724-22 - 73222 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AQUAPLANNING
إسارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفندق؛
- الدعم التشغيلي.
- إيجاس حل إساري.

- التدريب في املهن الفندقية.
- التدريب عل6 اإلسارة.

- تطوير الذات؛
تخييم   - الفندق  موقع  إسارة   -

املطاعم ؛
- إسارة املخزن..
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شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 73222  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 FOLIVI EMMANUEL الديد 

سرهم   222 بقي ة  حصة   : 100

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 FOLIVI EMMANUEL الديد 

فرندا   75222 فرندا  عنوانه)ا) 

فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

 FOLIVI EMMANUEL الديد 

فرندا   75222 فرندا  عنوانه)ا) 

فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون21 2222 تحت رقم 2057/2022.

476I

noureddinemahmouh

CHARK INVEST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

noureddinemahmouh

 BD DERFOUFI 08 2EME ETAGE

N06 ، 60000، OUJDA MAROC

CHARK INVEST شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

الظابط بالحدين ع ارة موفق رقم 

222 - 62222 جأدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39922

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 نون21   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

ميلوس البالجي  )ة)  تفويت الديد 
 992 حصة اأت اعية من أصل   83
سعيد  )ة)  الديد  لفائدة  حصة 

أابري بتاريخ 22 نون21 2222.
تفويت الديد )ة) أح د طلحاجي 
 992 حصة اأت اعية من أصل   82
سعيد  )ة)  الديد  لفائدة  حصة 

أابري بتاريخ 22 نون21 2222.
أح يدة  بن  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   82 العامري 
)ة)  حصة لفائدة الديد   992 أصل 
سعيد أابري بتاريخ 22 نون21 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن21   22 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 3622.
477I

gesacom maroc

AL MADAQ FOODS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

gesacom maroc
 av med V n 12 apprt 2 benguerir

، 43150، benguerir maroc
AL MADAQ FOODS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الخامس رقم 23 الطابق 3 
ابن أرير - 43252 ابن أرير املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   23
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AL  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MADAQ FOODS
منتجات   : غرض الشركة بإيجاز 

اللحوم املصنعة.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 3 الطابق   23 رقم  الخامس  مح د 

ابن أرير - 43252 ابن أرير املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد مح د شنيق : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد كريم الغرابي : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد مح د شنيق : 522 بقي ة 

222 سرهم.
الديد كريم الغرابي : 522 بقي ة 

222 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شنيق  مح د  الديد 
سلومة 2 زنقة 2 رقم 46 عين الدبع 
أرير  ابن   22222 البيضاء  الدار 

املغرب.
عنوانه)ا)  الغرابي  كريم  الديد 
 59 ع ارة   3 مربيا  االندلس  رياض 
الشقة 9 حي الرياض الرباط 22222 

ابن أرير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  شنيق  مح د  الديد 
سلومة 2 زنقة 2 رقم 46 عين الدبع 
أرير  ابن   22222 البيضاء  الدار 

املغرب
عنوانه)ا)  الغرابي  كريم  الديد 
 59 ع ارة   3 مربيا  االندلس  رياض 
الشقة 9 حي الرياض الرباط 22222 

ابن أرير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن أرير بتاريخ 25 غشت 

2222 تحت رقم 259.
478I

MORAFID CONSEILS

Ô ART MARRAKECH )او فن 
مراكش)

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

MORAFID CONSEILS
 N°258 LOT AYOUR AZZOUZIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

Ô ART MARRAKECH )اج فن 

مراكش) شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2 

الطابق الدفلي زاجية لحضر سرب 

بلبكار مراكش - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

232292

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 Ô ART : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

MARRAKECH )اج فن مراكش).

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستي2اس   , بالتقديط  املالبس 

جالتصدير.

 2 رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 

سرب  لحضر  زاجية  الدفلي  الطابق 

مراكش   42222  - مراكش  بلبكار 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 522  : كوتر  الحصا ي  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : الديدة ابو جسام سكينة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة الحصا ي كوتر عنوانه)ا) 

 533 رقم   37 بلوك  املح دي  الحي 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
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سكينة  جسام  ابو  الديدة 
ع ارة   2 مرأانة  اقامة  عنوانه)ا) 
 42222 مراكش  اسيل   4 شقة  ا 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة الحصا ي كوتر عنوانه)ا) 
 533 رقم   37 بلوك  املح دي  الحي 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242222.
479I

STE FIDU-LIDOU SARL

LOUTFI FAMILY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
LOUTFI FAMILY شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر رقم 
39 الطابق امر�سي تجزئة جرس عين 
النقبي طريق تيدة - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74483
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LOUTFI FAMILY
غرض الشركة بإيجاز : - استغالل 

جتديي2 مواقف الديارت
- أشغال مختلفة 

- االستي2اس.

عنوان املقر االأت اعي : متجر رقم 
الطابق امر�سي تجزئة جرس عين   39
فاس   32222  - تيدة  طريق  النقبي 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد هللا لطفي : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد عث ان لطفي : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد عبد هللا لطفي عنوانه)ا) 
م.ق  الجديد  باب  بوعجارة   95

32222 فاس املغرب.
الديد عث ان لطفي عنوانه)ا) 95 
 32222 م.ق  الجديد  باب  بوعجارة 

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد عبد هللا لطفي عنوانه)ا) 
م.ق  الجديد  باب  بوعجارة   95

32222 فاس املغرب
الديد عث ان لطفي عنوانه)ا) 95 
 32222 م.ق  الجديد  باب  بوعجارة 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 29 نون21 2222 

تحت رقم 6042/2022.
482I

CECOGEL / SARL

COMPLEXE L'ELEGANCE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
COMPLEXE L›ELEGANCE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
 OUJDA, جعنوان مقرها اإلأت اعي

 RESIDENCE PASTEUR REZ

 DE CHAUSSEE ET MEZANINE

OUJDA 60000 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   28

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COMPLEXE L’ELEGANCE

غرض الشركة بإيجاز : االستح ام 

العام.

صالون حالقة.

مغدلة آلية.

 OUJDA, : عنوان املقر االأت اعي

 RESIDENCE PASTEUR REZ

 DE CHAUSSEE ET MEZANINE

OUJDA 62222 جأدة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 342  : الديد برحيلي عبد القاسر 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

حصة   332  : الديد برحيلي مراس 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد برحيلي ح يد : 332 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

 342  : الديد برحيلي عبد القاسر 

بقي ة 222 سرهم.

بقي ة   332  : الديد برحيلي مراس 

222 سرهم.

الديد برحيلي ح يد : 332 بقي ة 

222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

القاسر  عبد  برحيلي  الديد 

جأدة   62222 جأدة،  عنوانه)ا) 

املغرب.

عنوانه)ا)  مراس  برحيلي  الديد 
جأدة، 62222 جأدة املغرب.

عنوانه)ا)  ح يد  برحيلي  الديد 
جأدة، 62222 جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي2ي الشركة:

القاسر  عبد  برحيلي  الديد 
 22 زنقة امرز رقم  جأدة،  عنوانه)ا) 

املع ورة 62222 جأدة املغرب
عنوانه)ا)  مراس  برحيلي  الديد 
 23 رقم  الكرسيف  زنقة  جأدة، 

62222 جأدة املغرب
عنوانه)ا)  ح يد  برحيلي  الديد 
جأدة، ظهر ملحلة تجزئة الع ري رقم 

27. 62222 جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   24 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 3239.

482I

EXPERTISE AUDIT AND ACCOUNTANCY

الشورى كابيتال
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EXPERTISE AUDIT AND
ACCOUNTANCY

رقم 22 زنقة مح د الكغاط شقة 2 
فاس ، 32222، فاس املغرب
الشورى كابيتال شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 44 
فضاء فاس ع ارة نور 33 زنقة 
ابراهيم الرجساني شارع مح د 
الخامس - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73262

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 يونيو   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

الشورى كابيتال.
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال متنوعة في البناء.
رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
زنقة   33 فاس ع ارة نور  فضاء   44
مح د  شارع  الرجساني  ابراهيم 

الخامس - 32222 فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 : القاسر  عبد  بوزبيب  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
القاسر  عبد  بوزبيب  الديد 
بني   32222 كاليطا  حي  عنوانه)ا) 

أنصار املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
القاسر  عبد  بوزبيب  الديد 
بني   32222 كاليطا  حي  عنوانه)ا) 

أنصار املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 2764.
482I

tensiftconsultant

Q.C.B DEVELOPPEMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكتب 2 ع ارة الطنطاجي زنقة 
الصناعة ، 46222، آسفي املغرب

Q.C.B DEVELOPPEMENT شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي البقعة 26 
تجزئة نجاح 2 شارع نجاح االمي2 - 

46222 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 Q.C.B  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.DEVELOPPEMENT
غرض الشركة بإيجاز : - التطوير 

العقاري
- مطور.

البقعة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
26 تجزئة نجاح 2 شارع نجاح االمي2 

- 46222 اسفي املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 -

 425  : اشعيبي  العربي  الديد 
بقي ة 222 سرهم.

 265  : الديد عبد العزيز بوطريق 
بقي ة 222 سرهم.

 422  : قريون  ابراهيم  الديد 
بقي ة 222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

العربي اشعيبي عنوانه)ا)  الديد 
24 زنقة الت21 حي الفرح سيدي بوزيد 

46222 اسفي املغرب.
بوطريق  العزيز  عبد  الديد 
عنوانه)ا) 28 زنقة 23 تجزئة عائشة 

حي الفرسجس 46222 اسفي املغرب.
عنوانه)ا)  قريون  ابراهيم  الديد 
 46222 الكتبية  النصر  شارع   22

اسفي املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
العربي اشعيبي عنوانه)ا)  الديد 
24 زنقة الت21 حي الفرح سيدي بوزيد 

46222 اسفي املغرب

بوطريق  العزيز  عبد  الديد 
عنوانه)ا) 28 زنقة 23 تجزئة عائشة 

حي الفرسجس 46222 اسفي املغرب
عنوانه)ا)  قريون  ابراهيم  الديد 
 46222 الكتبية  النصر  شارع   22

اسفي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   29 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تحت رقم 732.

483I

FISCALEX MAROC

RIAD AMANOUZ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
RIAD AMANOUZ شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رياض 

لعرجس رقم 4 سرب شنتوف مراكش 
- 42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32862
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  28 غشت  املؤرخ في 
ذات  شركة   RIAD AMANOUZ
رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم   52.222
اإلأت اعي رياض لعرجس رقم 4 سرب 
مراكش   42222  - مراكش  شنتوف 

املغرب نتيجة الزمة في القطاع.
ج عين:

ج  كوبان  فراندوا  بيي2  الديد)ة) 
4 سرب  عنوانه)ا) رياض لعرجس رقم 
مراكش   42222 مراكش  شنتوف 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
رياض  جفي   2222 غشت   28 بتاريخ 
4 سرب شنتوف مراكش  لعرجس رقم 

- 42222 مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   32 التجارية ب راكش بتاريخ 

2222 تحت رقم 242942.
484I

challengeaudit

PEINTURE JEUNESSE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

challengeaudit
 rue antsirabé imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
PEINTURE JEUNESSE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : مرأان 4 

رقم 35 - 52222 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.28227

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 أبريل   24 املؤرخ في 
شركة ذات   PEINTURE JEUNESSE
رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم   22.222
اإلأت اعي مرأان 4 رقم 35 - 52222 

مكناس املغرب نتيجة الملنافدة.
ج عين:

ج  الشياك  محدن  الديد)ة) 
 52222  4 مرأان   35 رقم  عنوانه)ا) 
مكناس املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 4 2222 جفي مرأان  24 أبريل  بتاريخ 

رقم 35 - 52222 مكناس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   26 التجارية ب كناس بتاريخ 

2222 تحت رقم 2239.
485I

FISCALEX MAROC

HYGIENE HABITAT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
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40000، MARRAKECH MAROC
HYGIENE HABITAT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : زيتون 24 
رقم 24 حي يوسف تاشفين مراكش 

- 42222 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.22272

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  32 شتن21  املؤرخ في 
ذات  شركة   HYGIENE HABITAT
رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم   522.222
حي   24 رقم   24 زيتون  اإلأت اعي 
 42222  - مراكش  تاشفين  يوسف 
في  الزمة  نتيجة  املغرب  مراكش 

القطاع.
ج عين:

ج  فرأن  فيليب  الديد)ة) 
مراكش   42222 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 32 شتن21 2222 جفي زيتون 24 
رقم 24 حي يوسف تاشفين مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242229.

486I

مدتامنة تي اسير ش.م.م ش.ج

OUNALICH IMPEX SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

مدتامنة تي اسير ش.م.م ش.ج
حي لعري شيخ ع ارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62222، الناظور 
املغرب

OUNALICH IMPEX SARL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 شارع 
مح د الغزاجي بني اجليش بن طيب 
سريوش سريوش 62222 الدريوش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 27.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 يوليوز   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
الرح ان  عبد  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   522 جالنان 
حصة لفائدة الديد   52.222 أصل 
 22 بتاريخ  املحجوب  حفيظ  )ة) 

يوليوز 2222.
جالنان  امليلوس  )ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   522
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   52.222

مح د فنو بتاريخ 22 يوليوز 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالدريوش بتاريخ 23 شتن21 

2222 تحت رقم 232.
487I

QUALICIA CONSULTING

EL CHEWAYA SARL AU
إعالن متعدس القرارات

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم 24 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكناس. ، 52222، 
مكناس املغرب

EL CHEWAYA SARL AU »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: 22 شارع 

الورجس الدار البيضاء - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.532575
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 نون21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
من  اأت اعية  2222حصة  تفويت 
لفائدة  كريم  اأبيل  الديد  طرف 
للبطاقة  الحامل  امين  صبار  الديد 
الوطنية رقم باء الم 98755 جالقاطن 
 25 رقم   27 زنقة   22 بالداملية 
الشريك  سيصبح  جالدي  البيضاء، 

رأس  فإن  جبالتا ي  للشركة.  الوحيد 
الديد  إ 6  بالكامل  سيؤجل  املال 
حصة   2222 ب عدل  امين،  صبار 

اأت اعية.
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
كي2م  اأبيل  الديد  استقالة  قبول 

من مهامه ك دي2 للشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
الحامل  امين  صبار  الديد  تعيين 
للبطاقة الوطنية رقم باء الم 98755 
رقم   27 زنقة   22 جالقاطن بالداملية 

25 البيضاء مدي2 أديد للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  بند 
مايلي: تفويت 2222حصة اأت اعية 
من طرف الديد اأبيل كريم لفائدة 
للبطاقة  الحامل  امين  صبار  الديد 
الوطنية رقم باء الم 98755 جالقاطن 
 25 رقم   27 زنقة   22 بالداملية 
الشريك  سيصبح  جالدي  البيضاء، 
رأس  فإن  جبالتا ي  للشركة.  الوحيد 
الديد  إ 6  بالكامل  سيؤجل  املال 
حصة   2222 ب عدل  امين،  صبار 

اأت اعية.
عل6  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
قبول استقالة الديد اأبيل  مايلي: 

كي2م من مهامه ك دي2 للشركة.
عل6  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
امين  صبار  الديد  تعيين  مايلي: 
باء  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
 22 بالداملية  جالقاطن   98755 الم 
زنقة 27 رقم 25 البيضاء مدي2 أديد 

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 39539.
488I

QUALICIA CONSULTING

KAI COFFEE & CO SARL AU
إعالن متعدس القرارات

QUALICIA CONSULTING
اقامة أمين الطابق التاني رقم 24 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكناس. ، 52222، 
مكناس املغرب

 KAI COFFEE & CO SARL AU
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 22 
بيس شارع الورجس الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.532855

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
من  اأت اعية  2222حصة  تفويت 
لفائدة  كريم  اأبيل  الديد  طرف 
الحاملة  غزالن  لفقيه  الديدة 
الم  باء  رقم  الوطنية  للبطاقة 
جالقاطنة بديدي معرجف   234292
جالتي  البيضاء،   42 رقم   84 زنقة   2
للشركة.  الوحيد  الشريك  ستصبح 
سيؤجل  املال  رأس  فإن  جبالتا ي 
غزالن،  لفقيه  الديدة  إ 6  بالكامل 

ب عدل 2222 حصة اأت اعية.
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
كريم  اأبيل  الديد  استقالة  قبول 

من مهامه ك دي2 للشركة.
عل6  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
غزالن  لفقيه  الديدة  تعيين  مايلي: 
الحاملة للبطاقة الوطنية رقم باء الم 
جالقاطنة بديدي معرجف   234292
ك دي2  البيضاء   42 رقم   84 زنقة   2

أديد للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :22 رقم  بند 
2222حصة  تفويت  مايلي:  عل6 
اأبيل  الديد  طرف  من  اأت اعية 
غزالن  لفقيه  الديدة  لفائدة  كريم 
الحاملة للبطاقة الوطنية رقم باء الم 
جالقاطنة بديدي معرجف   234292
جالتي  البيضاء،   42 رقم   84 زنقة   2
للشركة.  الوحيد  الشريك  ستصبح 
سيؤجل  املال  رأس  فإن  جبالتا ي 
غزالن،  لفقيه  الديدة  إ 6  بالكامل 

ب عدل 2222 حصة اأت اعية.
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عل6  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

قبول استقالة الديد اأبيل  مايلي: 

كريم من مهامه ك دي2 للشركة.

عل6  ينص  الذي   :43 رقم  بند 

غزالن  لفقيه  الديدة  تعيين  مايلي: 

الحاملة للبطاقة الوطنية رقم باء الم 

جالقاطنة بديدي معرجف   234292
ك دي2  البيضاء   42 رقم   84 زنقة   2

أديد للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 39542.

489I

QUALICIA CONSULTING

MOROPCALL SARL AU
إعالن متعدس القرارات

QUALICIA CONSULTING

اقامة أمين الطابق التاني رقم 24 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكناس. ، 52222، 

مكناس املغرب

MOROPCALL SARL AU »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: 22 شارع 

الورجس الشقة 4 الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.392255

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

من  اأت اعية  2222حصة  تفويت 

لفائدة  كريم  اأبيل  الديد  طرف 

الحاملة  سلمى  سنجاج  الديدة 

 844779 للبطاقة الوطنية رقم ب أ 

جالتي  آنفا،  جالقاطنة بالدار البيضاء 

للشركة.  الوحيد  الشريك  ستصبح 

سيؤجل  املال  رأس  فإن  جبالتا ي 

بالكامل إ 6 الديدة سنجاج سلمى، 

ب عدل 2222 حصة اأت اعية.

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
كريم  اأبيل  الديد  استقالة  قبول 

من مهامه ك دي2 للشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
تعيين الديدة سنجاج سلمى الحاملة 
 844779 للبطاقة الوطنية رقم ب أ 
آنفا مدي2  جالقاطنة بالدار البيضاء 

أديد للشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  بند 
مايلي: تفويت 2222حصة اأت اعية 
من طرف الديد اأبيل كريم لفائدة 
الحاملة  سلمى  سنجاج  الديدة 
 844779 للبطاقة الوطنية رقم ب أ 
جالتي  آنفا،  جالقاطنة بالدار البيضاء 
للشركة.  الوحيد  الشريك  ستصبح 
سيؤجل  املال  رأس  فإن  جبالتا ي 
بالكامل إ 6 الديدة سنجاج سلمى، 

ب عدل 2222 حصة اأت اعية.
عل6  ينص  الذي   :45 رقم  بند 
قبول استقالة الديد اأبيل  مايلي: 

كريم من مهامه ك دي2 للشركة.
عل6  ينص  الذي   :45 رقم  بند 
تعيين الديدة سنجاج سلمى  مايلي: 
أ  الوطنية رقم ب  للبطاقة  الحاملة 
البيضاء  بالدار  جالقاطنة   844779

آنفا مدي2 أديد للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 39538.
492I

FISCALEX MAROC

MOUTON NOIR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

است رار نشاط الشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
MOUTON NOIR »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: محل رقم 

2 ع ارة كالريس 25 طريق مح د 

البقال أيليز مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

»است رار نشاط الشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.98222

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

تقرر ما   2222 يوليوز   29 املؤرخ في 

يلي:

قرار بعدم حل الشركة رغم    .2

الخدائر املسجلة.

الشركة  رأس ال  تخفيض    .2

ب بلغ يداجي 22.222 سرهم

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون21   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242225.

492I

FISCALEX MAROC

RANBEN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إضافة تد ية تجارية أج شعار 

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

RANBEN »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: امللكية 

ماري كريدتين 5 الكائنة ب راكش 

أيليز شارع يعقوب املنصور ع ارة 
رقم 23 املحل رقم 2 مراكش - 

42222 مراكش املغرب.

»إضافة تد ية تجارية أج شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.226239

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تقرر   2222 شتن21   22 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة جهو:

OBRA MARRAKECH

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

نون21   24 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242228.

492I

FISCALEX MAROC

LED & DOM

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

LED & DOM شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 3 طريق 

بشي2 لعلج اكس فرندوا بوندار 

اقامة أليل 2 الدار البيضاء - 2222 

الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.283299

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2229 24 مارس  املؤرخ في 

LED & DOM شركة ذات املدؤجلية 

 222.222 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

فرندوا  اكس  لعلج  بشي2  طريق   3

الدار البيضاء   2 بوندار اقامة أليل 

2222 الدار البيضاء املغرب نتيجة   -

الزمة في القطاع.

ج عين:

اسريس بن عبد الجليل  الديد)ة) 

ج عنوانه)ا) الدار البيضاء 2222 الدار 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

3 طريق  جفي   2229 مارس   24 بتاريخ 

بوندار  فرندوا  اكس  لعلج  بشي2 

اقامة أليل 2 الدار البيضاء - 2222 

الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن21 2222 تحت رقم 839682.

493I
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إئت انية الوفاء

ESPACE MOUNIM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

إئت انية الوفاء
شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26222، سطات املغرب
ESPACE MOUNIM شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
امر�سي تجزئة مج ع الخي2 الرقم 

765 الشطر الثاني سطات - 26222 
سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ESPACE MOUNIM
 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

إستغالل مقهى.
الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الرقم  الخي2  مج ع  تجزئة  امر�سي 
 26222 765 الشطر الثاني سطات - 

سطات املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد منعم الجيال ي : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
 522  : فتيحة  الفاطمي  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الجيال ي  منعم  الديد 
العطور  شارع  الخي2  مج ع  تجزئة 
الرقم 765 الطابق 2 سطات 26222 

سطات املغرب.

فتيحة  الفاطمي  الديدة 

تجزئة مج ع الخي2 الرقم  عنوانه)ا) 

765 سطات 26222 سطات املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

فتيحة  الفاطمي  الديدة 

تجزئة مج ع الخي2 الرقم  عنوانه)ا) 

765 سطات 26222 سطات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   23 بتاريخ  بدطات  االبتدائية 

2222 تحت رقم 1359/2022.

494I

jilovta sarl

FLORENCE EVE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

FLORENCE EVE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الهدى 

شارع امام مدلم رقم 28 جأدة - 

62222 جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36225

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2222 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 FLORENCE الوحيد  الشريك  ذات 

222.222 سرهم  EVE  مبلغ رأس الها 

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الهدى 

 - جأدة   28 رقم  مدلم  امام  شارع 

 : ل  نتيجة  املغرب  جأدة   62222

صعوبات مالية.

جحدس مقر التصفية ب حي الهدى 

 - جأدة   28 رقم  مدلم  امام  شارع 

62222 جأدة املغرب. 

ج عين:
الراي  الشيخ  جرسة   الديد)ة) 
اقامة  البارجس  غار  حي  عنوانه)ا)  ج 
جأدة   28 رقم   23 ج  بلوك  الغيث 
)ة)  ك صفي  املغرب  جأدة   62222

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 3338.
495I

مدتامنة الرأاء لل حاسبة

MOUSSAADAT SAAD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

مدتامنة الرأاء لل حاسبة
حي النجاة زنقة بني مالل رقم 34 ، 

23552، سوق الدبت املغرب
MOUSSAADAT SAAD شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار 
العدارة مركز االستث ار الفالحي 

اجالس ازمام - 23552 سوق الدبت 
اجالس الن ة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2552
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   28 في  املؤرخ 
MOUSSAADAT SAAD شركة  حل 
مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم   92.222 رأس الها 
العدارة  سجار  اإلأت اعي  مقرها 
ازمام  اجالس  الفالحي  االستث ار  مركز 
الن ة  سوق الدبت اجالس   23552  -

املغرب نتيجة النتهاء الغرض.
ج عين:

الزيداني  صالح   الديد)ة) 
مركز  العدارة  سجار  عنوانه)ا)  ج 
االستث ار الفالحي اجالس ازمام 23552 
املغرب  الن ة  اجالس  الدبت  سوق 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
سجار  جفي   2222 أكتوبر   28 بتاريخ 
العدارة مركز االستث ار الفالحي اجالس 
اجالس  الدبت  سوق   23552  - ازمام 

الن ة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   2222 نون21   29 بتاريخ 

.280/2022
496I

AFIDACOM

SECUOUARAMA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

AFIDACOM
7 ج 27 تجزئة السيكون امطلس 

طريق صفرج ، 32222، فاس املغرب
SECUOUARAMA شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 شارع 
خالد ابن الوليد بورمانة - 32222 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39942

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2223 ماي   22 في  املؤرخ 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ   SECUOUARAMA
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
اإلأت اعي 23 شارع خالد ابن الوليد 
بورمانة - 32222 فاس املغرب نتيجة 
عدم تحقيق الغرض اإلأت اعي   : ل 
نظرا لعدم التوفر عل6 رخصة القيام 
بحراسة  الخاص  التجاري  بالنشاط 

املنشاة.
23 شارع  جحدس مقر التصفية ب 
 32222  - الوليد بورمانة  ابن  خالد 

فاس املغرب. 
ج عين:

ج  مني2  الورايني   الديد)ة) 
2 طريق  22 تجزئة سكينة  عنوانه)ا) 
فاس   32222  2 الزهور  اي وزار 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2223 تحت رقم 1705/2013.
497I

Madrassa pro

مدرسة برو
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Madrassa pro
الطريق الوطنية رقم 8 قلعة 

سراغنة ، 43222، قلعة الدراغنة 
املغرب

مدرسة برج شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطريق 
الوطنية رقم 8 قلعة سراغنة - 
43222 قلعة الدراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5522
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   25
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : مدرسة 

برج.
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أسجات اآلالت الكبي2ة جاملعدات
صناعي أج مقاجل

-2تاأر أأهزة الك بيوتر
مدرسية  مدتلزمات  تاأر   3-

مفّصلة.
الطريق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - سراغنة  قلعة   8 رقم  الوطنية 

43222 قلعة الدراغنة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:- 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الغا ي  بن  الدين  عز  الديد 
عنوانه)ا) اقامة الزهراء 2 ش ال 34 
 43222 الدراغنة   قلعة  تاماللت 

قلعة الدراغنة املغرب.
الديدة بديعة اجرجش عنوانه)ا) 
تاماللت   34 ش ال   2 اقامة الزهراء 
قلعة   43222 الدراغنة   قلعة 

الدراغنة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الغا ي  بن  الحدن  الديد 
ش ال   2 الزهراء  اقامة  عنوانه)ا) 
 43222 تاماللت قلعة الدراغنة   34

قلعة الدراغنة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة الدراغنة بتاريخ 22 

نون21 2222 تحت رقم 483.
498I

GLOBAL AUDITAX

SABRI PAPETERIE 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

GLOBAL AUDITAX
تجزئة تناعورت رقم 6 حي الحرش 
ايت ملول انزكان املغرب، 86252، 

أيت ملول املغرب
 SABRI PAPETERIE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار 

غزالة تن ع ارة - 87222 بيوكرى 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22273
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2222 تقرر حل 
ذات  شركة   SABRI PAPETERIE
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
 222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
بيوكرى   87222  - ع ارة  تن  غزالة 

املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة 

جضعف الديولة املالية.

ج عين:

ج  ص21ي  اسريس  الديد)ة) 

ع ي2ة  ايت  غزالة  سجار  عنوانه)ا) 

)ة)  بيوكرى املغرب ك صفي   87222

للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

سجار  جفي   2222 أكتوبر   22 بتاريخ 
بيوكرى   87222  - ع ارة  تن  غزالة 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2334.

499I

GLOBAL AUDITAX

SABRI PAPETERIE 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOBAL AUDITAX

تجزئة تناعورت رقم 6 حي الحرش 

ايت ملول انزكان املغرب، 86252، 

أيت ملول املغرب

 SABRI PAPETERIE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار غزالة 

تن ع ارة - 87222 بيوكرى املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22273

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2222 تقرر حل  29 شتن21  املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 SABRI PAPETERIE الشريك الوحيد

سرهم   222.222 رأس الها  مبلغ 

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار غزالة 

بيوكرى املغرب   87222  - تن ع ارة 

الشركة  نشاط  توقف   : ل  نتيجة 

جضعف الديولة املالية.

جحدس مقر التصفية ب سجار غزالة 

تن ع ارة - 87222 بيوكرى املغرب. 

ج عين:

ج  ص21ي  اسريس  الديد)ة) 

ع ي2ة  ايت  غزالة  سجار  عنوانه)ا) 

)ة)  بيوكرى املغرب ك صفي   87222

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2333.

522I

THALAL CONSULTANTS

ARABIAN PALM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE TARIK BNOU

 ZIAD APPT N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ARABIAN PALM شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 
رقم 22 بيس، الطابق االجل ، طريق 

اسفي، لحي الصناعي رقم 42 سيدي 

غانم  مراكش 42236 مراكش 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.98535

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم«   22.222.222«

»222.222 سرهم« إ 6 »22.222.222 

حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم« 

نقدية أج عينية.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242922.
522I

CECOGEL / SARL

 PLATFORME DU
 BATIMENT ET TRAVAUX

PUBLICS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
 PLATFORME DU BATIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي جأدة، 7 

زنقة الكوثر تجزئة الطلحاجي زيتون - 
62222 جأدة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29529

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 نون21   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم«   2.222.222«
 2.522.222« إ 6  سرهم«   522.222«
سرهم« عن طريق : إسماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 3566.
522I

مدتامنة تي اسير ش.م.م ش.ج

TIHA SERVICES SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مدتامنة تي اسير ش.م.م ش.ج
حي لعري شيخ ع ارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62222، الناظور 
املغرب

TIHA SERVICES SARL AU شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي2ة 

العرجي الناظور الناظور 62222 
الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29232

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2222 نون21   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
فوزي  فتيحة  )ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   2.222
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   2.222

يدرى لعزيز بتاريخ 28 نون21 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   29 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4889.
523I

AFIDACOM

ES IMMOBILIER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

AFIDACOM
7 ج 27 تجزئة السيكون امطلس 

طريق صفرج ، 32222، فاس املغرب
ES IMMOBILIER شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي بالطو 42 
الطابق 4 مركز لو ترجمبالن طريق 

عين الشقف تجزئة رياض الياس ين 
- 32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68475
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  24 سأن21  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ   ES IMMOBILIER
مقرها  جعنوان  سرهم   2.222.222
4 مركز  42 الطابق  اإلأت اعي بالطو 

الشقف  عين  طريق  ترجمبالن  لو 
 32222  - الياس ين  رياض  تجزئة 
: عدم القدرة  فاس املغرب نتيجة ل 
عل6 تحقيق الغرض اإلأت اعي نظرا 
ج  كورجنا  جباء  عن  الناتجة  لألزمة 

ارتفاع أسعار مواس البناء.
جحدس مقر التصفية ب بالطو 42 
طريق  ترجمبالن  لو  مركز   4 الطابق 
عين الشقف تجزئة رياض الياس ين 

- 32222 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  شيبان  صابرين  الديد)ة) 
طريق  بلعباس  تجزئة   22 عنوانه)ا) 
املغرب  فاس   32222 الشقف  عين 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ف21اير   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 678.

524I

orient compt

STE MEGADOR CLUB
إعالن متعدس القرارات

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 225

60000، OUJDA MAROC
STE MEGADOR CLUB »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة«
 BD 26 :جعنوان مقرها االأت اعي

 HANSALI - 60000 OUJDA
.MAROC

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29959
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 نون21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

ينص  الذي  قراررقم2:  رقم  قرار 
الديد  حصص  تفويت  مايلي:  عل6 
بوع وسي زجهي2 لحداب الديد مي2ي 

مح د ج الديد مي2ي معاس

ينص  الذي  قراررقم2:  رقم  قرار 
عل6 مايلي: تعيين الديد مي2ي مح د 
ج الديد مي2ي معاس ك دي2 مدي2ين 

للشركة 
قرار رقم القرار رقم3: الذي ينص 
عل6 مايلي: تغيي2 الشكل القانوني من 
شركة سات مدؤجلية محدجسة سات 
شريك جحيدإ 6 شركة سات مدؤجلية 

محدجسة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي  بند2:  رقم  بند 
بالتوقيعات  الشركة  تلتزم  مايلي: 
املنفصلة غي2 املشت2كة الديد مي2ي 

مح د اج الديد مي2ي معاس
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   28 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2889.
525I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

I.H TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.22

FES ، 30000، FES MAROC
I.H TRANS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تعاجنية 
اإلزسهار رقم 35 طريق راس املا، 

فاس - 32222 فاس امل لكة 
املغربية.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57349
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 نون21   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»522.622 سرهم« أي من »222.222 
عن  سرهم«   622.622« إ 6  سرهم« 
سيون  مع  مقاصة  إأراء   : طريق 
الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5225.
526I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

I.H TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

خفض رأس ال الشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.22

FES ، 30000، FES MAROC
I.H TRANS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تعاجنية 

اإلزسهار رقم 35 طريق راس ملا قاس - 
32222 فاس امل لكة املغربية.

خفض رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57349
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 نون21   26 في  املؤرخ 
خفض رأس ال الشركة ب بلغ قدره 
»222.622 سرهم« أي من »622.622 
عن  سرهم«   522.222« إ 6  سرهم« 

طريق : تخفيض عدس امسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5225.
527I

FIVEXCOMAFI

CHMAGHA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIVEXCOMAFI
8 سرب الدقاية أامع الزيتونة ، 

52222، مكناس املغرب
CHMAGHA شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سرب 

فرطاسة جليلي، زرهون - 52222 
مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45773
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 شتن21   29 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
يوسف  )ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من   322 الغرباجي 
)ة)  حصة لفائدة الديد   322 أصل 
29 نون21  عبد الدالم الشوتي بتاريخ 

.2222
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4593.

528I

اقصري ع ر

ALMAJD BICA بيكا املجد
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اقصري ع ر
شارع اشبيلية زنقة 3 سرب 2 رقم 

2 تطوان املغرب ، 93222، تطوان 
املغرب

بيكا املجد ALMAJD BICA شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 شارع 
توالل مرتيل - 93252 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
بيكا   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALMAJD BICA املجد

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.
22 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
توالل مرتيل - 93252 مرتيل املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : البقا ي  بوعزة  الديد 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 2222  : البقا ي  بوعزة  الديد 
بقي ة 222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البقا ي  بوعزة  الديد 
حي الديزة شارع توالل مرتيل 93252 

مرتيل املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  البقا ي  بوعزة  الديد 
حي الديزة شارع توالل مرتيل 93252 

مرتيل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2356.
529I

اقصري ع ر

سنيطير طبولة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

اقصري ع ر
شارع اشبيلية زنقة 3 سرب 2 رقم 

2 تطوان املغرب ، 93222، تطوان 
املغرب

سنيطي2 طبولة شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 
طنجة كل ت2 3 طابولة تطوان - 

93222 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8867

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   26 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ  طبولة  سنيطي2 
مقرها  جعنوان  سرهم   322.222
 3 كل ت2  طنجة  طريق  اإلأت اعي 
تطوان   93222  - تطوان  طابولة 
: استحالة است رار  املغرب نتيجة ل 
النشاط بدبب ك21 سن املدي2 جاالزمة 

االقتصاسية..
طريق  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 - تطوان  طابولة   3 كل ت2  طنجة 

93222 تطوان املغرب. 
ج عين:

عبد  ابراهيم  خالد  الديد)ة) 
الكريم ج عنوانه)ا) شارع 9 ابريل زنقة 
تطوان   93222 تطوان   3 رقم   28

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
طريق   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

طنجة كل ت2 3 طابولة تطوان
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2357.
522I

sacompta sarl au

STE AELITE  SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة
sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميدور ، 
33252، ميدور املغرب

STE AELITE  SARL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النهضة 

ميدور - 33252 ميدور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2665

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   26 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ رأس الها    STE AELITE  SARL
مقرها  جعنوان  سرهم   2.622.222
 - ميدور  النهضة  حي  اإلأت اعي 
 : ل  نتيجة  املغرب  ميدور   33252

توقف النهائي االنشطة الشركة.
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جحدس مقر التصفية ب حي النهضة 
ميدور - 33252 ميدور املغرب. 

ج عين:
ج  اشكرين  هللا  عبد  الديد)ة) 
عنوانه)ا) حي النهضة ميدور 33252 

ميدور املغرب ك صفي )ة) للشركة.
الديد)ة) عبد العزيز  محبوبي ج 
تينجداس  ت رسجلت  قصر  عنوانه)ا) 
املغرب  تينجداس   52622 كل ي ة 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
حي   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

النهضة ميدور
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 537/2022.
522I

jilovta sarl

MAGHRAOUI BATI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
MAGHRAOUI BATI شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 25 زنقة 

أ ال الدين االفغاني الطابق 2 
الشقة 3 جأدة - 62222 جأدة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.38725

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 أكتوبر 2222 تقرر حل 
ذات  شركة   MAGHRAOUI BATI
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
 222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
 25 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الطابق  االفغاني  الدين  أ ال  زنقة 

جأدة   62222  - جأدة   3 الشقة   2
مالية  لصعوبات  نتيجة  املغرب 

جغياب املوارس.
ج عين:

املغراجي  املو 6   عبد  الديد)ة) 
23رقم33  النجد  حي  عنوانه)ا)  ج 
جأدة   62222 جأدة  يحي  سيدي 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 25 جفي   2222 أكتوبر   23 بتاريخ 
الطابق  االفغاني  الدين  أ ال  زنقة 
جأدة   62222  - جأدة   3 الشقة   2

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2782.
522I

segex

CASH IT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

segex
 N°28 avenue saint louis rte ain
 chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC
CASH IT شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر رقم 
79 زنقة 2 شارع بحر البلطيق حي 

الرياض فاس - 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74727
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 CASH  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.IT
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امموال.

عنوان املقر االأت اعي : متجر رقم 
حي  البلطيق  بحر  شارع   2 زنقة   79
الرياض فاس - 32222 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد سعد امل21جك : 522 حصة 
بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : امل21جك  اي ان  الديدة 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امل21جك  سعد  الديد 
حي  امليت  البحر  شارع   22 زنقة   22

الرياض فاس 32222 فاس املغرب.
الديدة اي ان امل21جك عنوانه)ا) 
شارع البحر امليت   22 زنقة   22 رقم 
 32222 فاس  الن2أس  الرياض  حي 

فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  امل21جك  سعد  الديد 
حي  امليت  البحر  شارع   22 زنقة   22

الرياض فاس 32222 فاس املغرب
الديدة اي ان امل21جك عنوانه)ا) 
شارع البحر امليت   22 زنقة   22 رقم 
 32222 فاس  الن2أس  الرياض  حي 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4936.
523I

BIG ACCOUNTING

TOEKOMST
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،92222 ،52/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC
TOEKOMST شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية شارع 
تشيكوفدكي جسيد قطب ع ارة 
أوبا ب رقم 2 - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232752

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TOEKOMST
إسارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتجارة العقارات.
زاجية   : االأت اعي  املقر  عنوان 
قطب  جسيد  تشيكوفدكي  شارع 
ع ارة أوبا ب رقم 2 - 92222 طنجة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : الع راني  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 2222  : الع راني  مح د  الديد 

بقي ة 222 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد مح د الع راني عنوانه)ا) 
زنقة  اري اس  تجؤئة  البالية  طنجة 
 92222  28 رقم  رجبندون  شاطئ 

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد مح د الع راني عنوانه)ا) 
زنقة  اري اس  تجؤئة  البالية  طنجة 
 92222  28 رقم  رجبندون  شاطئ 

طنجة املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262265.

524I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

LUXE CITY PROMOTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.22

FES ، 30000، FES MAROC
LUXE CITY PROMOTION شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عبدالكريم بنجلون رقم 42، الطابق 
6 مكاتب أشرف فاس - 32222 

فاس امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74757
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 LUXE  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.CITY PROMOTION
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
امشغال املختلفة ج أشغال   - عقاري 

البناء.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
42، الطابق  عبدالكريم بنجلون رقم 
6 مكاتب أشرف فاس - 32222 فاس 

امل لكة املغربية.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 522  : الديد عبداالاله الزجهري 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : الهيطوبي  الحدن  الديد 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الزجهري  عبداالاله  الديد 
69 حي الرياض طريق  عنوانه)ا) رقم 
فاس   32222 فاس  الد ن  عين 

امل لكة املغربية.
الهيطوبي  الحدن  الديد 
حي  النصر  شارع   28 عنوانه)ا) 
فاس  الد ن  عين  طريق  الرياض 

32222 فاس امل لكة املغربية.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الزجهري  عبداالاله  الديد 
69 حي الرياض طريق  عنوانه)ا) رقم 
فاس   32222 فاس  الد ن  عين 

امل لكة املغربية
الهيطوبي  الحدن  الديد 
حي  النصر  شارع   28 عنوانه)ا) 
فاس  الد ن  عين  طريق  الرياض 

32222 فاس امل لكة املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5224.
525I

شركة الحدي ة لالستشارات ش.م.م

 STE KAMAL TOUR
GENERAL SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة الحدي ة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE KAMAL TOUR GENERAL
SARL AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدوق 
امزجرن الحدي ة 32222 الحدي ة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 KAMAL TOUR GENERAL SARL

.AU
-تشغيل   : بإيجاز  غرض الشركة 
ع ليات  طريق  عن  لحام  جرشة 

تلقائية أجالكهرباء
اإلنشاءات  أج  امع ال  -مقاجل 

املختلفة
- تاأر..

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 32222 الحدي ة  امزجرن  الدوق 

الحدي ة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 2222 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 STE KAMAL TOUR الشركة 
GENERAL SARL AU : 1.000 حصة 

بقي ة 2 سرهم للحصة.
 STE KAMAL TOUR الشركة 
GENERAL SARL AU : 1000 بقي ة 

222 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ازجاغ   ك ال  الديد 
علي  ج  يوسف  ايت  تفراست  سجار 
الحدي ة. 32222 الحدي ة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ازجاغ   ك ال  الديد 
علي  ج  يوسف  ايت  تفراست  سجار 

الحدي ة. 32222 الحدي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالحدي ة  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 2252.
526I

Sociéte d’Amenagement Zenata

شركة التهيئة زناتة
تعيين مدير عام

Sociéte d›Amenagement Zenata
 Numéro 1 parc central quartier

 de la Ferme route régionale
 322 Eco-cité Zenata ، 28630،

Mohammedia Maroc
شركة التهيئة زناتة شركة املداه ة
 quartier جعنوان مقرها االأت اعي

 de la Ferme route régionale
 322 Eco-cité Zenata - 28630

.Mohammediz Maroc
تعيين مدير عام

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22672

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 نون21 2222

الديد)ة)  تعيين  تقرر 
عاما  مديرا   ESSAOUABI DRISS
لشركة شركة التهيئة زناتة بتاريخ 27 

نون21 2222
جتت ثل الصالحيات املخولة في ا 

Directeur Général :يلي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية بتاريخ 22 نون21 

2222 تحت رقم 2586.
527I

مكتب املحاسبة

CODE TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 22 
الطابق الثالث ، 62222، الناظور 

املغرب
CODE TRANS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)
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جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
الخالق الطريس رقم 22 - 62222 

الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22769

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   26 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 CODE TRANS الوحيد  الشريك 
سرهم   222.222 رأس الها  مبلغ 
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
 62222  -  22 رقم  الطريس  الخالق 
ازمة   : ل  نتيجة  املغرب  الناظور 

القطاع.
جحدس مقر التصفية ب شارع عبد 
 62222  -  22 رقم  الطريس  الخالق 

الناظور املغرب. 
ج عين:

الع راجي  املالك  عبد  الديد)ة) 
شيكر  بني  ع رج  اجالس  عنوانه)ا)  ج 
62322 الناظور املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4882.

528I

orient compt

STE JB24
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 225

60000، OUJDA MAROC
STE JB24 شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 5 حي �سي 

لخضر زنقة B31 - 60000 جأدة 
املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.33483

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
املدؤجلية  ذات  شركة   STE JB24
 222.222 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 حي 
�سي لخضر زنقة B31 - 60000 جأدة 
تحقق  لم  اللشركة  نتيجة  املغرب 

اهدافها.
ج عين:

ج  أبارة  ياسين  الديد)ة) 
حي �سي لخضر تجزئة بن  عنوانه)ا) 
بوزيان زنقة 32 رقم 2 62222 جأدة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
5 حي �سي  2222 جفي  22 نون21  بتاريخ 
جأدة   B31 - 60000 زنقة  لخضر 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2922.
529I

مكتب املحاسبة

CODE TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 22 
الطابق الثالث ، 62222، الناظور 

املغرب
CODE TRANS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 
عبد الخالق الطريس رقم 22 - 

62222 الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.22769

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   26 املؤرخ في 
CODE TRANS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي شارع عبد الخالق 
الناظور   62222  -  22 الطريس رقم 

املغرب نتيجة الزمة القطاع.
ج عين:

الع راجي  املالك  عبد  الديد)ة) 
شيكر  بني  ع رج  اجالس  عنوانه)ا)  ج 
62322 الناظور املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 22 نون21 2222 جفي شارع عبد 
 62222  -  22 رقم  الطريس  الخالق 

الناظور املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4894.

522I

Fiducia Agency Khouribga

QIRAT WORKING SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiducia Agency Khouribga
42 شارع موالي يوسف شقة 66 ، 

25222، خريبكة املغرب
 QIRAT WORKING SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الع ارة 
2 شقة رقم 5 الطابق 3 مركب 

الفرسجس خريبكة 25222 خريبكة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 QIRAT : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.WORKING SARL AU
املراقبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التقنية للصناعات.
الع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مركب   3 الطابق   5 رقم  شقة   2
خريبكة   25222 خريبكة  الفرسجس 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد ع21جق طارق : 222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  طارق  ع21جق  الديد 
رقم 272 بلوك 5 الشقة رقم 7 لؤلؤة 

بوزنيقة 23222 بوزنيقة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  طارق  ع21جق  الديد 
رقم 272 بلوك 5 الشقة رقم 7 لؤلؤة 

بوزنيقة 23222 بوزنيقة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
22 سأن21  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2222 تحت رقم 629.
522I

PHARMACIE BARRA

PHARMACIE BARRA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

PHARMACIE BARRA
96 شارع انفا الطابق 9 الشقة رقم 

92 اقامة لوبرانتو انفا الدار البيضاء 
، 22222، الدار البيضاء املغرب

PHARMACIE BARRA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 96 شارع 
انفا الطابق 9 الشقة رقم 92 اقامة 
لوبرانتو انفا الدار البيضاء - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
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تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.549287
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»96 شارع انفا الطابق 9 الشقة رقم 
92 اقامة لوبرانتو انفا الدار البيضاء 
إ 6  املغرب«  الدار البيضاء   22222  -
2،تجزئة  »متجر الطابق االر�سي رقم 
كيون ي2،زنقة 2 رقم 22 جازيس الدار 
البيضاء   الدار   22222  - البيضاء 

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849238.

522I

sabahinfo

bulaze services
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

bulaze services شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

الدفلي رقم 353 النور 2 - 43222 
قلعة الدراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 bulaze : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.services
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشحوم  جإزالة  الغديل  مؤسدة 

جالكي بالع ليات امليكانيكية.
الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 43222  -  2 النور   353 الدفلي رقم 

قلعة الدراغنة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : شداك  نجية  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شداك  نجية  الديدة 
 43222  2222 رقم   22 النخلة  حي 

قلعة الدراغنة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  شداك  نجية  الديدة 
 43222  2222 رقم   22 النخلة  حي 

قلعة الدراغنة املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة الدراغنة بتاريخ 29 

نون21 2222 تحت رقم 464/2022.

523I

Rogesa

DECOPIN
إعالن متعدس القرارات

Rogesa
 Av Mohamed Ben Abderahman

n°18 ، 93000، Tètouan Maroc
DECOPIN »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: طريق 

جاسالج كلم 5.6 تطوان شارع مح د 
الطريس رقم 2 93222 تطوان 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4222

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

أ يع  تفويت  عل6  املوافقة  ت ت 

24722 حصة إأت اعية التي ي تلكها 

الديد الوافي إزغوانن عل6 شكل هبة 

لفائدة أخيه الديد الصاسق إزغوانن

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

قبول إستقالة الديد الوافي إزغوانن 

من مهامه ك دي2ا للشركة 

عل6  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: تعيين الديد الصاسق إزغوانن 

ك دي2ا للشركة ملدة غي2 محدجسة 

قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

 -7-13  6 رقم  البند  من  كل  تعديل 

من القانون امسا�سي للشركة حيث 

تت ا�سى مع الوضع الجديد 

قرار رقم 5: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحيين القانون امسا�سي للشركة مع 

إعت اس نصوص أديدة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 

أصبح رأس ال الشركة مقدم كالتا ي: 

 2472222 الصاسق  الوافي  الديد 

 32222 سرهم جالديد أيوب الصباح 

سرهم

بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 

اإلأت اعية  الحصص  أصبحت 

الصاسق  الديد   : كالتا ي  مقد ة 

إزغوانن 24722 حصة من فئة 222 

 322 الصباح  أيوب  جالديد  سرهم 

حصة من فئة 222 سرهم

عل6  ينص  الذي   :23 رقم  بند 

مايلي: أصبح الديد الصاسق إزغوانن 

مدي2ا للشركة ملدة غي2 محدجسة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   29 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2362.

524I

شركة الحدي ة لالستشارات ش.م.م

STE IARA MED CAR SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

شركة الحدي ة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
STE IARA MED CAR SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 47 

شارع طانطان حي 2 بني بوعياش 
الحدي ة 32222 الحدي ة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   25
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.IARA MED CAR SARL
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
47 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
طانطان حي 2 بني بوعياش الحدي ة 

32222 الحدي ة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 2222 سنة.
 522.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 STE IARA MED CAR الشركة 
 222 بقي ة  حصة   SARL : 5.000

سرهم للحصة.
 STE IARA MED CAR الشركة 

SARL : 5000 بقي ة 222 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ازرقان  هشام  الديد 
بني   26 رقم  طاطا  شارع  الثاني  حي 

بوعياش 32222 الحدي ة املغرب.
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الديدة مو�سى ازرقان عنوانه)ا) 

رقم 26 شارع طانطان حي الثاني بنب 

بوعياش 32222 الحدي ة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ازرقان  هشام  الديد 

بني   26 رقم  طاطا  شارع  الثاني  حي 

بوعياش 32222 الحدي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحدي ة بتاريخ 32 نون21 

2222 تحت رقم 2246.

525I

FIDINO CONSEIL

HASNAIN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDINO CONSEIL

 N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME

 ETAGE MAARIF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

HASNAIN شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الشارع 

بوركون ج زنقة أعفر ابن حبيب 

إقامة املشرك2 الطابق22 رقم 

23 - 22222 الدار البيضاء امل لكة 

املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.266253

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

مبلغ   HASNAIN الوحيد  الشريك 

جعنوان  سرهم   22.222 رأس الها 

ج  بوركون  الشارع  مقرها اإلأت اعي 

زنقة أعفر ابن حبيب إقامة املشرك2 

الدار   22222  -  23 رقم  الطابق22 

 : امل لكة املغربية نتيجة ل  البيضاء 

تصفية جسية.

الشارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 
حبيب  ابن  أعفر  زنقة  ج  بوركون 
رقم  الطابق22  املشرك2  إقامة 
امل لكة  الدار البيضاء   22222  -  23

املغربية. 
ج عين:

الديد)ة) اقبال خان غالم قاسر ج 
 22 زنقة نرأس طابق   32 عنوانه)ا) 
شقة 5 22222 الدار البيضاء امل لكة 

املغربية ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الشارع   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 
حبيب  ابن  أعفر  زنقة  ج  بوركون 
 23 رقم  الطابق22  املشرك2  إقامة 

الدار البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
سأن21 2222 تحت رقم 22848252.
526I

UNIVERS CONSEIL MAARIF

KM PARA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS CONSEIL MAARIF
 Rue oussama bnou zaid N°252
 Etg 2 cite gauche N G Maarif ،
20330، CASABLANCA MAROC
KM PARA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حدائق 

الداملية GH1-I مخزن 63 ع ارة 2 
الداملية 2 الدار البيضاء - 22722 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564492

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 KM  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PARA
الشراء   -  : غرض الشركة بإيجاز 
اإلنت2نت  ع21  أج  املتجر  في  جالبيع 
جاالستي2اس جالتصدير جالتدويق العام 

لل نتجات ،
املنتجات جاملواس جاملعدات جاملواس 
شبه  الطبي  املجال  في  االستهالكية 

الطبي جشبه الصيدالني
التج يل  مراكز  تشغيل   -

جالتج يل
أي معاملة مالية   ، جبشكل أعم   
أج تجارية تتعلق بشكل مباشر أج غي2 
مباشر بأحد امشياء املذكورة أعاله أج 
أي �سيء آخر مشابه أج ذي صلة من 

املحت ل أن يعزز تطوير الشركة..
حدائق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 2 ع ارة   63 مخزن   GH1-I الداملية 
 22722  - البيضاء  الدار   2 الداملية 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : مينه  الخدير  الديدة 
سرهم   222.222 بقي ة  حصة 

للحصة.
 2222  : مينه  الخدير  الديدة 

بقي ة 222.222 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مينه  الخدير  الديدة 
عين   36 رقم   2 زنقه  إي ان  إقامه 

الشق 22722 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مينه  الخدير  الديدة 
عين   36 رقم   2 زنقه  إي ان  إقامه 

الشق 22722 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 42682.
527I

fiduciairelaperformance

 STE SCANNERS ET RAYON

X
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

fiduciairelaperformance

 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI

 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes maroc

 STE SCANNERS ET RAYON X

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 23 

تجزئة OLM البداتين ضح6 املحل 

رقم 2 - 52222 مكناس املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22727

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2222 شتن21   25 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم«   2.422.222«

»2.222.222 سرهم« إ 6 »2.422.222 

مقاصة  إأراء   : طريق  عن  سرهم« 

مع سيون الشركة املحدسة املقدار ج 

املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   25 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4626.

528I

FIDINO CONSEIL

TEAM SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDINO CONSEIL

 N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME

 ETAGE MAARIF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

TEAM SERVICES شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 22 
شارع عزيز بالل الطابق5 املعاريف 

- 22222 الدار البيضاء امل لكة 
املغربية.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.363875
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   24 املؤرخ في 
ذات  شركة   TEAM SERVICES
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
الوحيد مبلغ رأس الها 22.222 سرهم 
 22 رقم  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
املعاريف  الطابق5  بالل  عزيز  شارع 
امل لكة  البيضاء  الدار   22222  -

املغربية نتيجة لتصفية جسية.
ج عين:

ج  رياض  احالم   الديد)ة) 
رقم   2 الفتح  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدار   22222 معرجف  سيدي   23
البيضاء امل لكة املغربية ك صفي )ة) 

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 22 جفي رقم   2222 نون21   24 بتاريخ 
املعاريف  الطابق5  بالل  عزيز  شارع 
امل لكة  البيضاء  الدار   22222  -

املغربية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
سأن21 2222 تحت رقم 22848928.
529I

VISION VASTE CONSULTING

 MITALI BASMA
ARCHITECTES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
 MITALI BASMA ARCHITECTES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع أبي 
الحدن الشاس ي إقامة جرسة رقم 

2 الطابق الدفلي - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
229363

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 يوليوز 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 MITALI : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.BASMA ARCHITECTES
الع ارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالخدات  الع راني  جالتخطيط 

املختلفة املتعلقة بالع ارة.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
أبي الحدن الشاس ي إقامة جرسة رقم 
طنجة   92222  - الدفلي  الطابق   2

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : بد ة  ميطا ي  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بد ة  ميطا ي  الديدة 
 23 املج ع الدكني فضل هللا ع ارة 

رقم 262 92222 طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بد ة  ميطا ي  الديدة 
 23 املج ع الدكني فضل هللا ع ارة 

رقم 262 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 245322.
532I

comptajouari

OIRDI AGRI TRAV SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
23000، BENI MELLAL maroc
 OIRDI AGRI TRAV SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
االجل اجالس بوبكر اجالس كناج اجالس 

مبارك بني مالل - 23222 بني مالل 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7942
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 OIRDI AGRI TRAV الشريك الوحيد
 222.222 مبلغ رأس الها   SARL AU
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الطابق االجل اجالس بوبكر اجالس كناج 
بني   23222  - اجالس مبارك بني مالل 
ليس هناك   : مالل املغرب نتيجة ل 

اي نشاط يذكر.
الطابق  ب  التصفية  مقر  جحدس 
اجالس  كناج  اجالس  بوبكر  اجالس  االجل 
بني مالل   23222  - مبارك بني مالل 

املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) رشيد كتابي ج عنوانه)ا) 
 26 الرقم   24 بلوك  نعي ة  تجزئة 
املغرب  مالل  بني   23222 مالل  بني 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
22 نون21  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2222 تحت رقم 2282.
532I

FIDUCOJ

 STE ELECTRIC POWER
 CONSTRUCTION DE

L’ORIENTAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
 STE ELECTRIC POWER
 CONSTRUCTION DE

L’ORIENTAL شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي طارق 

بن زياس رقم س 23 حا�سي بالل - 
64522 أراسة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35679
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 STE ELECTRIC الوحيد  الشريك 
 POWER CONSTRUCTION
رأس الها  مبلغ    DE L’ORIENTAL
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
رقم  زياس  بن  طارق  حي  اإلأت اعي 
أراسة   64522  - حا�سي بالل   23 س 
صعوبة الوضعية   : املغرب نتيجة ل 

االقتصاسية الحالية
.

جحدس مقر التصفية ب حي طارق 
 - حا�سي بالل    23 بن زياس رقم س 

64522 أراسة املغرب. 
ج عين:

ج  هشام  أجموي  الديد)ة) 
حي طارق بن زياس رقم س  عنوانه)ا) 
23 حا�سي بالل 64522 أراسة املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2926.
532I

orient compt

 STE SEMLALI IMPORT
EXPORT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 225

60000، OUJDA MAROC
 STE SEMLALI IMPORT EXPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 49 زنقة 
عبد هللا الهاشمي - 62222 جأدة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32733

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  23 سأن21  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
SEMLALI IMPORT EXPORT مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
زنقة عبد هللا   49 مقرها اإلأت اعي 
املغرب  جأدة   62222  - الهاشمي 
نتيجة ل : الشركة لم تحقق اهدافها.
زنقة   49 جحدس مقر التصفية ب 
جأدة   62222  - الهاشمي  هللا  عبد 

املغرب. 
ج عين:

ج  س ال ي  مح د  الديد)ة) 
عنوانه)ا) زنقة بوعزيز رقم 4 62222 

جأدة املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 49 زنقة 

عبد هللا الهاشمي 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2878.
533I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 ESPACE KHADAMAT
YOUSSOUFIA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 ESPACE KHADAMAT

YOUSSOUFIA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الغدير 

,الرقم 632 اليوسوفية - 46322 
اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ESPACE : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.KHADAMAT YOUSSOUFIA
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات:
 أساء ع ليات الدفع

تحويل امموال.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - اليوسوفية   632 ,الرقم  الغدير 

46322 اليوسفية املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد الكريم بلدي : 2.222 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عبد الكريم بلدي عنوانه)ا) 
اليوسوفية   632 ,الرقم  الغدير  حي 

46322 اليوسفية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
بلدي  الكريم  عبد  الديد 
 632 ,الرقم  الغدير  حي  عنوانه)ا) 
اليوسوفية 46322 اليوسفية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 22 نون21 

2222 تحت رقم 294.

534I

FIDUCIAIREJAD

LOUD DESIGN sarl au
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH MARRAKECH،

MAROC 42222، مراكش
LOUD DESIGN sarl au شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي أسيف 

-ب- رقم 23 - 42222 مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56695
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 LOUD DESIGN الوحيد  الشريك 
sarl au مبلغ رأس الها 52.222 سرهم 
أسيف  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
-ب- رقم 23 - 42222 مراكش املغرب 

نتيجة ل : غياب النشاط.
أسيف  ب  التصفية  مقر  جحدس 
مراكش   42222  -  23 رقم  -ب- 

املغرب. 

ج عين:
الديد)ة) مريم  انفور ج عنوانه)ا) 
26 ف ب ت رقم  اقامة رانية تجزئة 
النواصر  بوعزة  سار   2 الرح ة   222
27222 البيضاء املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242222.
535I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 ESPACE KHADAMAT
YOUSSOUFIA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 ESPACE KHADAMAT

YOUSSOUFIA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الغدير 

الرقم 632 اليوسفية - 46322 
اليوسفية املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3523
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تحويل   2222 نون21   23 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
 - اليوسفية   632 »حي الغدير الرقم 
46322 اليوسفية املغرب« إ 6 »املحل 
رقم 24 الع ارة 85 منطقة االنشطة 
االقتصاسية الحي الحدني اليوسفية 

- 46322 اليوسفية املغرب«.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 28 نون21 

2222 تحت رقم 325.
536I

FIDUCIAIREJAD

 BENDAYAN TRAVAUX sarl
au

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH MARRAKECH،

MAROC 42222، مراكش
 BENDAYAN TRAVAUX sarl au

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 652 
تجزئة املنار 3 حي الشرف - 42222 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.222927

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 شتن21   28 في  املؤرخ 
 BENDAYAN TRAVAUX sarl حل 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة   au
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
 3 املنار  تجزئة   652 رقم  اإلأت اعي 
حي الشرف - 42222 مراكش املغرب 

نتيجة لغياب النشاط.
ج عين:

ج  بنديان  االله  عبد  الديد)ة) 
عنوانه)ا) اسكجور املحاميد الجنوبي 
اقامة أنس 22 ع ارة -I- شقة رقم 2 
)ة)  42222 مراكش املغرب ك صفي 

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 22 شتن21 2222 جفي رقم 652 
 42222  - 3 حي الشرف  تجزئة املنار 

مراكش املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   28 التجارية ب راكش بتاريخ 

2222 تحت رقم 242874.
537I

GLOFID

UNIQUE PARTS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

GLOFID

296 شارع الدفي2 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 22322، الدار 

البيضاء املغرب

UNIQUE PARTS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 222 

زنقة مصطفى املعاني،الطابق التاني 

الشقة ر22 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.424575

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2222 أكتوبر   32 في  املؤرخ 

ذات  شركة   UNIQUE PARTS حل 

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222

مصطفى  زنقة   222 اإلأت اعي 

 - املعاني،الطابق التاني الشقة ر22 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

لعدم بلوغ امهداف الدامية.

ج عين:

الديد)ة) عزيز  نديم ج عنوانه)ا) 

 22 سكنية  مج وعة  أحالم  إقامة 

مدخل 25 رقم29 أهل الغالم سيدي 

البيضاء  الدار   22222 برنو�سي 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

  222 جفي   2222 أكتوبر   32 بتاريخ 

زنقة مصطفى املعاني،الطابق التاني 

الدار البيضاء   22222  - الشقة ر22 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848227.

538I

gest consultants

RACHID ET CO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

gest consultants

25 زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

RACHID ET CO شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 42 زنقة 

افران سيال - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42248

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2222 تقرر حل 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 RACHID ET CO الوحيد  الشريك 

مبلغ رأس الها 22.222 سرهم جعنوان 
افران  زنقة   42 اإلأت اعي  مقرها 

سيال - 22222 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : ازمة اقتصاسية.
زنقة   42 جحدس مقر التصفية ب 

22222 الدار البيضاء  افران سيال - 

املغرب. 

ج عين:

كوزيت بياتريس سييز ج  الديد)ة) 

عنوانه)ا) تجزئة ارض الكبي2 22252 

)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 42 زنقة 

افران سيال 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848745.

539I

SFM EXPERTS

COOPERIO AFRICA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SFM EXPERTS
 Boulevard Abdelkrim,46

 Khattabi ، 20500،
CASABLANCA MAROC

COOPERIO AFRICA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي -167 شارع 

عبد املومن إقامة الي امة )أ)-
الطابق امجل- الشقة رقم2 - 22522 

الدار البيضاء امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COOPERIO AFRICA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالتنظيم  اإلسارية  االستشارات 
للشركات  أنواعها  جاملداعدة بج يع 
جالج عيات   ، الخاصة  أج  العامة   ،
جاملنظ ات  جاملؤسدات  جاالتحاسات 

الوطنية جالدجلية.
 167-  : االأت اعي  املقر  عنوان 
)أ)- شارع عبد املومن إقامة الي امة 

الطابق امجل- الشقة رقم2 - 22522 
الدار البيضاء امل لكة املغربية.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 مبلغ رأس ال الشركة: 222.222,22
سرهم، مقدم كالتا ي:
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 2.222  : ع ري  إلياس  الديد 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ع ري  إلياس  الديد 
32 الزنقة 22 - حي جاس فاس 32222 

فاس امل لكة املغربية.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ع ري  إلياس  الديد 
32 الزنقة 22 - حي جاس فاس 32222 

فاس امل لكة املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 845694.
542I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

IRTIYAH LILISKANE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.22

FES ، 30000، FES MAROC
IRTIYAH LILISKANE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
4، زنقة حنين شارع الجوالن، 

ضهرمهراز، فاس - 32222 فاس 
امل لكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46822
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
IRTIYAH LILISKANE مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم   2.222.222
زنقة حنين شارغ   ،4 اإلأت اعي رقم 
 32222 الجوالن، ضهرمهراز، فاس - 
فاس امل لكة املغربية نتيجة ل : عدم 

استئناف نشاط الشركة.

رقم  ب  التصفية  مقر  جحدس 
الجوالن،  شارع  حنين  زنقة   ،4
فاس   32222  - فاس  ضهرمهراز، 

امل لكة املغربية. 
ج عين:

الحر�سي  عبداملو 6  الديد)ة) 
تشابت  سجار   28 فيال  عنوانه)ا)  ج 
33222 بوملان امل لكة  ميدور بوملان 

املغربية ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4982.
542I

PHARMACIE BARRA

IRIZANE TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

IRIZANE TRAVAUX
22 زنقة الحرية الطابق الثالث 
الشقة رقم 5 الدار البيضاء ، 
22222، الدار البيضاء املغرب
IRIZANE TRAVAUX شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنقة 
الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 
5 الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.394497

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
IRIZANE TRAVAUX مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
الطابق  الحرية  زنقة   22 اإلأت اعي 
الثالث الشقة رقم 5 الدار البيضاء - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222
النشاط  مرسجسية  لعدم  نظرا   : ل 

،عالجة عل6 املنافدة.

زنقة   22 جحدس مقر التصفية ب 
 5 الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 
ighirin@hotmail.  - البيضاء  الدار 

com الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

عبد الرح ان ج  ازاك   الديد)ة) 
ماأوريل  مي2اسجر  اقامة  عنوانه)ا) 
 42222 مراكش   43 شقة  س  ع ارة 
مراكش املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849238.
542I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

SOKA JT CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME ETAGE RES
 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE

 YOUSSEF BEN TACHFINE88،
900020، TANGER MAROC
SOKA JT CAR شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 32 
الكائن بقيدارية امندلس الطابق 
العلوي شارع حافظ بن عبد البار 
رقم 227 طنجة - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232623

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SOKA اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : 

.JT CAR

تأأي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
 32 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 

الطابق  امندلس  بقيدارية  الكائن 

العلوي شارع حافظ بن عبد البار رقم 

227 طنجة - 92222 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد طارق الزكيك : 222 حصة 

بقي ة 2.222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزكيك  طارق  الديد 

ايلوط  سارنا  اليانس  سبتة  باب  حي 

 25 25 ع ارة ب الطابق الثاني شقة 

الفنيدق 92222 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الزكيك  طارق  الديد 

ايلوط  سارنا  اليانس  سبتة  باب  حي 

 25 25 ع ارة ب الطابق الثاني شقة 

الفنيدق 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262222.

543I

STE FIDUCAT

COQ MARCHE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC
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COQ MARCHE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 92 

ع لية ابن تومرت حي حدني - 
42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.222929
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   32 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
رأس الها  مبلغ   COQ MARCHE
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
اإلأت اعي رقم 92 ع لية ابن تومرت 
مراكش املغرب   42222  - حي حدني 
مزاجلة  عن  التوقف   : ل  نتيجة 

النشاط.
رقم  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 - تومرت حي حدني  ابن  ع لية   92

42222 مراكش املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) مح د أبانا ج عنوانه)ا) 
بناهيض طريق حارة الصورة  قاعة 
املغرب  مراكش   42222  22 رقم 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242262.

544I

L D T CONSULTING

LAS DONAS TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

L D T CONSULTING
-- -- ،2 ، --

LAS DONAS TRANS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي نهج لكريكو 
رقم 324 - 72222 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22499
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 سأن21   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
بلخي2  فاط ة  )ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   2.222
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   2.222
مح د ماء العينين ماعينيا بتاريخ 22 

سأن21 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن21   25 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 3458/2022.
545I

SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA

 SOCIETE DES EAUX
MINERALES AL KARAMA

شركة املداه ة
رفع رأس ال الشركة

 SOCIETE DES EAUX
MINERALES AL KARAMA
239 شارع مح د الخامس ، 
22222، الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE DES EAUX
MINERALES AL KARAMA شركة 

املداه ة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 239 شارع 

مح د الخامس - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 يونيو   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  سرهم«   22.222.222,22«
إ 6  سرهم«   98.272.222,22« من 
»228.272.222,22 سرهم« عن طريق 

: تقديم حصص نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848862.

546I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LUXERY HILLS
إعالن متعدس القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندجق ال21يد 

2629 ، 42222، مراكش املغرب
LUXERY HILLS »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: شقة رقم 
3 الطابق الدفلي اقامة منارة 2 

شارع مح د الداسس كليز - 42222 
مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.229465
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 أكتوبر 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
هو  ج  للشركة  تجاري  شعار  اضافة 

LUXURY HILLS
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تحويل املقر االأت اعي الحا ي للشركة 
من شقة رقم 3 الطابق الدفلي اقامة 
كليز  الداسس  شارع مح د   2 منارة 
مراكش ا 6 مكتب بالطو رقم 4 ع ارة 
اطلس سنت2 زنقة يوغوزالفيا كيليز- 

مراكش
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
تعيين الديد لحدن حنين ج الديدة 
ملدة  شركاء  مدي2ين  الجديدي  هالة 

غي2 محدسة؛
قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
قيوس  أي  جبدجن  جمنفصل  فرسي 
للديد لحدن حنين ج الديدة هالة 

الجديدي
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
4, 22 من  املوافقة عل6 تعديل املواس 

القانون االسا�سي للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242282.
547I

CCA CONSULTING

عالم الطفل
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CCA CONSULTING
 353,9eme ETG ESPACE IDRISS

 ANGLE BD MOHAMED
 V ET BD LA RESISTANCE
 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

عالم الطفل شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

سعد الخيHH24 2 رقم 26 املفة 
حي الحدني  الدار البيضاء 22222 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.474649

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2222 تقرر حل 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
مبلغ  الطفل  عالم  الوحيد  الشريك 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي تجزئة سعد الخي2 
الحدني   حي  املفة   26 رقم   HH24
22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 
من  التأكد  بعد   : ل  نتيجة  املغرب 
جكدا  للشركة  املالية  الوضعية  أن 
املدتقبلية  التجارية  اإلمكانات 
مزاجلة  في  باالست رار  لها  تد ح  ال 
الشركة  أن  اعتبارا  جكدا  نشاطها 
الحل  تقرر  معامالت  بأي  تقم  لم 

أالستباقي للشركة.
بتجزئة  ب  التصفية  مقر  جحدس 
سعد الخيHH24 2 رقم 26 املفة حي 
الحدني  الدار البيضاء 22222 الدار 

البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  صبور  نجيب   الديد)ة) 
 HH24 تجزئة سعد الخي2  عنوانه)ا) 
 22222 املفة حي الحدني    26 رقم 
)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 847294.
548I

tensiftconsultant

MBS CASH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكتب 2 ع ارة الطنطاجي زنقة 
الصناعة ، 46222، آسفي املغرب

MBS CASH شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق سار 
�سي عي�سى الرقم 42 - 46222 أسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 MBS  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.CASH
تحويل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

امموال 
الج ع املعالجة ج التوصيل ا 6   -

املنزل.
عنوان املقر االأت اعي : طريق سار 
�سي عي�سى الرقم 42 - 46222 أسفي 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : بصلة  مهدي  الديد 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بصلة  مهدي  الديد 
284 أسفي 22 حي بالس الجد 46222 

أسفي املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بصلة  مهدي  الديد 
284 أسفي 22 حي بالس الجد 46222 

أسفي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2272.

549I

HI GEST SARL AU

SARLUK
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
رقم 23 حي الرأا فاهلل النخيل 

الش ا ي ، 42262، مراكش املغرب
SARLUK شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 

امع ال زينث شارع مدلم تجزئة 
بكارشقة بالطابق 3 شقة رقم 24 
باب سكالة - 42232 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SARLUK

: الع ليات  غرض الشركة بإيجاز 

التجارية جإسارة الخدمات

مدتورس بيع في شبه الج لة.

مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 

تجزئة  مدلم  شارع  زينث  امع ال 

 24 رقم  شقة   3 بالطابق  بكارشقة 

باب سكالة - 42232 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد الحليم حداجي : 222 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 422  : الكني�سي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديدة نجاة شرنوبي : 422 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

حداجي  الحليم  عبد  الديد 

حي   2349 رقم   28 زنقة  عنوانه)ا) 

خنيفرة   54452 مريرت  تغالفت 

املغرب.

الديد مح د الكني�سي عنوانه)ا) 

زنقة   22 طابق   22 سرب   62 رقم 

 52282 تطوان حي الرياض جيدالن 

مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  شرنوبي  نجاة  الديدة 

حي أيت مو مريرت   27 رقم   22 زنقة 

54452 خنيفرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

حداجي  الحليم  عبد  الديد 

حي   2349 رقم   28 زنقة  عنوانه)ا) 

خنيفرة   54452 مريرت  تغالفت 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242245.

552I

LMT AUDITING

EMIRATES LOGISTICS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LMT AUDITING
 BD MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES CENTER IMMEUBLE
 A ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
EMIRATES LOGISTICS شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية زنقة 
مصطفى املعاني جزنقة طول الطابق 

2 رقم 25 - 22222 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.353485
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2222 نون21   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
تفويت الديد )ة) شركة بريفيليج 
حصة   225.692 انفدت نت 
 225.692 أصل  من  اأت اعية 
شركة  )ة)  الديد  لفائدة  حصة 
 27 بتاريخ  االمارات  لوأيدتيكس 

نون21 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849245.
552I

cabinet abda conseil et management

AZAHAMZ TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 cabinet abda conseil et
management

رقم 239الطابق االجل طريق سيدي 
جاصل الحي الصناعي ، 46222، 

اسفي اسفي
AZAHAMZ TRANS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
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الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 624 

حي كاجكي - 46222 اسفي املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8422

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
 AZAHAMZ الوحيد  الشريك  ذات 
 222.222 رأس الها  مبلغ   TRANS
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
اسفي   46222  - حي كاجكي   624 رقم 
الدائم  التوقف   : ل  نتيجة  املغرب 

لنشاط الشركة.
 624 جحدس مقر التصفية ب رقم 

حي كاجكي - 46222 اسفي املغرب. 
ج عين:

ج  مح د  عزيزي  الديد)ة) 
22 زنقة القائد حي سيدي  عنوانه)ا) 
املغرب  اسفي   46222 امبارك 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   23 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تحت رقم 942.
552I

إئت انية الوفاء

GHAL TD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

إئت انية الوفاء
شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 26222، سطات املغرب
GHAL TD شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي الرقم 26 
شارع مرس سلطان الطابق امجل 
الشقة 2 الدار البيضاء - 22222 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.382395

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 ماي   32 في  املؤرخ 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

مبلغ   GHAL TD الوحيد  الشريك 

جعنوان  سرهم   22.222 رأس الها 

شارع   26 الرقم  اإلأت اعي  مقرها 

مرس سلطان الطابق امجل الشقة 2 

الدار البيضاء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : أزمة مالية جبدبب 

أائحة كوفيد.

 26 جحدس مقر التصفية ب الرقم 
امجل  الطابق  سلطان  مرس  شارع 

 22222  - البيضاء  الدار   2 الشقة 

الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  الغالمي  سعيد  الديد)ة) 

الداسس  مح د  شارع  عنوانه)ا) 

اقامة   2 الطابق   8 شقة   22 ع ارة 

الدار   22222 البيضاء  الدار  النصر 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2222 تحت رقم 832276.

553I

fiduciairelaperformance

STE VETA FERTI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI

 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes maroc

STE VETA FERTI شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل
الكائن ب سجار ايت حداين 

بوبيدمان بوسربالة الحاأب - 
52222 الحاأب املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   26
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VETA FERTI
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الزراعية
االستي2اس ج التصدير.

املحل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الكائن ب سجار ايت حداين بوبيدمان 
بوسربالة الحاأب - 52222 الحاأب 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 522  : العيدجني  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
522 حصة  الديد بوأ عة بزي : 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد مح د العيدجني عنوانه)ا) 
يوسف  موالي  جشارع   6 زنقة  زاجية 
 24222  22 شقة  ا  مرجة  اقامة 

قنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)  بزي  بوأ عة  الديد 
خ يدات   25222 جاملاس  البام  حي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بزي  بوأ عة  الديد 
خ يدات   25222 جاملاس  البام  حي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   26 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4252.
554I

Rogesa

KEVINTRAV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Rogesa
 Av Mohamed Ben Abderahman

n°18 ، 93000، Tètouan Maroc
KEVINTRAV شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي طريق 
ت وسة زنقة 22 رقم 45 تطوان - 

93222 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26222

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2222 تقرر حل  32 شتن21  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
مبلغ   KEVINTRAV الشريك الوحيد 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي طريق ت وسة زنقة 
93222 تطوان   - 45 تطوان  22 رقم 
املغرب نتيجة ل : عدم البلوغ للهدف 

اإلأت اعي للشركة.
طريق  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 - تطوان   45 رقم   22 زنقة  ت وسة 

93222 تطوان املغرب. 
ج عين:

ج  خرباش  أح د  الديد)ة) 
عنوانه)ا) شارع الحزام امخضر زنقة 
مدتوسع املاء رقم 26 93222 تطوان 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   26 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2258.
555I
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SOLUCIA EXPERTISE

SAROGOODS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
SAROGOODS شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

رياض صوفيا أزء 2 بقعة 92 محل 
2 لداسفة - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.472457

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
رأس الها  مبلغ   SAROGOODS
مقرها  جعنوان  سرهم   22.222
صوفيا  رياض  تجزئة  اإلأت اعي 
 - لداسفة   2 محل   92 بقعة   2 أزء 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

ل : قرار الشركاء.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  جحدس 
92 محل  2 بقعة  رياض صوفيا أزء 
الدار البيضاء   22222  - لداسفة   2

املغرب. 
ج عين:

ج  الصغرجني  يونس  الديد)ة) 
عنوانه)ا) زنقة طنجة شقة 2 حدان 
)ة)  الرباط املغرب ك صفي   22222

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848292.

556I

PF EXPERTS

FESSAOUIS FRUITS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
 32RUE BENATYA GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC
FESSAOUIS FRUITS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مدلم زنقة بوكار الطابق 3 شقة 

رقم 24 باب سكالة - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FESSAOUIS FRUITS
: فواكه أج  غرض الشركة بإيجاز 

خضرجات طازأة بالج لة.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شقة   3 الطابق  بوكار  زنقة  مدلم 
42222 مراكش  24 باب سكالة -  رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
عبدالغفور  الفصاجي  الديد 
سرهم   22 بقي ة  حصة   2.222  :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عبدالغفور  الفصاجي  الديد 
عنوانه)ا) رقم 32 شطر 22 حي كنون 

مراكش   42222 الش ا ي  النخيل 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عبدالغفور  الفصاجي  الديد 
عنوانه)ا) رقم 32 شطر 22 حي كنون 

مراكش   42222 الش ا ي  النخيل 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242224.

557I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

AMERICAN BREAD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

 GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

257 شارع القدس، تجزئة املجد، 

الطابق امجل، شقة رقم 6 ال21يد 64 

- العوامة، 92222، طنجة املغرب

AMERICAN BREAD شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي مكتب في 

الطابق امر�سي رقم 22 ، تجزئة رقم 

23 ، القطعة رقم 5 ، املنطقة الحرة 

للتصدير - 92222 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.74722

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 نون21 2222 ت ت إضافة 

إ 6 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :

الشركات  لفائدة  بنايات  تهيئة 

الصناعية باملنطقة الحرة للتصدير 

بطنجة..

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن21   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262242.

558I

FIDUSAL

CONSTRUCTSY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

FIDUSAL
2493جشارع طارق بن زياس حي 

املغرب العربي ت ارة ، 22232، ت ارة 
املغرب

CONSTRUCTSY شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 322 شارع 
سهل الرجن سكتور 2 تجزئة أجالس 

مطاع - 22222 ت ارة املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.237492

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2222 نون21   26 املؤرخ في 
ه و  مدي2 أديد للشركة الديد)ة) 

سفيان ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 

2222 تحت رقم 9475.
559I

HI GEST SARL AU

CHMIMOU CASH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

HI GEST SARL AU
رقم 23 حي الرأا فاهلل النخيل 

الش ا ي ، 42262، مراكش املغرب
CHMIMOU CASH شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 38 

باب املنزه العزجزية - 42272 مراكش 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.222272
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 غشت   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
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من  أي  سرهم«   2.222.222«
 2.222.222« إ 6  سرهم«   222.222«
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم« 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 239464.
562I

nador conseil sarl au

AVLI CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
AVLI CONSTRUCTION  شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي عريض 

- 62222 الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 24869

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   27 املؤرخ في 
 AVLI شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
مبلغ رأس الها    CONSTRUCTION
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
 62222  - عريض  حي  اإلأت اعي 
الناظور املغرب نتيجة ل : حل مبكر 

للشركة.
جحدس مقر التصفية ب حي عريض 

- 62222 الناظور املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) حكيم زنوح ج عنوانه)ا) 
حي عريض 2 زنقة 22 رقم 32 62222 
الناظور املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4843.
562I

nador conseil sarl au

AVLI CONSTRUCTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
AVLI CONSTRUCTION  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 
عريض - 62222 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

. 24869
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   27 املؤرخ في 
شركة    AVLI CONSTRUCTION
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
 222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
املغرب  الناظور   62222  - عريض 

نتيجة لحل مبكر للشركة.
ج عين:

ج  حكيم  زحنون   الديد)ة) 
عنوانه)ا) حي عريض 2 زنقة 22 رقم 
23 62222 الناظور املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 27 نون21 2222 جفي حي عريض 

- 62222 الناظور املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 4926.
562I

as2m trading

ا س2م التداول
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

as2m trading
 rue bandoeng mag n°1 imm 3

ocean ، 10000، rabat maroc
ا س2م التداجل شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
باندجنح محل رقم 2 املحيط - 

22222 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

264343
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : ا س2م 

التداجل.
استي2اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتصدير التاأر أج التاأر الوسيط.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
باندجنح محل رقم 2 املحيط - 22222 

الرباط املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة مريم مباي عنوانه)ا) 229 
شارع موالي يوسف طابق 5 22222 

الدار البيضاء املغرب.
الديد  امدج سياما بوسو عنوانه)ا) 
 5 طابق  يوسف  موالي  شارع   229

22222 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة مريم مباي عنوانه)ا) 229 
شارع موالي يوسف طابق 5 22222 

الدار البيضاء املغرب
الديد  امدج سياما بوسو عنوانه)ا) 
 5 طابق  يوسف  موالي  شارع   229

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 22245.

563I

ZIMACONSULTING

ARAZ IMMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZIMACONSULTING
 23RUE AHMED EL MAJJATI

 RES LES ALPES 1 ER ETAGE N°8
 MAARIF 13RUE AHMED EL
 MAJJATI RES LES ALPES 1 ER
 ETAGE N°8 MAARIF، 20400،

CASABLANCA MAROC
ARAZ IMMO شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
الهدى زنقة مح د بالفرج مج وعة 

2 ع ارة 92 الطابق 3 شقة 25 
سيدي مومن - 22422 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ARAZ  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.IMMO
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري..
اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الهدى زنقة مح د بالفرج مج وعة 
 25 شقة   3 الطابق   92 ع ارة   2
سيدي مومن - 22422 الدار البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
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الديد التومي عبد الحق : 2.222 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الحق  عبد  التومي  الديد 

 22 س  م  أوهرة  اقامة  عنوانه)ا) 

 22452 البيضاء   26 28 شقة  ع ارة 

الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الحق  عبد  التومي  الديد 

 22 س  م  أوهرة  اقامة  عنوانه)ا) 

 22452 البيضاء   26 28 شقة  ع ارة 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 847623.

564I

H.T SMART

MC.LIFE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

H.T SMART
رقم 2537 حي اممل خريبكة ، 

25222، خريبكة املغرب

MC.LIFE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي موطنة : 

الع ارة 2 الطابق 3 الشقة رقم 5 

مج ع الفرسجس خريبكة - 2522 

خريبكة املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6783

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   2222 نون21   22 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

»موطنة : الع ارة 2 الطابق 3 الشقة 
 - خريبكة  الفرسجس  مج ع   5 رقم 

 292« إ 6  املغرب«  خريبكة   2522

 25352  - جاسي زم   2 مكرر البدتان 

جاسي زم املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
24 سأن21  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2222 تحت رقم 622.
565I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

MODEST ATELIER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .52
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
MODEST ATELIER شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 5 شارع 
يوسف ابن تاشفين الطابق الثاني 

شقة 22 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MODEST ATELIER
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
شانه  من  ما  كل  ج  بالتقديط 

املداه ة في تقدم الشركة.
شارع   5  : عنوان املقر االأت اعي 
الثاني  الطابق  تاشفين  ابن  يوسف 

شقة 22 - 92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الزهراء  العت يوي قاط ة  الديد 

سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222  :

للحصة.

الديد العت يوي قاط ة الزهراء : 

2222 بقي ة 222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

قاط ة  العت يوي  الديد 

شارع  الدالم  حي  عنوانه)ا)  الزهراء 

الخوارزمي 92222 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

قاط ة  العت يوي  الديد 

شارع  الدالم  حي  عنوانه)ا)  الزهراء 

الخوارزمي 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 23982.

566I

STE FSMC SARL AU

STE MOREMIT SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

STE FSMC SARL AU

 AV HASSAN II MIDELT 08 28

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

STE MOREMIT SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 

الجزائر ميدلت - 54352 ميدلت 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.527

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   25 املؤرخ في 

شركة ذات   STE MOREMIT SARL

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   2.222.222

 - ميدلت  الجزائر  شارع  اإلأت اعي 

ميدلت املغرب نتيجة لقفل   54352

التصفية.

ج عين:
الديد)ة) سيدي مح د امليدوري 
ميدلت   54352 ميدلت  ج عنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
شارع  جفي   2222 نون21   25 بتاريخ 
ميدلت   54352  - ميدلت  الجزائر 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  ب يدلت  االبتدائية 

2222 تحت رقم 272.

567I

youssefbusiness

ال في ناتيغيل
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

youssefbusiness
 LOT OUM EL KHAIR HAY 2

 BIR ANZARANE TIKIUOINE ،
80000، agadir maroc

ال في ناتيغيل شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدتوطنة 
لدى شركة اكاسير سجميديلياسيون 
ع ارة الخوجي 2 شقة 4 زنقة 22 
بلوك ب حي العرب شارع الحدن 

الثاني ايت ملول - 82222 ايت ملول 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
في  ال   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ناتيغيل.
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اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البدتنة.

عنوان املقر االأت اعي : مدتوطنة 
سجميديلياسيون  اكاسير  شركة  لدى 
 22 زنقة   4 شقة   2 الخوجي  ع ارة 
الحدن  شارع  العرب  حي  ب  بلوك 
الثاني ايت ملول - 82222 ايت ملول 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
عي�سى  الحق  عبد  عدنان  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   222  :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عي�سى  الحق  عبد  عدنان  الديد 
انزكان   82222 انزكان  عنوانه)ا) 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عي�سى  الحق  عبد  عدنان  الديد 
انزكان   82222 انزكان  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2442.

568I

ميديا 37

ميديا 37
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ميديا 37
املكايم الداحل تزنيت ، 85222، 

تزنيت املغرب
ميديا 37 شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 59 
بلوك ب حي املدي2ة 22 تزنيت - 

85222 تزنيت املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
ميديا   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.37
التدويق   : غرض الشركة بإيجاز 

الرقمي.
رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - تزنيت   22 بلوك ب حي املدي2ة   59

85222 تزنيت املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أفرياض  علي  الديد 
 85222 تزنيت  ساحل  ملكايم  سجار 

تزنيت املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  أفرياض  علي  الديد 
 85222 تزنيت  ساحل  ملكايم  سجار 

تزنيت املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتيزنيت بتاريخ - تحت رقم 

.-
569I

RED BUSINESS CONSULTING

mamounia equipement
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

RED BUSINESS CONSULTING
املدار 22 27 05- ، 42222، مراكش 

املغرب
mamounia equipement شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 
النديم 22 محاميد منارة - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

229232
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.mamounia equipement
: تصدير ج  غرض الشركة بإيجاز 

استي2اس
الطاقة  معدات  شراء  ج  بيع 

الش دية جتوربينات الرياح
التفاجض.

محل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 42222  - محاميد منارة   22 النديم 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
العزيز  عبد  الصالح  بن  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   342  :

للحصة.
 332  : الديد نور الدين الصديق 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديدة اي ان منعي الفيال ي : 332 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
العزيز  عبد  الصالح  بن  الديد 
 25 ع ارة  الفضل  اقامة  عنوانه)ا) 
 22222 تجزئة الواحة عيس الدبع 

الدار البيضاء املغرب.
الفيال ي  منعي  اي ان  الديدة 
شارع بوملان اقامة الندر  عنوانه)ا) 
 22222 عين الشق   8 ع ارة ب رقم 

الدار البيضاء املغرب.

الصديق  الدين  نور  الديد 
رقم   2 ع ارة   2 الهناء  عنوانه)ا) 
الدار   22222 ال21نو�سي   2 س  م   9

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
العزيز  عبد  الصالح  بن  الديد 
 25 ع ارة  الفضل  اقامة  عنوانه)ا) 
 22222 تجزئة الواحة عيس الدبع 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 239532.
572I

prismatech

SAHRAOUI COLTE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

prismatech
 HAY IZDIHAR N344 OASIS 2
 ETAGE 2 APT 4 HAY IZDIHAR

 N344 OASIS 2 ETAGE 2 APT 4،
40000، marrakech maroc

SAHRAOUI COLTE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي زينيث 

بزنس سنت2 شارع مدلم تجزئة بوكار 
، الطابق الثالث شقة رقم 24 باب 

سكالة مراكش - 42222 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.225933
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 نون21   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
تفويت الديد )ة) الحدين الرامي 
أصل  من  اأت اعية  حصة   2.222
2.222 حصة لفائدة الديد )ة) مني2 

الرامي بتاريخ 24 نون21 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن21   26 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 23245.
572I
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WAY CONSEIL

AGHIGHA TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AGHIGHA TRAVAUX شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 252 

الطابق 2 شارع املغرب العربي 
حي جاس الدهب - 45222 جرزازات 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2247

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 نون21   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
تفويت الديد )ة) عبد العزيز ايت 
الغازي 88.222 حصة اأت اعية من 
حصة لفائدة الديد   88.222 أصل 
 22 بتاريخ  الغازي  ايت  حفيظ  )ة) 

نون21 2222.
ايت  مح د  )ة)  الديد  تفويت 
الغازي 88.222 حصة اأت اعية من 
حصة لفائدة الديد   88.222 أصل 
 22 بتاريخ  الغازي  ايت  حفيظ  )ة) 

نون21 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بورزازات بتاريخ 25 سأن21 

2222 تحت رقم 578.

572I

nador conseil sarl au

ALMARBAI-BAT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
ALMARBAI-BAT  شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
صوناصيد سلوان - 62222 الناظور 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.  5233

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
ALMARBAI- الوحيد  الشريك 

 222.222 رأس الها  مبلغ    BAT
حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
62222 الناظور  صوناصيد سلوان - 

املغرب نتيجة ل : حل مبكر للشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  جحدس 
62222 الناظور  صوناصيد سلوان - 

املغرب. 
ج عين:

اح يدجش ج  ابراهيم   الديد)ة) 
القصر  شارع  النهضة  حي  عنوانه)ا) 
الناظور   62222 سلوان   69 الكبي2 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 4927.
573I

global finance and management sarl au

Apprende à Tout Âge
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 global finance and management
sarl au

الفرسجس GH 17 ع ارة 295 رقم 4 
االلفة الحي الحدني ، 22222، الدار 

البيضاء املغرب
Apprende à Tout Âge شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زاجية محج 
الجيش امللكي ج زنقة شنقيط ع ارة 

بواركان طابق 2 رقم 5 - 22282 
املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Apprende à Tout Âge
غرض الشركة بإيجاز : التعليم ج 

اإلرشاس اإلأت اعي.
زاجية   : االأت اعي  املقر  عنوان 
محج الجيش امللكي ج زنقة شنقيط 
 -  5 رقم   2 طابق  بواركان  ع ارة 

22282 املح دية املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : حدناء  امريم  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حدناء  امريم  الديدة 
 7 ع ارة   3 ه  ج  ماندباي  إقامة 
طابق 2 الشقة 5 املنصورية 23272 

بوزنيقة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  حدناء  امريم  الديدة 
 7 ع ارة   3 ه  ج  ماندباي  إقامة 
طابق 2 الشقة 5 املنصورية 23272 

بوزنيقة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  باملح دية  االبتدائية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 2273.

574I

FICAGEST

MENARA CONFORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
MENARA CONFORT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
فجوة م1- محل رقم 24 أليز الحي 
الصناعي طريق الصويرة - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MENARA CONFORT
-1عقد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
)صورة  بالج ال  للعناية  مؤسدة 

التقشي2 الكي يائي الحيوي).
البيولوجي  الكي يائي  -2التقشي2 

للصورة
-3حقن ن و الشعر.

اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
أليز الحي   24 محل رقم  فجوة م1- 
 42222  - الصويرة  طريق  الصناعي 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
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الديدة غلو سهام : 2.222 حصة 
بقي ة 222 سرهم للحصة.

2222 بقي ة   : الديدة غلو سهام 
222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سهام  غلو  الديدة 
طريق   42 الشقة  فجوة  اقامة 
امام  الثاني  الحدن  شارع  الصويرة 
مراكش   42222 محطة القطار أليز 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  سهام  غلو  الديدة 
طريق   42 الشقة  فجوة  اقامة 
امام  الثاني  الحدن  شارع  الصويرة 
مراكش   42222 محطة القطار أليز 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242252.
575I

nador conseil sarl au

R.Z PROJECT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
R.Z PROJECT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 
االع ال الهدى، طريق توي ة الطابق 

الرابع رقم C حي عريض  - 62222 
الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 22939
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   25 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد R.Z PROJECT  مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 

االع ال  مركز  اإلأت اعي  مقرها 
الرابع  الطابق  توي ة  طريق  الهدى، 
رقم C حي عريض  - 62222 الناظور 

املغرب نتيجة ل : حل مبكر للشركة.
مركز  ب  التصفية  مقر  جحدس 
االع ال الهدى، طريق توي ة الطابق 
 62222  - حي عريض    C الرابع رقم 

الناظور املغرب. 
ج عين:

ج  الخوالتي  نجيم  الديد)ة) 
كلي  اقامة  الحدني  الحي  عنوانه)ا) 
22 **** مراكش املغرب  ميزجن رقم 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4844.
576I

nador conseil sarl au

R.Z PROJECT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
R.Z PROJECT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : مركز 
االع ال الهدى، طريق توي ة الطابق 

الرابع رقم C حي عريض - 62222 
الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
. 22939

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   25 املؤرخ في 
R.Z PROJECT شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
االع ال  مركز  اإلأت اعي  مقرها 

الرابع  الطابق  توي ة  طريق  الهدى، 
الناظور   62222  - C حي عريض  رقم 

املغرب نتيجة لحل مبكر للشركة.
ج عين:

ج  الخوالتي  نجيم  الديد)ة) 
كلي  اقامة  الحدني  الحي  عنوانه)ا) 
22 **** مراكش املغرب  ميزجن رقم 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
مركز  جفي   2222 نون21   25 بتاريخ 
االع ال الهدى، طريق توي ة الطابق 
 62222  - عريض  حي   C رقم  الرابع 

الناظور املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 4928.
577I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

SOFICOMPT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،
60000، OUJDA MAROC

SOFICOMPT شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 36 زنقة 

الدار البيضاء رقم 2 - 62222 جأدة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28623
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   24 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد SOFICOMPT مبلغ 
جعنوان  سرهم   22.222 رأس الها 
الدار  زنقة   36 اإلأت اعي  مقرها 
جأدة   62222  -  2 رقم  البيضاء 
املغرب نتيجة ل : التوقف عن الع ل.
زنقة   36 جحدس مقر التصفية ب 
الدار البيضاء رقم 2 - 62222 جأدة 

املغرب. 

ج عين:

ج  بالحفرت  حدناء  الديد)ة) 

ع ارة  املح دي  الحي  عنوانه)ا) 

 7 رقم  أ  بلوك  اإلسالمي  البعث 

)ة)  ك صفي  املغرب  جأدة   62222

للشركة.

الحدجس  اإلقتضاء  جعند 

املخولة  الصالحيات  عل6  املفرجضة 

تبليغ  محل  ج  املخابرة  محل  لهم 
العقوس ج الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: 36 زنقة الدار البيضاء رقم 2
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2882.
578I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

RANA TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،
60000، OUJDA MAROC

RANA TRANS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الخامس رقم 292 بدجي 22 
الطابق 5 - 62222 جأدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38423
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   24 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 RANA TRANS الوحيد  الشريك 
سرهم   222.222 رأس الها  مبلغ 
شارع  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 22 بدجي   292 مح د الخامس رقم 
املغرب  جأدة   62222  -  5 الطابق 

نتيجة ل : عدم الع ل.
شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 

 22 بدجي   292 مح د الخامس رقم 

الطابق 5 - 62222 جأدة املغرب. 
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ج عين:

ج  ناصح  اسريس  الديد)ة) 

بن  تجزئة  العونية  شارع  عنوانه)ا) 

6 62222 جأدة املغرب  ح يدة رقم 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

 22 بدجي   292 مح د الخامس رقم 

الطابق 5

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   29 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2925.

579I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

TRANS BENI DRAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI

 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،

60000، OUJDA MAROC

TRANS BENI DRAR شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة أج5 

عل6 شارع الحدن الثاني - 62352 

بني سرار املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28372

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   24 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

TRANS BENI DRAR مبلغ رأس الها 

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222

شارع  عل6  أج5  زنقة  اإلأت اعي 

سرار  بني   62352  - الثاني  الحدن 

املغرب نتيجة ل : التوقف عن الع ل.

جحدس مقر التصفية ب زنقة أج5 

 62352  - الثاني  الحدن  شارع  عل6 

بني سرار املغرب. 

ج عين:
الديد)ة) مح د زرجقي ج عنوانه)ا) 
الدالم  حي  الثاني  الحدن  شارع 
)ة)  بني سرار املغرب ك صفي   62352

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : زنقة أج5 

عل6 شارع الحدن الثاني
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2926.

582I

ste united consulting

STE CASH MIHANE.FS SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR FES، 30000، FES MAROC
 STE CASH MIHANE.FS SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
22 بلوك 22 شارع مح د الفا�سي 

طريق موزار القدس - 32222 فاس 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66282
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 يناير   22 املؤرخ في 
 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
مبلغ    CASH MIHANE.FS SARL
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
 22 بلوك   22 مقرها اإلأت اعي رقم 
موزار  طريق  الفا�سي  مح د  شارع 
القدس - 32222 فاس املغرب نتيجة 
ل : عراقيل مدطرية اسارية ج مشاكل 

ماسية بخصوص ت ويل املشرجع.
 22 التصفية ب رقم  جحدس مقر 
22 شارع مح د الفا�سي طريق  بلوك 
موزار القدس - 32222 فاس املغرب

 ج عين:
ج  فكرجش  سامية   الديد)ة) 
تجزئة بريدتيجيا   67 رقم  عنوانه)ا) 
3 اقامة يوسف ملعب  5 طابق  شقة 
الخيل 32222 فاس املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
 22 : رقم  الوثائق املتعلقة بالتصفية 
22 شارع مح د الفا�سي طريق  بلوك 

موزار القدس
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 66282.
582I

الزيو

LAZEO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

الزيو
التجزئة البحراجي 33 رقم الشقة 33 

الطابق الثاني الجديدة ، 24222، 
الجديدة املغرب

LAZEO شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزءة 
البحراجي 33. شقة رقم 33 الطابق 

التاني - 22222 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22227
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAZEO
غرض الشركة بإيجاز : _التج يل 

جالعناية بالبشرة
_االستي2اس جالتصدير

املنتجات  أ يع  شراء  ج  _بيع 
املحلية جامأنبية.

تجزءة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الطابق   33 شقة رقم   .33 البحراجي 

التاني - 22222 الجديدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد مح د زراري : 222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
حصة   222  : الديدة مريم غلمي 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زراري  مح د  الديد 
 29222 رشيد  موالي  تعاجنية   25

الجديدة املغرب.
عنوانه)ا)  غلمي  مريم  الديدة 
 26 رقم  شقة   27 النخيل  تجزءة 

22222 الجديدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  غلمي  مريم  الديدة 
 26 رقم  شقة   27 النخيل  تجزءة 

22222 الجديدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2222 تحت رقم 29424.

582I

AgaPexil Company SARL AU

اكابكسل كومباني
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AgaPexil Company SARL AU
 N° 42 Av. Bir Anzarane TAN
TAN ، 82000، طانطان املغرب
اكابكدل كومباني شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 42 
شارع بئ2 نزران طانطان - 82222 

طانطان املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7242

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

اكابكدل كومباني.
م21مج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ك بيوتر.
 42 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
 82222  - طانطان  نزران  بئ2  شارع 

طانطان املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد ح زة فراحي عنوانه)ا) رقم 
 82222 الجديد  الحي   26 زنقة   22

طانطان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد ح زة فراحي عنوانه)ا) رقم 
 82222 الجديد  الحي   26 زنقة   22

طانطان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 االبتدائية بطانطان بتاريخ 

2222 تحت رقم 462.
583I

STE FSMC SARL AU

JALAN CRIATION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 28

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

JALAN CRIATION شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي  282 
 MIDELT تجزئة بوزيان ميدلت

MIDELT 54350 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2623

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   23 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
  JALAN CRIATION الشريك الوحيد
سرهم   222.222 رأس الها  مبلغ 
 282 اإلأت اعي   مقرها  جعنوان 
 MIDELT ميدلت  بوزيان  تجزئة 
 : املغرب نتيجة ل   54352 MIDELT

حل الشركة.
 282 ب   التصفية  مقر  جحدس 
 54352  - ميدلت  بوزيان  تجزئة 

ميدلت املغرب. 
ج عين:

ج  سين  نور  أالل  الديد)ة) 
ميدلت   54352  298 عنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  ب يدلت  االبتدائية 

2222 تحت رقم 277.

584I

bucof

WALQUAM EVENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bucof
 bd med 6 centre irac imm f2 29
 appt n 4 ، 42000، casablanca

maroc

WALQUAM EVENT شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني شقة 
رقم 26 ، الدار البيضاء - 22222 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
552797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WALQUAM EVENT
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جتجارة  تشييد  أع ال  أج  متنوعة 

جع ل الدعاية جاإلعالن.
46 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
شقة  الثاني  الطابق  الزرقطوني 
 22222  - البيضاء  الدار   ،  26 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   2.222  : الديد جليد ق ار 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 229 الديد جليد ق ار عنوانه)ا) 
ح م   26 الرقم   3 زنقة سيتي2م طابق 
الدارالبيضاء   22322 الدار البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
 229 الديد جليد ق ار عنوانه)ا) 
ح م   26 الرقم   3 زنقة سيتي2م طابق 
الدارالبيضاء   22322 الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2222 تحت رقم 834798.

585I

EL FACHTALI CONSEIL

FOURESTIER RIADS
عقد تديي2 حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون)

عقد تديي2 حر مصل تجاري

 FOURESTIER RIADS

 27 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ قي 

 FOURESTIER أعطى   2222 سأن21 
التجاري  بالسجل  املسجل   RIADS

باملحك ة التجارية ب راكش   38975
التجاري  لألصل  الحر  التديي2  حق 

الكائن ب ضبا�سي سرب الحجرة رقم 

لفائدة  املغرب  مراكش   42222  -  9

سنة تبتدئ من   2 ملدة   NAPENDA

22 يناير 2223 ج تنتهي في 32 سأن21 

قي ته  شهري  مبلغ  مقابل   2223

22.222 سرهم.

586I

املداء ميديا نت

املساء ميديا نت
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املداء ميديا نت

26 شارع مرس الدلطان الطابق 

2 رقم 3 الدارالبيضاء ، 22222، 

الدارالبيضاء املغرب

املداء ميديا نت شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 شارع 

مرس الدلطان الطابق 2 الشقة 3 

الدار البيضاء 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

559425
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 26 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 سأن21 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

املداء   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

ميديا نت.

غرض الشركة بإيجاز : نشر مجلة 

باستخدام  اإلنت2نت  عل6  إلكت2جنية 

االتصاالت  معلومات  تقنيات 

الجديدة.

26 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

 3 الشقة   2 مرس الدلطان الطابق 

22222 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : العدلي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العدلي  مح د  الديد 

 28825 يخلف  بني  مغيت  بني  سجار 

املح دية املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  العدلي  مح د  الديد 

 28825 يخلف  بني  مغيت  بني  سجار 

املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 842859.

587I

PME CONSULTING GROUP

SYMO TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

PME CONSULTING GROUP

رقم 66، املكتب 22، الطابق الثاني، 

مركب الجواهر، شارع الدالجي، 

املدينة الجديدة، فاس ، 32222، 

فاس املغرب

 SYMO TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : القطعة 

42 تجزئة هدى بندوسة - 32222 

فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.52352

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2222 نون21   28 املؤرخ في 

شركة   SYMO TRAVAUX DIVERS

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

 222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

 - بندوسة  هدى  تجزئة   42 القطعة 

32222 فاس املغرب نتيجة النعدام 

امنشطة.

ج عين:

ج  يحياجي  مح د  الديد)ة) 

 244 رقم  القدس  حي  عنوانه)ا) 

املغرب  فاس   32222 بندوسة 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

جفي القطعة   2222 نون21   28 بتاريخ 

 32222  - بندوسة  هدى  تجزئة   42

فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 022/5044.

588I

 Sté LA HOLLANDAISE IMPORT EXPORT شركة

ش.م.م بشريك جحيد

 LA HOLLANDAISE IMPORT
EXPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 Sté LA HOLLANDAISE شركة
IMPORT EXPORT ش.م.م بشريك 

جحيد
رقم 44 ، زنقة ابن حجر، شارع 

املوحدين - فاس ، 32222، فاس 
املغرب

 LA HOLLANDAISE IMPORT
EXPORT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 44 
، زنقة ابن حجر، شارع املوحدين - 

فاس - 32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.38929

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 سأن21   23 في  املؤرخ 
 LA HOLLANDAISE IMPORT حل 
مدؤجلية  ذات  شركة   EXPORT
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
زنقة   ،  44 رقم  اإلأت اعي  مقرها 
فاس   - املوحدين  شارع  حجر،  ابن 
لحل  نتيجة  املغرب  فاس   32222  -

مدبق.
ج عين:

ج  الفلوس  نورالدين   الديد)ة) 
5 ، شارع اإلمام علي،  عنوانه)ا) رقم 
فاس  م.ج   ،2 الطابق   ،6 الشقة 
)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 44 جفي رقم   2222 23 سأن21  بتاريخ 
 - شارع املوحدين  زنقة ابن حجر،   ،

فاس - 32222 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5073/022.
589I

RSM Morocco

LITHO CARTES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

RSM Morocco
 Boulevard de la Corniche ,65
 Résidence le Yacht, Imm A ،

20100، Casablanca Maroc
LITHO CARTES شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

البناء ، املنطقة الصناعية ، سيدي 
ال21نو�سي - 22622 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564475
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   26
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 LITHO : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.CARTES
الطباعة   : غرض الشركة بإيجاز 
جأ يع  الحجرية  جالطباعة 

الصناعات ذات الصلة ؛
أع ال  أ يع  جإنتاج  تص يم 

الطباعة جالنشر ؛
جتصدير  جاستي2اس  جبيع  شراء 
جاملواس  املنتجات  أ يع  جت ثيل 

الالزمة لتحقيق أغراض الشركة.
جأي  شركة  أي  جتشغيل  إسارة 
أصل تجاري في القطاعات التجارية 
جالدياحية  جالفنية  جالصناعية 

جغي2ها ؛
الع ليات  أ يع   ، عام  جبشكل 
أج  املالية  أج  التجارية  أج  الصناعية 
التي   ، املدنية أج املنقولة أج العقارية 
أج  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 
املشار  امغراض  بأحد  مباشر  غي2 
إليها أعاله أج بأي أغراض م اثلة أج 

مرتبطة..
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شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
سيدي   ، املنطقة الصناعية   ، البناء 
البيضاء  الدار   22622  - ال21نو�سي 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس ال الشركة: 2.222.222 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد عبد العزيز عراقي حديني 
سرهم   222 بقي ة  حصة   22.222  :

للحصة.
حديني  العراقي  مح د  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   8.222  :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد عبد العزيز عراقي حديني 
 ،  6 رقم   ، تقدي ة مجد  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   22252 كاليفورنيا 

املغرب.
حديني  العراقي  مح د  الديد 
بنور  سيدي  شارع   8 عنوانه)ا) 
تقدي ةاملنار فيال املهدي انفا 22222 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد عبد العزيز عراقي حديني 
 ،  6 رقم   ، تقدي ة مجد  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   22252 كاليفورنيا 

املغرب
حديني  العراقي  مح د  الديد 
بنور  سيدي  شارع   8 عنوانه)ا) 
تقدي ةاملنار فيال املهدي انفا 22222 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848896.
592I

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

STE MM BELLAK SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ELMANSOURI
الشارع الرئي�سي ع ارة بوتكدوست 

الطابق الثالث رقم 22 بيوكرى 
اشتوكة ايت بها ، 86222، بيوكرى 

املغرب

 STE MM BELLAK SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عالل بن عبد هللا حي التوامة 

بيوكرى اشتوكة أيت باها - 87222 

بيوكرى املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MM BELLAK SARL AU

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة - أع ال البناء.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
عالل بن عبد هللا حي التوامة بيوكرى 
بيوكرى   87222  - اشتوكة أيت باها 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : بوعايدة  منتصر  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد منتصر بوعايدة عنوانه)ا) 
بلقصي2ي  صفصاف  عالك  سجار 

26252 بلقصي2ي املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد منتصر بوعايدة عنوانه)ا) 
بلقصي2ي  صفصاف  عالك  سجار 

26252 بلقصي2ي املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   27 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2322.

592I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

CREATIVE BODY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-22 

صندجق ال21يد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

CREATIVE BODY شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

العركوب رقم 7724-22 - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23345

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CREATIVE BODY

مراكز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصحة جالج ال.

للياقة  مركز  جتشغيل  إنشاء   -

البدنية ؛

التج يل  مركز  نشاط  ي ارس   -
جاللياقة البدنية جاملنتجع الصحي.

يتعلق  نشاط  أي  م ارسة   -
بالتصفيف جالتج يل جالج اليات.

- إنشاء جإسارة مركز ريا�سي..
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 73222  -  01-7724 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 FAHY JENNIFER الديدة 
CLAUDETTE MARIE : 100 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 FAHY JENNIFER الديدة 
عنوانه)ا)   CLAUDETTE MARIE

فرندا 75222 باريس فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
 FAHY JENNIFER الديدة 
عنوانه)ا)   CLAUDETTE MARIE

فرندا 75222 باريس فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
نون21 2222 تحت رقم 2059/2022.
592I

SAMIR FIDUCIAIRE

SOCIETE M.H CONST
إعالن متعدس القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC

SOCIETE M.H CONST »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة«

 RUE 17, :جعنوان مقرها االأت اعي
 N°3, ETAGE 2, HAY AL WAHDA

MEKNES. - 50000 ,3 مكناس 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.47939
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ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

بيع الديد باشي2ي مصطفى، الحامل 

س982295،  رقم  الوطنية  للبطاقة 

للديد   ، اأت اعية،  حصة   342

الجندية،  مغربي  مح د  باشي2ي 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

اي37463.

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

الحامل   ، بيع الديد باشي2ي اح د 

س722234،  رقم  الوطنية  للبطاقة 

للديد   ، اأت اعية،  حصة   332

الجندية،  مغربي  مح د  باشي2ي 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

اي37463.

قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 

الديد  الشركة:  مدي2ين  استقالة 

للبطاقة  الحامل   ، أح د  باشي2ي 

جالديد  س722234  رقم  الوطنية 

للبطاقة  الحامل  مصطفى،  باشي2ي 

الوطنية رقم س982295. 

قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

الديد  تد ية مدي2 أديد للشركة: 

الجندية،  مغربي  باشي2ي،  مح د 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

اي37463.

قرار رقم 5: الذي ينص عل6 مايلي: 

من  للشركة،  القانوني  الشكل  تغيي2 

إ 6  محدجسة،  مدؤجلية  ذات  شركة 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

الشكل القانوني للشركة: شركة ذات 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 

ألب الشريك الوحيد الديد مح د 

باشي2ي قي ة نقدية قي تها 222 222 

سرهم.

بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 
رأس ال الشركة 222.22 222 سرهم، 
نقدية،  حصة   2222 إ 6  ينقدم 
الديد  الوحيد  الشريك  نصيب  من 

باشري مح د.
عل6  ينص  الذي   :25 رقم  بند 
مح د  الديد  الشركة:  مدي2  مايلي: 
الحامل  الجندية،  مغربي  باشي2ي، 

للبطاقة الوطنية رقم اي37463.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4628.

593I

مكتب لخرجب للحدابات

 STE ID-SAID
 CONSTRUCTION ET

SERVICES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

مكتب لخرجب للحدابات
حي الصفصاف الكرسان اقليم 

تارجسانت ، 83422، الكرسان املغرب
 STE ID-SAID CONSTRUCTION

ET SERVICES شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
تكركورت ايت اعزة تارجسانت - 

83222 تارجسانت املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6969

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
 ID-SAID CONSTRUCTION ET
SERVICES  مبلغ رأس الها 222.222 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 - سجار تكركورت ايت اعزة تارجسانت 
 : تارجسانت املغرب نتيجة ل   83222

مشاكل بين الشركاء.
سجار  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 - تارجسانت  اعزة  ايت  تكركورت 

83222 تارجسانت املغرب. 

ج عين:
ج  سعيد  اس  مح د  الديد)ة) 
اعزة  ايت  تكركورت  سجار  عنوانه)ا) 
املغرب  تارجسانت   83222 تارجسانت 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بتارجسانت  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 798.

594I

sacompta sarl au

 STE AG ENGINEERING
STUDIES OFFICE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sacompta sarl au
244 شارع الجيش امللكي ميدور ، 

33252، ميدور املغرب
 STE AG ENGINEERING STUDIES

OFFICE شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املدي2ة 
الخضراء ميدور - 33252 ميدور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 AG ENGINEERING STUDIES

.OFFICE

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تقدم النصائح   + الدراسة جالتحقق 

جاملداعدة التقنية.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 33252  - ميدور  الخضراء  املدي2ة 

ميدور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : أكرض  أيوب  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أكرض  أيوب  الديد 
التاني  الحدن  ثانوية  مكة  زنقة 
 22225 الرباط  الوظيفي  الدكن 

الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  أكرض  أيوب  الديد 
التاني  الحدن  ثانوية  مكة  زنقة 
الرباط  حدان  الوظيفي  الدكن 

22225 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 542/2022.
595I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

S.G.T.P.R
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CENTRE DE GESTION TINGHIR
 N°360 AVENUE MOHAMED

 V TINGHIR TINGHIR، 45800،
TINGHIR MAROC

S.G.T.P.R شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 382 
شارع مح د الخامس تجزئة اسيس 

نغي2 تنغي2 - 45822 تنغي2 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3245
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  22 سأن21  املؤرخ في 
مدؤجلية  ذات  شركة   S.G.T.P.R
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
شارع   382 رقم  اإلأت اعي  مقرها 
نغي2  اسيس  تجزئة  الخامس  مح د 
تنغي2 املغرب نتيجة   45822  - تنغي2 

لعدم تحقيق االهداف.
ج عين:

عبد الص د اأ عي ج  الديد)ة) 
عنوانه)ا) تجزئة الوفاء تنغي2 45822 

تنغي2 املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 22 سأن21 2222 جفي رقم 382 
اسيس  تجزئة  الخامس  مح د  شارع 

نغي2 تنغي2 - 45822 تنغي2 املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   29 بتاريخ  بتنغي2  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2824.
596I

مركز الجبايات ج املحاسبة

AYMAN MESSAGERIE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجبايات ج املحاسبة
رقم 32 الطابق الرابع ع ارة امنار ، 

86352، انزكان املغرب
AYMAN MESSAGERIE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل رقم 
64 الكائن بشارع مح د الداسس 

حي ت21جين 2 ايت باها اشتوكة ايت 
باها - 87222 اشتوكة ايت باها 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AYMAN MESSAGERIE
النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
عن  نيابة  للبضائع  جالدج ي  املحلي 

الغي2
- نقل اممتعة غي2 املصحوبة.

عنوان املقر االأت اعي : املحل رقم 
64 الكائن بشارع مح د الداسس حي 
ت21جين 2 ايت باها اشتوكة ايت باها 

- 87222 اشتوكة ايت باها املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : العدري  ع ر  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العدري  ع ر  الديد 
 2 ت21جين  حي  ساسس  مح د  شارع 
 87222 ايت باها اشتوكة ايت باها 

اشتوكة ايت باها املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  العدري  ع ر  الديد 
 2 ت21جين  حي  ساسس  مح د  شارع 
 87222 ايت باها اشتوكة ايت باها 

اشتوكة ايت باها املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   27 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2444.
597I

sofoget

SOS SMART COURS PRIVE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 SOS SMART COURS PRIVE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي القنيطرة 
إقامة النخيل 67 طابق 6 مكتب 

24 زنقة مح د سيوري ج زنقة أمي2ة 
عائشة - 24222 القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93522
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   24 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
SOS SMART COURS PRIVE مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
إقامة  القنيطرة  اإلأت اعي  مقرها 
زنقة   24 مكتب   6 طابق   67 النخيل 
 - مح د سيوري ج زنقة أمي2ة عائشة 
 : القنيطرة املغرب نتيجة ل   24222

زياسة خدائر الشركة.
جحدس مقر التصفية ب القنيطرة 
مكتب   6 طابق   67 النخيل  إقامة 
زنقة مح د سيوري ج زنقة أمي2ة   24

عائشة - 24222 القنيطرة املغرب. 
ج عين:

ج  قصري  العلي   عبد  الديد)ة) 
القنيطرة   ----- القنيطرة  عنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج  فرملي  سهيل   الديد)ة) 
فرندا فرندا   ----- فرندا  عنوانه)ا) 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29 نون21 

2222 تحت رقم 93522.
598I

ANATIM SARL AU

ANATIM SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ANATIM SARL AU
سجار تكمي الجديد الش الية رقم 
225 أ اعة ترميكت جرزازات ، 

45222، جرزازات املغرب

ANATIM SARL AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار تكمي 

الجديد الش الية رقم227 أ اعة 

ترميكت جرزازات املغرب - 45222 

جرزازات املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22273

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   32 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 ANATIM SARL الوحيد  الشريك 

سرهم   222.222 رأس الها  مبلغ   AU

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار تكمي 

أ اعة  رقم227  الش الية  الجديد 

 45222  - املغرب  جرزازات  ترميكت 

: ازمة لدى  جرزازات املغرب نتيجة ل 

الشركة لقلة اع الها.

جحدس مقر التصفية ب سجار تكمي 

أ اعة  رقم227  الش الية  الجديد 

املغرب  املغرب  جرزازات  ترميكت 

45222 جرزازات املغرب. 

ج عين:

عبدهللا  ايت  ابراهيم  الديد)ة) 

الجديد  تكمي  سجار  عنوانه)ا)  ج 

جرزازات  ترميكت  أ اعة  الش الية 

املغرب  جرزازات   45222 املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات بتاريخ 25 سأن21 

2222 تحت رقم 482.

599I
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fimacoc

STE GOOD SOLUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fimacoc
 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 30000، fes maroc
STE GOOD SOLUTION شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 3 تجزئة 
أبل تغات 2 إقامة أندلس ع ارة 

3 متجر رقم 2 فاس - 32222 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GOOD SOLUTION
جكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
خدمات ض ان كاش، تحويل امموال 

جغي2ها من الخدمات.
تجزئة   3  : عنوان املقر االأت اعي 
ع ارة  أندلس  إقامة   2 تغات  أبل 
فاس   32222  - فاس   2 متجر رقم   3

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : اسريس  زهراجي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اسريس  زهراجي  الديد 
املصل6 عين  حي   254 زنقة   22 رقم 

قاسجس فاس 32222 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  اسريس  زهراجي  الديد 
املصل6 عين  حي   254 زنقة   22 رقم 

قاسجس فاس 32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم -.
622I

BCNG

STE: PIMP MY DAY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: PIMP MY DAY شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 265، 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

22252 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564432
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE:  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PIMP MY DAY
االستي2اس   : غرض الشركة بإيجاز 

ج التصدير.
 ،265  : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 

22252 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 
222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة كنزة التل داني االغ اري 
: 52.222,22 حصة بقي ة 222 سرهم 

للحصة.
 : الديدة فاط ة الزهراء قدمي2ي 
52.222,22 حصة بقي ة 222 سرهم 

للحصة.
الديدة كنزة التل داني االغ اري 

: 522 بقي ة 222 سرهم.
 : الديدة فاط ة الزهراء قدمي2ي 

522 بقي ة 222 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة كنزة التل داني االغ اري 
 22252 رجا  لو  شوازي  عنوانه)ا) 

فرندا فرندا.
قدمي2ي  الزهراء  فاط ة  الديدة 
عنوانه)ا) شارع موالي عبد هللا زنقة 
 2 رقم  الصباح  تجزئة  منصور  باب 

الزهور 2 22252 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة كنزة التل داني االغ اري 
 22252 رجا  لو  شوازي  عنوانه)ا) 

فرندا فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
سأن21 2222 تحت رقم 22848277.

622I

B.services

DERMACIA
إعالن متعدس القرارات

B.services
 Romandie 2 tour Assila
 N°33Casablanca Anfa

 Romandie 2 tour Assila
 N°33Casablanca Anfa، 1،

Casablanca Maroc
DERMACIA »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: الدار 
البيضاء 26 ، شارع مرسلتن  الطابق 
2 رقم 3  - 22 الدار البيضاء امل لكة 

املغربية.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.296667

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 32 أكتوبر 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
ينص  الذي   :2 القرار  رقم  قرار 
بتاريخ  الوحيد  الشريك  مايلي:  عل6 
املبكر  الحل  -يقرر   :31/10/2022

للشركة جهذا من اليوم. -
ينص  الذي   :2 القرار  رقم  قرار 
 ، املدير  إعفاء  يقرر   - مايلي:  عل6 
من جظيفته  الديد كشدهنة ميغل، 
ك دير جبالتا ي يعطيه إبراء ذمة كاملة 
جسجن أي تحفظ في ا يتعلق بإسارته 

للشركة منذ تعيينه حتى اليوم. 
قرار رقم القرار 3: الذي ينص عل6 
كشدهنة  الديد  تعيين  يقرر  مايلي: 
صاحب تصريح اإلقامة رقم  ميغل، 
أبو  شارع  في  املقيم   ،  BE72863S
الحدين ، حي راسين ريزيدنس جسام 
مصفا جفقا  الدار البيضاء،   5 إيتاج 
للشركة.  امسا�سي  النظام  محكام 
 ، أعاله  املذكور   ، املصفي  ي نح   -
أ يع الصالحيات لتنفيذ التصفية ، 
جتحقيق امصول ، جسفع االلتزامات ، 
جتخصيص ، إذا لزم اممر ، الرصيد 

لل داهم الوحيد.
قرار رقم القرار 4: الذي ينص عل6 
التصفية  مقر  تحديد  يقرر   - مايلي: 
راسين  حي  املحاسين،  أبو  شارع  أ: 
5 الدار البيضاء  اإلقامة جسام عتاج 
الكاملة لحامل  يعطي الصالحيات   -
الستك ال  التقرير  هذا  من  نسخة 
في مثل  القانونية املقررة  اإلأراءات 
هذه اممور. يتم اإليداع القانوني بقلم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحك ة 
 22 بتاريخ   22848236 رقم  تحت 

سيد 21 2222.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم statuts: الذي ينص عل6 

مايلي: الحل املبكر للشركة 
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
سأن21 2222 تحت رقم 22848236.
622I

HASNAOUIA CONTROLE

 SOCIETE HANOUNIA
TRANSPORT SARL AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
 SOCIETE HANOUNIA

TRANSPORT SARL AU شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار اجالس 
عدج القصيبية - 24222 سيدي 

سلي ان املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3483
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE HANOUNIA  :

.TRANSPORT SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشخاص + نقل البضائع+االشغال 

املختلفة.
عنوان املقر االأت اعي : سجار اجالس 
سيدي   24222  - القصيبية  عدج 

سلي ان املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : الديد ميلوس الدح اني 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ميلوس الدح اني  عنوانه)ا) 
 24222 القصيبية  عدج  اجالس  سجار 

سيدي سلي ان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد ميلوس الدح اني عنوانه)ا) 
 24222 القصيبية  عدج  اجالس  سجار 

سيدي سلي ان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بديدي سلي ان بتاريخ 25 

سأن21 2222 تحت رقم 3483.

623I

اجرج افريك إكدبي2

PALMPACK S.A.S.U
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اجرج افريك إكدبي2
رقم 256 شارع اإلسري�سي، تجزئة 
صوفيا الورسة، تاركة مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
 PALMPACK S.A.S.U

شركة املداه ة املبدطة سات 
الشريك الوحيد  

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة أواس 229 
الطابق 3 شقة 43 كيليز - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة املداه ة املبدطة 

سات الشريك الوحيد  
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232325
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
شركة املداه ة   : شكل الشركة 

املبدطة سات الشريك الوحيد  .
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PALMPACK S.A.S.U

: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 
اسارة االيجار

املنتجات  أ يع  في  التجارة 
االستهالكية

عنوان املقر االأت اعي : شارع عبد 
 229 أواس  اقامة  الخطابي  الكريم 
 42222  - كيليز   43 شقة   3 الطابق 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد لوران أيغالد بارب : 222 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
بارب  أيغالد  لوران  الديد 
سوالي  كريت  م ر   232 عنوانه)ا) 

74622 74622 كانتال فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
بارب  أيغالد  لوران  الديد 
سوالي  كريت  م ر   232 عنوانه)ا) 

74622 74622 كانتال فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم -.
624I

PURPLE PEARL

ACT CLIMATE INITIATIVES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ACT CLIMATE INITIATIVES
245 شارع مح د الخامس الطابق 
 Tanger ،92222 ، 28 الرابع شقة

Maroc
 ACT CLIMATE INITIATIVES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 223 اقامة 
سناء 3 رقم 2 طنجة - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

224829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 يناير   29

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ACT  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CLIMATE INITIATIVES

الدراسة   : غرض الشركة بإيجاز 

جالخدمة  جاإلسراك  جالنصائح 

جالصيانة لت2كيبات إنتاج الطاقة في

من مصاسر متجدسة.

 223  : االأت اعي  املقر  عنوان 

اقامة سناء 3 رقم 2 طنجة - 92222 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   522  : الديد مني2 الوزاني 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

العراس  الوريغلي  مح د  الديد 

سرهم   222 بقي ة  حصة   522  :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الوزاني  مني2  الديد 

فرندا 79222 فرندا فرندا.

العراس  الوريغلي  مح د  الديد 

 59 رقم   24 بلي2 زنقة  حي  عنوانه)ا) 

92222 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

العراس  الوريغلي  مح د  الديد 

 59 رقم   24 بلي2 زنقة  حي  عنوانه)ا) 

92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ف21اير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم -.

625I
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FIDUCIAIRE LA REUSSITE

YOUSSIM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE LA REUSSITE
 N 10 RCE EL HANNASSI

 AV DES FAR FES ENTREE A
 APPARTEMENT 21 ETGE 6،

30000، FES MAROC
YOUSSIM شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 37 حي 
اممل اقامة امخوين 3 شقة 3 طريق 
صفرج فاس - 32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32497
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
مبلغ   YOUSSIM الوحيد  الشريك 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
حي اممل   37 مقرها اإلأت اعي رقم 
اقامة امخوين 3 شقة 3 طريق صفرج 
فاس - 32222 فاس املغرب نتيجة ل 

: تصفية مدبقة.
 37 التصفية ب رقم  جحدس مقر 
 3 شقة   3 امخوين  اقامة  اممل  حي 
فاس   32222  - فاس  صفرج  طريق 

املغرب. 
ج عين:

ج  عيداجي  يوسف  الديد)ة) 
 3 اقامة االخوين   37 رقم  عنوانه)ا) 
صفرج  طريق  االمل  حي  أدة  شارع 
فاس املغرب ك صفي   32222 فاس 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 6728.
626I

LMT AUDITING

LMT CONSULTING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

LMT AUDITING
 BD MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES CENTER IMMEUBLE
 A ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
LMT CONSULTING شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 424 فضاء 
باكي زنقة مح د س يحة الطابق 4 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.362433

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تحويل   2222 نون21   27 املؤرخ في 
للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
مح د  زنقة  باكي  فضاء   424« من 
الدار   22222  -  4 الطابق  س يحة 
»مح د  إ 6  املغرب«  البيضاء 
الخامس سنت2 ع ارة أ الطابق 6 رقم 
622 شارع مح د الخامس - 22222 

الدار البيضاء املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849242.

627I

FLASH ECONOMIE

TAGALAMTE&CO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TAGALAMTE&CO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 332 شارع 
ابراهيم الرجساني الطابق 5 الرقم 22 
إقامة ريحان، حي املعاريف - 22222 

الدار البيضاء. املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TAGALAMTE&CO
غرض الشركة بإيجاز : التوزيع

التجارة
النقل جالتدليم.

عنوان املقر االأت اعي : 332 شارع 
ابراهيم الرجساني الطابق 5 الرقم 22 
إقامة ريحان، حي املعاريف - 22222 

الدار البيضاء. املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد يونس متعبد : 222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد يونس متعبد عنوانه)ا) حي 
 22222  37 شقة   7 ع ارة  البطحاء 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد يونس متعبد عنوانه)ا) حي 
 22222  37 شقة   7 ع ارة  البطحاء 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 563259.
628I

FLASH ECONOMIE

HOUBOUB SAHEL 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 HOUBOUB SAHEL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الأي2جند اقامة 2222 سرج ا الطابق 
2 الشقة 23 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.533229

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
 2222 أكتوبر   28 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع  تم 
من  أي  سرهم«   222.222« قدره 
»2.752.222 سرهم« إ 6 »2.852.222 
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم« 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848222.
629I

FLASH ECONOMIE

 GERANCE- LIBRE DE
FONDS DE COMMERCE

عقد تديي2 حر مصل تجاري )امشخاص 

الطبيعيون)
عقد تديي2 حر مصل تجاري

املؤرخ  الحر  التديي2  لعقد  تبعا   
 ،2222 سأن21   2 في  البيضاء  بالدار 
تم اتفاق بين الديد مح د أكوأيم 
 B 324 الحامل للبطاقة الوطنية رقم

 756
 ، املزساس  املغربية  الجندية  ذج 
ايت   - باشتوكة   2945.22.22 بتاريخ 
- حي  باها جالقاطن في الدار البيضاء 
جالديد   27 رقم   29 زنقة  الرح ة 
للبطاقة  الحامل  أكوأيم:  حدن 
ذج   BH 254227 رقم  الوطنية 

الجندية املغربية املزساس 



23823 الجريدة الرسميةعدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222) 

الدار  في   2982.22.22 بتاريخ 

البيضاء  الدار  في  جالقاطن  البيضاء 
-حي الرح ة زنقة 29 رقم 27

التجاري  امصل  بتديي2  للقيام 

أعاله  إليه  املشار  االتفاق  موضوع 

بنجدية  البيضاء  بالدار  جالكائن 

 222 تجزئة لوكونطوار بلوك أجه رقم 

رقم  التجاري  بالسجل  -املسجل 

 .323224

سنوات   (4( أربع  العقد:  مدة 

تبتدئ من فاتح يناير 2223.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  يتم 

التجارية بالدار البيضاء.

622I

FLASH ECONOMIE

RK IMMOBILIER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FISCOGEF

إعـــالن بـخـصـوص تأسـيـس شـركـــة

 RK IMMOBILIER

R.C: 564613

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم   2222 نون21   27 بتاريخ  بالبيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية:

 RK IMMOBILIER : التد ية
املقر االأت اعي : 82 زنقة الهدهد 

الدار البيضاء 

اإلنعاش   : االأت اعي  الهدف 
العقاري

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املدؤجلية املحدجسة 

سرهم   222.222,22  : الرأس ال 

مقد ة ا 6:

222 سرهم  522 حصة من فئة   •

للديد خالد العكوبي

222 سرهم  522 حصة من فئة   •

للديد رشيد سعدان

خالد  الديد  تعيين   : التديي2 

سعدان  رشيد  جالديد  العكوبي 

مدي2ين للشركة مع تفويضهم أ يع 

سلطات التصرف جالتديي2 مع إمضاء 

مشت2ك. 

باملحك ة   : القانوني  اإليداع 

سأن21   26 يوم  بالبيضاء  التجارية 

2222 تحت رقم 848945

يناير   22 : من  الدنة االأت اعية 

ا 6 32 سأن21 

املدة : 99 سنة

السجل التجاري : 564623

من أأل النشر

622I

ائت انية الجوهرة

سعيداز وورد بارا
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائت انية الجوهرة

الرقم 263 زنقة تامدنة بلوك 

أ يلة الطابق الثاني ، 25222، 

خريبكة امل لكة املغربية

سعيداز ججرس بارا شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 2 بلوك 

22 الدوق القديم - 25222 خريبكة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6735

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 نون21   22 في  املؤرخ 

ذات  شركة  بارا  ججرس  سعيداز  حل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

 222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

 2 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 

 25222  - القديم  الدوق   22 بلوك 

خريبكة املغرب نتيجة لعدم اشتغال 

الشركة.

ج عين:
الديد)ة) زينب كاميل ج عنوانه)ا) 

 25222 الوفاق  حي  ا  بلوك   22

خريبكة املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 24 نون21 2222 جفي 22 بلوك ا 

حي الوفاق - 25222 خريبكة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

27 سأن21  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2222 تحت رقم 622.

622I

MOHAMED SAFRIOUI

AZAD FOOD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

AZAD FOOD شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

 KM 11.5 جعنوان مقرها اإلأت اعي

 BD CHEFCHAOUNI - 20000

الدار البيضاء امل لكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.454233

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

 2222 أكتوبر   32 في  املؤرخ 

املدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ   AZAD FOOD املحدجسة 
جعنوان  سرهم   522.222 رأس الها 

 KM 22.5 BD اإلأت اعي  مقرها 

الدار   CHEFCHAOUNI - 20000

 : امل لكة املغربية نتيجة ل  البيضاء 

املنتجات التي جزعتها الشركة لم تعد 

مطلوبة - تقلبات الدوق.

 KM 22.5 جحدس مقر التصفية ب

 BD CHEFCHAOUNI - 20000

الدار البيضاء امل لكة املغربية. 

ج عين:

ج  سوررمينيان  ناريج  الديد)ة) 

الحدن  بلوش  شارع   5 عنوانه)ا) 

امل لكة  البيضاء  الدار   22222

املغربية ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : ال يوأد

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848428.

623I

NVV START

جروب بيير ماروك
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NVV START
 HAY AGLA OUED AMLIL ،

35250، TAZA MAROC
أرجب بيي2 مارجك شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار القبة 
غياثة الغربية - 35252 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : أرجب 

بيي2 مارجك.
أشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مختلفة أج البناء
- تجارة مختلفة

- رخامي.
عنوان املقر االأت اعي : سجار القبة 

غياثة الغربية - 35252 تازة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : الديد الصغيور زكرياء 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
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جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الصغيور زكرياء عنوانه)ا) 
سجار القبة غياثة الغربية 35252 تازة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد الصغيور زكرياء عنوانه)ا) 
سجار القبة غياثة الغربية 35252 تازة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2222 تحت رقم 562.
624I

AR EXPERTISE

R.M AERO IMMO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AR EXPERTISE
229، تقاطع شارع الزرقطوني 

جشارع إبراهيم الرجساني ، 22222، 
الدار البيضاء املغرب

R.M AERO IMMO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 332 شارع 

إبراهيم الرجساني إقامة الريحان 
طابق 5 رقم 22 حي املعاريف - 

22222 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 R.M  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AERO IMMO

الت2جيج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقاري.

 332  : االأت اعي  املقر  عنوان 
إقامة  الرجساني  إبراهيم  شارع 
الريحان طابق 5 رقم 22 حي املعاريف 

- 22222 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
مدتحدن  الرجؤف  عبد  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222  :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
مدتحدن  الرجؤف  عبد  الديد 
 26 ع ارة  سهيل  إقامة  عنوانه)ا) 
 22222 جئام املفة   9 شقة   4 طابق 

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
مدتحدن  الرجؤف  عبد  الديد 
 26 ع ارة  سهيل  إقامة  عنوانه)ا) 
 22222 جئام املفة   9 شقة   4 طابق 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849225.
625I

CONSULTING & FICO FES sarl

THE TRIANGLE sarl A.U
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CONSULTING & FICO FES sarl
 N°1 IMM. 9 AVENUE IMAM ALI

V.N. FES ، 30000، FES MAROC
THE TRIANGLE sarl A.U شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
 N°35 جعنوان مقرها اإلأت اعي
 RUE OUED EL MAKHAZINE

 NARJIS A FES - 30000 FES
.MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69943

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 نون21   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
 ABDELGHANI (تفويت الديد )ة
حصة   EL MHADDAB 2.222
حصة   2.222 أصل  من  اأت اعية 
 MOHAMMEDI )ة)  الديد  لفائدة 

ZOLAT بتاريخ 24 نون21 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن21   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5257.
626I

MCG

ليكسيري رايد
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ليكدي2ي رايد شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عالل الفا�سي، الع ارة 22، شقة 
رقم 5، سين مراكش 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ليكدي2ي رايد.
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصغي2ة  العربات  بواسكة  الرحالت 

رباعية العجالت، تنظيم الحفالت....

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شقة   ،22 الع ارة  الفا�سي،  عالل 
رقم 5، سين مراكش 42222 مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد بفيفر رافاييل : 222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رافاييل  بفيفر  الديد 
 68422 فوش  املاريشال  شارع   26

ريدشايم فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  رافاييل  بفيفر  الديد 
 68422 فوش  املاريشال  شارع   26

ريدشايم فرندا
الديد هشام الخالدي عنوانه)ا) 
مراكش   42222 القبلي  أمزجغ  سجار 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242292.
627I

كوم.في.أيدت

منا ترونسبور
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

كوم.في.أيدت
شارع عالل الفا�سي ج بوقناسل ع ارة 
أ 2 الطابق امجل ، 62222، جأدة 

املغرب
منا ترجندبور شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 63 زنقة 
ب 2 تجزئة حامدي قطعة 93 ظهر 

املحلة )القبو) الرسم العقاري 
22/98972 - 62222 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42227
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداس القانون   2222 غشت   25

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

منا   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ترجندبور.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لصالح الغي2.

 63  : االأت اعي  املقر  عنوان 

 93 تجزئة حامدي قطعة   2 زنقة ب 

العقاري  الرسم  )القبو)  املحلة  ظهر 

98972/02 - 62222 جأدة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 52  : االاله  عبد  ملوك  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

حصة   52  : نبيل  ملوك  الديد 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد ملوك عبد االاله عنوانه)ا) 

ظهر  حامدي  تجزئة   2 ب  زنقة   63

املحلة 62222 جأدة املغرب.

 63 الديد ملوك نبيل عنوانه)ا) 

2 تجزئة حامدي ظهر املحلة  زنقة ب 

62222 جأدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد ملوك عبد االاله عنوانه)ا) 

ظهر  حامدي  تجزئة   2 ب  زنقة   63

املحلة 62222 جأدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2822.

628I

BTP CONSULTANTS

 SAHARA BUSINESS SARL A
ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

BTP CONSULTANTS
تجزئة الوحدة بلوك D رقم 578 
العيون ، 72222، العيون املغرب
 SAHARA BUSINESS SARL A

ASSOCIE UNIQUE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

عنوانه مقرها اإلأت اعي الحي الفتح 
مركز اخفني2 طرفايةاملغرب72222

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SAHARA BUSINESS SARL A

.ASSOCIE UNIQUE
اشغال  بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة.
عنوان املقر االأت اعي الحي الفتح 

مركز اخفني2 طرفايةاملغرب72222.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس ال الشركة: 4.222.222 

سرهم، مقدم كالتا ي:
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الباقي  اعبيد  هللا  عبد  الديد 
اخفني2  مركز  االساري  عنوانه)الحي 

طرفاية املغرب 72222.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الباقي  اعبيد  هللا  عبد  الديد 
اخفني2  مركز  االساري  الحي  عنوانه 

طرفاية املغرب 72222

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 1885/2020.

629I

BTP CONSULTANTS

 SAHARA BUSINESS SARL A
ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BTP CONSULTANTS

تجزئة الوحدة بلوك D رقم 578 

العيون ، 72222، العيون املغرب

 SAHARA BUSINESS SARL A

ASSOCIE UNIQUE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

عنوانه مقرها اإلأت اعي الحي الفتح 

مركز اخفني2 طرفايةاملغرب72222 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2226 أكتوبر   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 SAHARA BUSINESS SARL A

.ASSOCIE UNIQUE

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة.

عنوان املقر االأت اعي : الحي الفتح 

مركز اخفني2 طرفايةاملغرب72222.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الباقي  اعبيد  هللا  عبد  الديد 
اخفني2  مركز  االساري  الحي  عنوانه) 

طرفاية.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الباقي  اعبيد  هللا  عبد  الديد 
الحي االساري مركز اخفني2  عنوانه)ا) 

طرفاية املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
24 أكتوبر  االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2226 تحت رقم 2595/16.

622I

Magic Lenses Agency

 Magic Lenses Agency
.S.A.R.L

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

Magic Lenses Agency
ملتقى شارع عبد املومن جزنقة 

س ية إقامة شهرزاس 3 الطابق 4 
رقم 22 حي النخيل الدار البيضاء 

22222 الدار البيضاء املغرب
MAGIC LENSES AGENCY شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي ملتقى 

شارع عبد املومن جزنقة س ية إقامة 
شهرزاس 3 الطابق 4 رقم 22 حي 

النخيل الدار البيضاء22222 الدار 
البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563562

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAGIC LENSES AGENCY
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جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إنتاج جتص يم جتطوير الوصفات في 

مجال الطهي ججكالة تواصل جتدويق 

رقمي.

ملتقى   :  : عنوان املقر االأت اعي 

شارع عبد املومن جزنقة س ية إقامة 

حي   22 رقم   4 الطابق   3 شهرزاس 

الدار  البيضاء22222  الدار  النخيل 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

252 حصة  الديدة :رأاء عصيم 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

 252 صوباحي  زينب  الديدة: 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عصيم  رأاء  الديدة 

الدين  ناصح  زنقة  التقي  إقامة   46

الطابق2 رقم4 املعارف الدار البيضاء 

املغرب.

الديدة زينب صوباحي عنوانه)ا)

 54222 حي التقدم القباب خنيفرة. 

خنيفرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  عصيم  رأاء  الديدة 

الدين  ناصح  زنقة  التقي  إقامة   46

الطابق2 رقم4 املعارف الدار البيضاء 

املغرب

الديدة زينب صوباحي عنوانه)ا)

 54222 حي التقدم القباب خنيفرة. 

خنيفرة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 39468.

622I

LAMOY BEAUTY SARL AU

LAMOY BEAUTY SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LAMOY BEAUTY SARL AU 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي كدية 

العبيد دار الدعاسة ع ارة س 

الطابق الدفلي محل ب م 42222-5 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

229679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   26

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAMOY BEAUTY SARL AU
صالون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التدريب  النداء؛  ج  للرأال  تج يل 

الشعر  تصفيف  في  جاملشورة 

جأ الياته

بيع ، شراء،استي2اس جتصدير.

عنوان املقر االأت اعي: االأت اعي 

كدية العبيد دار الدعاسة ع ارة س 

الطابق الدفلي محل ب م 5 42222 

مراكش املغرب 

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي

 2.222  : اشيابري  ملياء  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة 

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء : 

عنوانه)ا)  اشيابري  ملياء  الديدة 
ع ارة ب   4 تاركة مج وعة  بداتين 
 42222 مراكش.  تاركة   23 شقة   3

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  اشيابري  ملياء  الديدة 
ع ارة ب   4 تاركة مج وعة  بداتين 
 42222 مراكش.  تاركة   23 شقة   3

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   22 التجارية ب راكش بتاريخ 

2222 تحت رقم 22723

622I

CAGECO

 SOCIETE DE MENAGE DE
CHAOUI

إعالن متعدس القرارات

CAGECO
29 شارع مح د الداسس ع ارة ف2 
الرقم 22 الدار البيضاء ، 22522، 

الدارالبيضاء املغرب
 SOCIETE DE MENAGE DE

CHAOUI »شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 29 
 - - BE MED VI IMM G3 N°6

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.97997

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 ماي 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تتغيي2 اسم الشركة 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحويل املقر االأت اعي للشركة 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
 SOCIETE من  الشركة  اسم  تتغيي2 
إ 6   DE MENAGE DE CHAOUI

NEJAGA SERVICES

بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
من  للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
29 شارع مح د الداسس ع ارة ج3 
 6 رقم   42 إ 6 حي طارق زنقة   6 رقم 

الطابق 3 ال21نو�سي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2222 تحت رقم 835249.
623I

AZ CONSULTANTS

SONERMA
إعالن متعدس القرارات

AZ CONSULTANTS
242 شارع حدن امجل، الطابق 
الرابع ، 22222، الدارالبيضاء 

املغرب
SONERMA »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة 

أح د ستيتو الع ارة 22 الطابق 2 
الشقة رقم 3 شارع مح د الخامس - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.425229

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 غشت 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
تحويل املقر الرئي�سي   .2 قرار رقم 
مايلي:  عل6  ينص  الذي  للشركة: 
تحويل مقر الشركة من زنقة أح د 
الشقة   2 الطابق   22 ستيتو الع ارة 
 4 إ 6  الخامس  مح د  شارع   3 رقم 
الح د  إقامة  النحوي  نحاس  زنقة 

الطابق الثاني املكتب ب املعاريف
2. رفع رأس ال الشركة:  قرار رقم 
املدي2  قرر  مايلي:  عل6  ينص  الذي 
رأس ال  زياسة  في  للشركة  الوحيد 
الشركة ب قدار تدع ائة ألف سرهم 

لرفعه إ 6 مليون سرهم 
قرار رقم 3.توسيع نشاط الشركة: 
الذي ينص عل6 مايلي: يقرر املداهم 
عن  الشركة  غرض  تعديل  الوحيد 
طريق إضافة نشاط إسارة املطاعم: 
 ، الفناسق  ت وين  معدات  تدويق 
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جتدويق املنتجات الغذائية املتعلقة 
بتقديم الطعام

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

النظام  تعديل   .2 رقم  بند 
مايلي:  عل6  ينص  الذي  امسا�سي: 
امسا�سي  النظام  تص يم  إعاسة 

للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن21 2222 تحت رقم 839667.
624I

DRIEB & ASSOCIES

O&D SERVICES
إعالن متعدس القرارات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC

O&D SERVICES »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 

- - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 غشت 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: الزياسة في الرأس ال اإلأت اعي 
سرهم   22.222,22 في  املحدس 
ليصبح  سرهم   292.222,22 ب بلغ 

222.222,22 سرهم.
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تحويل املقر اإلأت اعي املحدس مبدئيا 
في الدار البيضاء 46 شارع الزرقطوني 
الطابق 2 الشقة 6 إ 6 فلوريدا سانت2 
الناصري  زجليخة  شارع   2 بارك 
 6 الطابق   53 الرقم   4 التجزئة رقم 

سيدي معرجف - الدار البيضاء.
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
للشركة  اإلأت اعي  الهدف  توسيع 
ليش ل:استشارات التوظيف ، جتوفي2 
أشكالها،  بج يع  البشرية  املوارس 

أج   / ج  جاملتوسطة  القصي2ة  لل هام 

طويلة امأل ، جكذلك نقل امأور.

قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

6 ج7 من القوانين   ،4  ،3 تغيي2 املواس 

امساسية للشركة.

قرار رقم 5: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحيين القوانين امساسية للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 

الهدف اإلأت اعي

بند رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

املقر اإلأت اعي

بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 

MDS- شركة  الرق ية:  الحصص 

 INVESTISSEMENTS 262.222,22

زجأة  كريبع  نزهة  جالديدة  سرهم 

أي  سرهم   42.222,22 أجلعدة 

مامج وعه 222.222,22 سرهم 

بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 

MDS- شركة  اإلأت اعي:  الرأس ال 

حصة   INVESTISSEMENTS 2.622

اأت اعية جالديدة نزهة كريبع زجأة 

أي  اأت اعية  حصة   422 أجلعدة 

مامج وعه 2.222 حصة اأت اعية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن21 2222 تحت رقم 839342.

625I

DRIEB & ASSOCIES

FIVE BRANDS
إعالن متعدس القرارات

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

FIVE BRANDS »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: 22، زنقة 

الحرية الطابق الثالث الرقم 5 - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 غشت 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
املصاسقة عل6 هبة أ يع الحصص 
امل لوكة   (2222( اإلأت اعية 
للشريك الوحيد الديد مح د يدر 
الح يدي لفائدة زجأته الديدة مها 

بل عطي.
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
القوانين  من  ج7   6 الفصلين  تغيي2 

امساسية للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
امساسية  القوانين  جتحيين  إعاسة 

للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 
للشريكة  الرق ية  الحصص  مبلغ 
بل عطي  مها  الديدة  الوحيدة 

222.222,22 سرهم.
عل6  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
محدس  اإلأت اعي:  الرأس ال  مايلي: 
إل  جاملقدم  سرهم   222.222,22 في 
املكتتبة  اأت اعية  حصة   2222
جاملحررة بالكامل لفائدة الديدة مها 

بل عطي الشريكة الوحيدة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن21 2222 تحت رقم 839338.
626I

DRIEB & ASSOCIES

MAFIBRA
إعالن متعدس القرارات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC
MAFIBRA »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 53 شارع 
لحدن أجإيدر - املكتب رقم 26 - - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 غشت 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تغيي2 تاريخ قفل الدنة اإلأت اعية في 

32 شتن21
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
27 من القوانين  مايلي: تغيي2 الفصل 

امساسية للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحيين القوانين امساسية للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 
امساسية  القوانين  عل6  املصاسقة 

الجديدة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :27 رقم  بند 
في  تبتدئ  اإلأت اعية  الدنة  مايلي: 

فاتح أكتوبر جتنتهي في 32 شتن21 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن21 2222 تحت رقم 839337.
627I

مكتب الحدابات العباس

JARDINS DE SEFROU
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

مكتب الحدابات العباس
23 بلوك 3 بئ2انزران بنصفار، 

32222، صفرج املغرب
JARDINS DE SEFROU شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار 

سيدي عبد هللا  اغبلو اقورا صفرج - 
32222 صفرج املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3222
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 أكتوبر 2222 تقرر حل 
JARDINS DE SEFROU شركة ذات 
رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
اإلأت اعي سجار سيدي عبد هللا  اغبلو 
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اقورا صفرج - 32222 صفرج املغرب 
نتيجة ملنافدة.

ج عين:
ج  تيزغتي  الدين  نور  الديد)ة) 
عنوانه)ا) سجار سيدي عبد هللا اغبالو 
32222 صفرج املغرب  اقورار صفرج 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
سجار  جفي   2222 أكتوبر   23 بتاريخ 
اغبلو اقورا صفرج  سيدي عبد هللا  

- 32222 صفرج املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  بصفرج  االبتدائية 

2222 تحت رقم 372.

628I

DRIEB & ASSOCIES

TECHALIT
إعالن متعدس القرارات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC
TECHALIT »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 273 

إقامة لو كاب الطابق 2 الرقم 42 
زاجية الهدهد جمحج مرس الدلطان 

- - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 شتن21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تسجيل جفاة الديد فالفيو مارزي

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
توزيع الحصص اإلأت اعية : الديدة 
سيلفانا بريدج 522 حصة اأت اعية

قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
تغيي2 إشارة »ش ذ م م« ب »ش ذ م م 

ذات الشريك الوحيد«
قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 
تعيين الديدة سيلفانا بريدج ك دي2ة 

جحيدة للشركة ملدة غي2 محدسة

عل6  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
تخويل الديدة سيلفيا بريدج  مايلي: 
لج يع  املنفرس  للتوقيع  الصالحية 
أ يع امساءات   ، الع ليات البنكية 
أج السحوبات بواسطة الشيكات أج 

التحويالت 
قرار رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 
امساسية  القوانين  جتحيين  إعاسة 

للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
يصبح  للشركة  القانوني  الشكل 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد
بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 
تفاصيل الحصص الرق ية الجديدة

بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 
توزيع الرأس ال اإلأت اعي الجديد

عل6  ينص  الذي   :24 رقم  بند 
جتدي2  الشركة  تدار  التديي2:  مايلي: 
بريدج  سيلفانا  الديدة  طرف  من 

املدي2ة الوحيدة للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 844292.
629I

سيوان امستاسة سلي ة بلهاشمي

STE »MTT HOLIDAYS«SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

سيــوان امستــاذة سلي ــة بلهاش ــي
موثقـــــــــــة

2، زنقة أم البنين، الطابق الثاني، 
شقة -3 جأــدة

 LA SOCIETE » MTT HOLIDAYS«
,S.A.R.L

هبة حصص اأت اعية
تلقتــه  توثيقي  عقد  -/Iب قتضــى 
موثقــة  بلهاش ــي،  سلي ــة  امستــاذة 
 ،2222 نون21   28 بتاريــخ  بوأــدة، 
الح يدي  مح د  الديد  جهب 
 323 في  املت ثلة  حصصه  مج وع 
حصة ج التي ي تلكها في الشركة سات 
 MTT  « املدؤجلية املحدجسة املد اة 

االأت اعــي  رأس الهــا   »HOLIDAYS
جمقرهــا  سرهــم   2.222.222,22
مح د  شارع  جأدة  االأت اعــي 
لفائدة   ، مكرر   93 الرقم  الخامس 

الديد إبراهيم الح يدي. 
الثاني  الفصول:  تغيي2  تم  جمأله 
من   (7( جالدابع  الداسس)6)   ،(2(
القانوني امسا�سي للشركة جهو كاآلتي :

الفصل الثاني )2) : التد ية 
 MTT  « جحيد  بشريك  ش.م.م 

»HOLIDAYS
الفصل الداسس )6) : الحصص

النقدية  الحصص  الشركاء  قدم 
التالية : 

ابراهيم.....  الح يدي  الديد 
2.222.222,22 سرهم

 2.222.222,22   : املج ــــــــــــــــــوع 
سرهــــم

الرأس ال   :  (7(  : الفصل الدابع 
االأت اعي

ب بلغ  االأت اعي  الرأس ال  حدس 
إ 6  مقدم  سرهم   2.222.222,22
 222,22 22.222 حصة اأت اعية بـ 
سرهم للواحدة موزعة عل6 الشركاء 

حدب حصصهم كالتا ي : 
الديد الح يدي ابراهيم 22.222 

صحة
حصة   22.222   : املج ــــــــــــــــــوع 

اأت اعية
القانونــي  اإليــداع  -/IIIتــم 
بتاريــخ   بوأدة  التجارية  باملحك ــة 

29/11/2022 تحت عدس 2924. 
لإلشــــــارة جالخالصــة
ذ. سلي ــة بلهاش ــي

632I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 SOCIETE IMMOBILIER
INOP -SINOP

إعالن متعدس القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9
VN FES ، 30000، FES MAROC
 SOCIETE IMMOBILIER INOP
SINOP- »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 
أس اء 2ب 3ب الطابق الثاني مكتب 

رقم 4 طريق عين الشقف فاس. - 
32222 فاس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.32727
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 نون21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
ج  رشيد  حدني  خوالني  الديد  يعد 
الديد خوالني حدني مح د امل ثلين 
للشركة  الوحيدين  املدي2ين  ج 
الديد  يعت21  ذلك  إ 6  جباإلضافة 
خوالني حدني رشيد هو الوحيد الذي 
التوقيع عل6  في  الكامل  الحق  ي لك 
الدكنية  الشقق  جشراء  بيع  عقوس 
كذا  ج  العقارية  امرا�سي  ج  املتاأر  ج 

التوقيع عل6 الض انات ج القرجض.
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
عل6  العام  الج ع  مصاسقة  ت ت 
املوقعة  أ يع عقوس البيع ج الشراء 
خوالني  الديد  طرف  من  سابقا 
حدني رشيد جكذا نطلب من الديد 
العقارية  املحافظة  رئيس  املحافظ 
أ يع  في  املصاسقة  هذه  تسجيل 
الرسوم العقارية التي سبق التوقيع 
عليها من طرف الديد خوالني حدني 

رشيد.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 23: الذي ينص عل6 مايلي: 
إعتبار الديد خوالني حدني رشيد ج 
الديد خوالني حدني مح د م ثلين 
للشركة بحيث يت تعان بأك21 قدر من 
الصالحيات مساء أي ع ل يقع ض ن 
أغراض الشركة جمن أهة أخرى قرر 
الج ع العام اإلستثنائي للشركة منح 
حدني  خوالني  للديد  الصالحيات 
رشيد جال أحد يدتطيع م ارستها إال 
بنفده منه الوحيد الذي ي لك الحق 
في التوقيع عل6 العقارات ج نقل ملكية 
امرا�سي العقارية ج الشقق ج املحالت 
التجارية أي أن الديد خوالني حدني 
فقط  جبنفده  جحده  ي كنه  رشيد 
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املوافقة عل6 أي شراء أج بيع أج تباسل 

أج مداه ة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5010/022.

632I

GLOFID

AL ASWANY GROUP
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

GLOFID

296 شارع الدفي2 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 22322، الدار 

البيضاء املغرب

AL ASWANY GROUP شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 77 زنقة 

مح د س يحة الرقم 57 - 22222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   26

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 AL  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ASWANY GROUP

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلسارية.
زنقة   77  : عنوان املقر االأت اعي 

 22222  -  57 مح د س يحة الرقم 

الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 5.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 : الديد أح د ليثي حدن مح د 

25 حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد سعيد امبابي مح د حرب : 
25 حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
مح د  حدن  ليثي  أح د  الديد 
حدن  مرموش  ش   8 عنوانه)ا) 

إبراهيم 22222 عين ش س مصر.
الديد سعيد امبابي مح د حرب 
البدرشين  مركز  العزيزية  عنوانه)ا) 

22222 الجيزة مصر.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
مح د  حدن  ليثي  أح د  الديد 
حدن  مرموش  ش   8 عنوانه)ا) 

إبراهيم 22222 عين ش س مصر
الديد سعيد امبابي مح د حرب 
البدرشين  مركز  العزيزية  عنوانه)ا) 

22222 الجيزة مصر
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849258.
632I

FA ADVISING EXPERTS SARL

STE MACONFIG
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 25، املج ع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 42222، مراكش 
املغرب

STE MACONFIG شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 

25، املج ع املنهي ،تجزئة 2 شارع 
عالل الفا�سي، إقامة حرف ب - 

42222 مراكش املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.223629

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 نون21   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»422.222 سرهم« أي من »322.222 
عن  سرهم«   722.222« إ 6  سرهم« 
أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 23247.
633I

سيوان امستاسة سلي ة بلهاشمي

STE »LYNX TOURS«SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

سيــوان امستــاذة سلي ــة بلهاش ــي 
موثقـــــــــــة

2، زنقة أم البنين، الطابق الثاني، 
شقة -3 جأــدة

 LA SOCIETE » LYNX TOURS«
,S.A.R.L

هبة حصص اأت اعية
تلقتــه  توثيقي  عقد  -/Iب قتضــى 
موثقــة  بلهاش ــي،  سلي ــة  امستــاذة 
أكتوبر   28 ج   22 بتاريــخ  بوأــدة، 
2222 ، جهب الديد فريد الح يدي 
 22222 مج وع حصصه املت ثلة في 
حصة ج التي ي تلكها في الشركة سات 
 LYNX « املدؤجلية املحدجسة املد اة
االأت اعــي  رأس الهــا   »TOURS
جمقرهــا  سرهــم   4.422.222,22
مح د  شارع  جأدة  االأت اعــي 
 ، الطابق االجل   ،  93 الخامس الرقم 

لفائدة الديد إبراهيم الح يدي.
الثاني  الفصول:  تغيي2  تم  جمأله 
من   (7( جالدابع  الداسس)6)   ،(2(
القانوني امسا�سي للشركة جهو كاآلتي 

:
الفصل الثاني )2) : التد ية 

 LYNX  « جحيد  بشريك  ش.م.م 
»TOURS

الفصل الداسس )6) : الحصص
الحصص  الوحيد  الشريك  قدم 

النقدية التالية : 
ابراهيم.....  الح يدي  الديد 

4.422.222,22 سرهم
 4.422.222,22   : املج ــــــــــــــــــوع 

سرهــــم

الرأس ال   :  (7(  : الفصل الدابع 

االأت اعي

ب بلغ  االأت اعي  الرأس ال  حدس 

إ 6  مقدم  سرهم   4.422.222,22

 222,22 44.222 حصة اأت اعية بـ 

الوحيد  للشريك  للواحدة  سرهم 

كالتا ي : 

ابراهيم........  الح يدي  الديد 

44.222 صحة

حصة   44.222   : املج ــــــــــــــــــوع 

اأت اعية

القانونــي  اإليــداع  -/IIIتــم 

بتاريــخ   بوأدة  التجارية  باملحك ــة 

14/11/2022 تحت عدس 2789. 

لإلشــــــارة جالخالصــة

ذ. سلي ــة بلهاش ــي

634I

سيوان امستاسة سلي ة بلهاشمي

STE »LYNX TOURS«SARL
إعالن متعدس القرارات

سيــوان امستــاذة سلي ــة بلهاش ــي 

موثقـــــــــــة

2، زنقة أم البنين، الطابق الثاني، 

شقة -3 جأــدة

 LA SOCIETE » LYNX TOURS«

,S.A.R.L

تحيين القانون امسا�سي للشركة

تلقتــه  توثيقي  عقد  ب قتضــى 

موثقــة  بلهاش ــي،  سلي ــة  امستــاذة 

 ،  08/11/2022 بتاريــخ  بوأــدة، 

قرر الديد إبراهيم الح يدي تحيين 

سات  للشركة  امسا�سي  القانون 

 LYNX « املدؤجلية املحدجسة املد اة
االأت اعــي  رأس الهــا   »TOURS

جمقرهــا  سرهــم   4.422.222,22

مح د  شارع  جأدة  االأت اعــي 

الخامس الرقم 93 ، الطابق امجل. 

القانونــي  اإليــداع  -/IIIتــم 

بتاريــخ   بوأدة  التجارية  باملحك ــة 

29/11/2022 تحت عدس 2923. 

لإلشــــــارة جالخالصــة

ذ. سلي ــة بلهاش ــي

635I
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مركز الجبايات ج املحاسبة

BOUMDIANE SERVICE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجبايات ج املحاسبة

رقم 32 الطابق الرابع ع ارة امنار ، 

86352، انزكان املغرب

BOUMDIANE SERVICE شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار ايت 

علي أ اعة انشاسن اشتوكة ايت 

باها - 87552 اشتوكة ايت باها 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUMDIANE SERVICE

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

امفراس نيابة عن اآلخرين.

- نقل البضائع نيابة عن اآلخرين..

: سجار ايت  عنوان املقر االأت اعي 

ايت  اشتوكة  انشاسن  أ اعة  علي 

باها  ايت  اشتوكة   87552  - باها 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : الديد بومديان عبد هللا 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد بومديان عبد هللا عنوانه)ا) 

سجار تقدييت بلفاع اشتوكة ايت باها 

87552 اشتوكة ايت باها املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد بومديان عبد هللا عنوانه)ا) 

سجار تقدييت بلفاع اشتوكة ايت باها 

87552 اشتوكة ايت باها املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2442.

636I

ACCOF

GFR MAROC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

GFR MAROC شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

ك ال بارك سونت2 شارع مح د 

الزرقطوني ع ارة أ طابق 3 الرقم 25 

- 28822 املح دية املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22427

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2222 تم تعيين  23 شتن21  املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

غريغوري سانياغ ايغو ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  باملح دية  االبتدائية 

رقم  تحت   2222 أكتوبر   24

.2211/1948

637I

ACCOF

FCVC MAROC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
FCVC MAROC شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 665 
الدعاسة شارع املرابطين - 28832 

املح دية املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.559652

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 23 أكتوبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الدعاسة شارع املرابطين   665 »رقم 
 7« إ 6  املغرب«  املح دية   28832  -
 2 الدرساري  اقامة  أغوند  ال  شارع 
ع ارة 3 الطابق 6 شقة 22 - 22252 

الدارالبيضاء  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحت   2222 أكتوبر   24

.34994/842987

638I

شركة ابهوش للخدمات

SOCIETE ENTROSAAL
إعالن متعدس القرارات

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة ع ارة الصالحي الطابق 
االجل رقم 24 العيون ، 72222، 

العيون املغرب
SOCIETE ENTROSAAL »شركة 

التضامن«
جعنوان مقرها االأت اعي: 222 مكرر 

زنقة الشاجية حي خط الرملة 2 - - 
العيون املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4925

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

مايلي: توسيع نشاط الشركة.
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
تغيي2 املقر اإلأت اعي للشركة  مايلي: 
من:222 مكرر زنقة الشاجية حي خط 
الد ارة  إ 6:طريق  العيون   2 الرملة 
تجزئة الخي2 الزنقة رقم 27 الرقم 79 

العيون
عل6  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 
حصة من طرف   222 تفويت  مايلي: 
بوه  سعد  اممين  مح د  الديد 
لفائدة الديد عا ي سعدبوه ج تغيي2 
شركة  الشكل القانوني للشركة من: 
ذات  شركة  إ 6   (SNC( التضامن 
الشريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلة 

الوحيد 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  بند 
مايلي: توسيع نشاط الشركة بإضافة 
تركيب  التالية:أشغال  امنشطة 
ملحطات  الكهرجمائية  املعدات 
املعدات  جإصالح  صيانة  الضخ. 
تركيب  أشغال  الكهرجميكانيكية. 
الصرف  مياه  معالجة  معدات 
الصحي. أشغال الت2كيبات الكهربائية 
تركيب  الداخلي.أشغال  لالستخدام 
جامجتوماتيكية.  الكهربائية  املعدات 
للوائح  الكهربائية  الت2كيبات  أشغال 
أشغال اإلنارة الع ومية.  الش دية. 
الكهربائي  التوصيل  شبكات  إنتاج 
ذات الجهد املنخفض.إنتاج الشبكات 
 MT الكهربائية ذات الجهد املتوسط 
الجهد  جشبكات   MT -BT جتحويل 
الكهربائية  الشبكة  املنخفض.إنتاج 
العالية الجهد.أشغال إنتاج املحوالت 
الهاتفية.  الت2كيبات   .HTجTHT
املعدات الد عية-البصرية.املعالجة 
املركزي.  التقني  الصوتية.التديي2 
جشبكة  العبور.الكابالج  مراقبة 
من  جالح اية  الك بيوتر.الكشف 
أشغال  اآل ي.  اإلطفاء  ج  الحرائق 
اإلتصاالت. الهاتف.شبكة  شبكة 
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البصرية.  الد عية  الشبكات 

الصناعية  املباني  كهرباء  أشغال 

جتجديد  إنشاء  ج  سراسات  جالعامة. 

جصيانة جاستكشاف أخطاء شبكات 

ذات الجهد  التوزيع العامة للكهرباء 

 (HT( جالجهد العا ي   (MT( املتوسط 

جالجهد املنخفض.)BT) بناء محطات 

العام  للتوزيع   BT/HTA التحويل 

جصيانة  جتجديد  بناء  جالخاص. 

 .BT الجوية  الشبكات  موصالت 

BT/ املحوالت  جتغيي2   PCB إزالة 

رسم  أشغال  جإنتاج  سراسة   .HTA

امرض.  تحت   BT/HTA خطوط 

التيارات  إنتاج  جأشغال  سراسات 

بناء،  ج اإلتصاالت.   (HTA(الكهربائية

تحت   BT تجديد جصيانة املوصالت 

ربط الجهد الكهربائي العا ي  امرض. 

العامة  التوزيع  جاملنخفض لشبكات 

الخاصة.امسالك  الشبكات  إ 6 

امللحقات  ربط  املرفقة.  جالرجابط 

املنخفض  الجهد  ذات  امرض  تحت 

شبكات  جتركيب  سراسة  جاملتوسط. 

صيانة  الجديدة.  العامة  اإلنارة 

اإلنارة العامة. اإلنارة العامة للشوارع 

الرياضية.  جاملالعب  امثرية  جاملعالم 

شبكات  منظ ة  اآلمن  التحديث 

اإلضاءة العامة.

عل6  ينص  الذي   :24 رقم  بند 

العنوان  في  الشركة  مقر  يقع  مايلي: 

الخي2  تجزئة  الد ارة  طريق  التا ي: 

الزنقة رقم 27 الرقم 79 العيون

عل6  ينص  الذي   :26 رقم  بند 

سعدبوه  عا ي  الديد  يداهم  مايلي: 

في الشركة ب بلغ 222.222,22 سرهم 

ي ثل املداه ة املقدمة للشركة بعد 

بيع الحصص

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   25 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 3456/2022.

639I

DRIEB & ASSOCIES

AXE QSE
إعالن متعدس القرارات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC
AXE QSE »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة ذات الشريك الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: طريق 

الوازيس الزنقة 3 رقم 6 حي الوازيس 
- - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 شتن21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
توفيق  الديد  استقالة  تسجيل 
ك دي2  مهامه  من  ساجسي  اسري�سي 
ك دي2  عنه  بدال  جتعيين  للشركة 
أديد للشركة الديد كريم تونونتي 

ملدة غي2 محدسة
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تغيي2 املاسة 24 من القوانين امساسية 
للشركة لتعويض إسم املدي2 الدابق 

بإسم املدي2 الجديد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :24 رقم  بند 
القديم  املدي2  إسم  تعويض  مايلي: 
بإسم  ساجسي  اسري�سي  توفيق  الديد 

املدي2 الجديد الديد كريم تونونتي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 844926.
642I

DRIEB & ASSOCIES

AXIS CONSULTING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC
AXIS CONSULTING شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 
امع ال - إقامة سنو�سي - بامليي 
22 شارع 9 أبريل - 22342 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.222577

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 أكتوبر   23 في  املؤرخ 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 AXIS الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ    CONSULTING
مقرها  جعنوان  سرهم   22.222,22
إقامة   - امع ال  مركز  اإلأت اعي 
 - أبريل   9 شارع   22 بامليي   - سنو�سي 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22342
ل : استحالة است رار تحقيق الهدف 

اإلأت اعي للشركة..
مركز  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 22 بامليي   - إقامة سنو�سي   - امع ال 
شارع 9 أبريل - 22342 الدار البيضاء 

املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) مني2 اع ي2ة ج عنوانه)ا) 
زاجية زنقة بارتنون جشارع اإلسكندرية 
الدار   - املدتشفيات  حي   4 طابق 
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 843897.
642I

DRIEB & ASSOCIES

COMOLI, FERRARI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

COMOLI, FERRARI شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي توين 

سانت2، زاجية شارع الزرقطوني 

جاملدي2ة - الطابق الخامس 

جالداسس - 22332 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.322737

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2222 شتن21   25 في  املؤرخ 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 COMOLI, الوحيد  الشريك  ذات 

رأس الها  مبلغ    FERRARI

جعنوان  سرهم   2.222.222,22

زاجية  مقرها اإلأت اعي توين سانت2، 

الطابق   - شارع الزرقطوني جاملدي2ة 

الدار   22332  - الخامس جالداسس 

استحالة   : املغرب نتيجة ل  البيضاء 

اإلأت اعي  الهدف  تحقيق  است رار 

للشركة..

توين  ب  التصفية  مقر  جحدس 

الزرقطوني  شارع  زاجية  سانت2، 

جاملدي2ة - الطابق الخامس جالداسس 

22332 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) باجلو في2اري ج عنوانه)ا) 

ايطاليا - - - ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 843245.

642I
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DRIEB & ASSOCIES

UNIVERS ELECTRO
إعالن متعدس القرارات

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

UNIVERS ELECTRO »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: سوق 

الدالم الرقم 257 الحي املح دي - 

22572 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 شتن21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

املصفي  تقرير  عل6  املصاسقة  مايلي: 

إضافة إ 6 الحداب النهائي للتصفية 

الذي خلص إ 6 رصيد سلبي بقي ة 

33.269,24 سرهم. 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

للتصفية  الدلبي  الحداب  رصد 

الذي بقي ة 33.269,24 سرهم ملرحل 

موقوف في  )مدين)  من أديد سلبي 

.31/08/2022

قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 

لتصفية  النهائي  القفل  عن  اإلعالن 

التي   UNIVERS ELECTRO شركة 

عن  املعنوية  الشخصية  ستتوقف 

م ارسة نشاطها ابتداء من اليوم.

عل6  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

مايلي: إخالء طرف املصفي من مه ة 

التديي2. 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل6 مايلي: -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 843898.

643I

DRIEB & ASSOCIES

 TATA HISPANO MOTORS
CARROSSERIES MAGHREB

إعالن متعدس القرارات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC

 TATA HISPANO MOTORS
 CARROSSERIES MAGHREB

»شركة املداه ة«
جعنوان مقرها االأت اعي: املنطقة 
الصناعية 26222 - - برشيد املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الديد  تفويت  عل6  املوافقة  مايلي: 
جاحد  لدهم   RUDRARUP Maitra
 MEHROTRA الديد  لفائدة   (2(

Anurag
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الديد  تعيين  عل6  املصاسقة  مايلي: 
ست  ملدة   MEHROTRA Anurag

سنوات
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص عل6 مايلي: -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  ب21شيد  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2264.

644I

DRIEB & ASSOCIES

EMERGE FINANCING
شركة املداه ة

تفويت حصص

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC

EMERGE FINANCING شركة 
املداه ة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5، زنقة 
تيلول، فيال رقم 2 رجزفلت - - الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.522379

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
 Emerge Invest (تفويت الديد )ة
Mauritius - 1.797 حصة اأت اعية 
من أصل 2.798 حصة لفائدة الديد 
بتاريخ   -  EMERGE HOLDING )ة) 

22 أكتوبر 2222.
بناني  أحالم  )ة)  الديد  تفويت 
599 حصة اأت اعية من أصل 622 
 EMERGE )ة)  الديد  لفائدة  حصة 
أكتوبر   22 بتاريخ   -  HOLDING

.2222
غالية بن عبد  )ة)  تفويت الديد 
من  اأت اعية  حصة   599 الجليل 
)ة)  حصة لفائدة الديد   622 أصل 
 22 بتاريخ   -  EMERGE HOLDING

أكتوبر 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 845897.

645I

AZ CONSULTANTS

MAJORELLE BEAUTE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AZ CONSULTANTS
242 شارع حدن امجل، الطابق 
الرابع ، 22222، الدارالبيضاء 

املغرب
MAJORELLE BEAUTE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 82 
أمال 6 املحل رقم 22 حي الفتح سيم 

- 22222 الرباط ملغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.89723

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 يوليوز   22 في  املؤرخ 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 MAJORELLE ذات الشريك الوحيد 
 222.222 رأس الها  مبلغ   BEAUTE
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
حي الفتح   22 املحل رقم   6 أمال   82
الرباط ملغرب نتيجة   22222  - سيم 

ل : قرار الشريكين.
رياض  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 55 رقم  الع ارة  غرناطة  امندلس 
 22222  - الرياض  حي   25 الشقة 

الرباط املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) أح د  بري ج عنوانه)ا) 
 55 ع ارة  غرناطة  امندلس  رياض 
 22222 الرياض  حي   25 الشقة 
)ة)  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232293.

646I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE AL ISTIQLAL CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
225 زنقة جليلي حي الدالم بركان ، 

63322، بركان املغرب
STE AL ISTIQLAL CAR شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
الثالث شقة 2 رقم 44 زاجية زنقة 

مداغ شارع ابن سيناء حي بوكراع - 
63322 بركان املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.7249

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 يناير   22 املؤرخ في 
 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رأس الها  مبلغ   AL ISTIQLAL CAR
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
اإلأت اعي الطابق الثالث شقة 2 رقم 
44 زاجية زنقة مداغ شارع ابن سيناء 
املغرب  بركان   63322  - بوكراع  حي 

نتيجة ل : عدم نجاح املشرجع.
الطابق  ب  التصفية  مقر  جحدس 
زنقة  زاجية   44 رقم   2 شقة  الثالث 
 - حي بوكراع  مداغ شارع ابن سيناء 

63322 بركان املغرب. 
ج عين:

ج  طابلة  عزالدين  الديد)ة) 
بركان   63322 بركان  عنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بتاريخ  ب21كان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 421/2022.
647I

DRIEB & ASSOCIES

EMERGE MANAGEMENT
شركة املداه ة

تفويت حصص

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC

EMERGE MANAGEMENT شركة 
املداه ة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 5، زنقة 
تيلول، فيال رقم 2 رجزفلت - - الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.522379

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

بنع ر  هاأر  )ة)  الديد  تفويت 
898 حصة اأت اعية من أصل 899 
 EMERGE )ة)  الديد  لفائدة  حصة 
أكتوبر   22 بتاريخ   -  HOLDING

.2222
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 846236.
648I

DRIEB & ASSOCIES

EMERGE INVEST
إعالن متعدس القرارات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC

EMERGE INVEST »شركة 
املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 5، زنقة 
تيلول، فيال رقم 2 رجزفلت - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.424825

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تفويت الديد راي وند فرحات لفائدة 
 EMERGE HOLDING 2797 شركة 

سهم
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تفويت الديدة غالية بن عبد الجليل 
 EMERGE HOLDING لفائدة شركة

599 سهم
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
لفائدة  بناني  أحالم  الديدة  تفويت 
 EMERGE HOLDING 599 شركة 

سهم
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تفويت الديدة حبيبة محدن لفائدة 

الديدة هاأر بنع ر سهم جاحد
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: املوافقة عل6 استقالة الديدة 
حبيبة محدن من مهامها ك تصرفة 

بالشركة جتعيين الديدة هاأر بنع ر 

ملدة ثالث )3) سنوات بدال عنها

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص عل6 مايلي: -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 846235.

649I

UPSILON CONSULTING

BÔ NAILS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاجية شارع ع ر الخيام ج شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 

شقة رقم 22 ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب

BÔ NAILS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 45 زنقة 
ايت اجرير الطابق الدفلي، بوركون  

- 22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 BÔ  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NAILS

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
جصالون  الشعر  لتصفيف  صالون 

جأ يع  امظافر  جصالون  التج يل 

امنشطة ذات الصلة أج التك يلية ؛

أ يع امنشطة املتعلقة بصالون 
تج يل  جع ليات  بامظافر  العناية 

امظافر ؛
مدتحضرات  جبيع  شراء 
املتعلقة  جمدتلزماتها  التج يل 
جصالونات  الشعر  تصفيف  بنشاط 

التج يل..
زنقة   45  : عنوان املقر االأت اعي 
ايت اجرير الطابق الدفلي، بوركون  - 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة سارة بنزاكور : 222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنزاكور  سارة  الديدة 
النخيل  اقامة  ابريل   9 شارع 
 22222  22 شقة   3 طابق   7 سرج 

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بنزاكور  سارة  الديدة 
النخيل  اقامة  ابريل   9 شارع 
 22222  22 شقة   3 طابق   7 سرج 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم -.

652I

مكتب الحدابات العباس

ALGHAYT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

مكتب الحدابات العباس
23 بلوك 3 بئ2انزران بنصفار، 

32222، صفرج املغرب
ALGHAYT شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 28 
شارع اسريس االجل ستي مدعوسة 

صفرج - 32222 صفرج املغرب
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تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALGHAYT
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة اج البناء
مصنع املخبوزات ج الحلويات.

 28 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
مدعوسة  ستي  االجل  اسريس  شارع 

صفرج - 32222 صفرج املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
522 حصة   : الديدة كوتر بلحاج 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
 522  : الديد عبد العزيز جشاك 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة كوتر بلحاج عنوانه)ا) رقم 
272زنقة القائد ع ر ستي مدعوسة 

صفرج 32222 صفرج املغرب.
جشاك  العزيز  عبد  الديد 
272زنقة القائد ع ر  رقم  عنوانه)ا) 
32222 صفرج  ستي مدعوسة صفرج 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة كوتر بلحاج عنوانه)ا) رقم 
272زنقة القائد ع ر ستي مدعوسة 

صفرج 32222 صفرج املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  بصفرج  االبتدائية 

2222 تحت رقم 377.

652I

UPSILON CONSULTING

 GITO INSPECTION
TECHNICAL OFFICE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاجية شارع ع ر الخيام ج شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 22 ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب
 GITO INSPECTION TECHNICAL

OFFICE شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 49 زنقة 
أح د بركات، الطابق الدفلي، رقم 
3، معاريف - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563572

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 GITO  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 
 INSPECTION TECHNICAL

.OFFICE
غرض الشركة بإيجاز : االستعانة 
أنشطة  لج يع  خارأية  ب صاسر 
التفتيش  ج  االمتثال،  من  التحقق 

جالدالمة ج التصديق في الخارج ؛
االستعانة ب صاسر خارأية لج يع 
الع ليات املتعلقة بالرقابة جالتحليل 
 ، املنتجات  أنواع  لج يع  التقني 
باالمتثال  يتعلق  نشاط  أي  جكذلك 

جالجوسة جاالختبار ؛
الخارج  في  الخدمات  توفي2 
في  التصديق  ج  جالتحقق  جالتحليل 
جالصناعة  جالطب  امغذية  مجاالت 

جالنفط إلخ..

زنقة   49  : عنوان املقر االأت اعي 
رقم  الطابق الدفلي،  أح د بركات، 
الدارالبيضاء   22222  - معاريف   ،3

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 Jamal Aldeen Mustafa الديد 
حصة   Abrayik ZGUGU : 100

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 Jamal Aldeen Mustafa الديد 
عنوانه)ا)   Abrayik ZGUGU
 Clapham Common, 5 Allnutt
 Way, SW4 9RG Londres

.Royaume-Uni
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
 Jamal Aldeen Mustafa الديد 
عنوانه)ا)   Abrayik ZGUGU
 Clapham Common, 5 Allnutt
 Way, SW4 9RG Londres

 Royaume-Uni
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم -.
652I

AGC CONSEILS

EXTRA SUEVEILLANCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AGC CONSEILS
نخلة 8 الطابق 3 رقم 22 شارع 
العقيد العالم موالي الرشيد، 
22662، الدار البيضاء املغرب

EXTRA SUEVEILLANCE شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 42 شارع 
الزرقطوني الطابق7 شقة - 22452 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.523787

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   27 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
 EXTRA الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ   SUEVEILLANCE
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
الزرقطوني  شارع   42 اإلأت اعي 
الدار   22452  - شقة  الطابق7 
تغيي2   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط.
42 شارع  جحدس مقر التصفية ب 
 -  37 شقة  الطابق7  الزرقطوني 

22452 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  بنعزجز  زكرياء  الديد)ة) 
عنوانه)ا) 33 زنقة جالس زيان الطائرات 
)ة)  الرباط املغرب ك صفي   22222

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 845928.
653I

UPSILON CONSULTING

VAPOSTYLE MAROC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاجية شارع ع ر الخيام ج شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 22 ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب
VAPOSTYLE MAROC شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 49 زنقة 
أح د بركات، الطابق الدفلي، رقم 
3، معاريف - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563573
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.VAPOSTYLE MAROC

غرض الشركة بإيجاز : شراء جبيع 

جأقالم  اإللكت2جنية  السجائر  جتوزيع 

جالديجار  اإللكت2جنية  السجائر 

اإللكت2جنية  جالشيشة  اإللكت2جني 

جغي2ها من امللحقات ؛

اإللكت2جنية  الدوائل  جبيع  شراء 

جأ يع  اإللكت2جنية  للسجائر 

املنتجات ذات الصلة..

زنقة   49  : عنوان املقر االأت اعي 

رقم  الطابق الدفلي،  أح د بركات، 

الدارالبيضاء   22222  - معاريف   ،3

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 Fairouze FENTOUS : الديدة 

52 حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 Amar, Reda الديد 

بقي ة  حصة   AMIROUCHE : 50

222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 Fairouze FENTOUS الديدة 

 avenue de Paris,  69 عنوانه)ا) 

 France 94160 Saint-Mandé

.France

 Amar, Reda الديد 

 rue  2 عنوانه)ا)   AMIROUCHE

 Jacques Jeunon, France 94482

.Ablon-sur-Seine France

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

 Fairouze FENTOUS الديدة 
 avenue de Paris,  69 عنوانه)ا) 
 France 94160 Saint-Mandé

France
 Amar, Reda الديد 
 rue  2 عنوانه)ا)   AMIROUCHE
 Jacques Jeunon, France 94482

Ablon-sur-Seine France
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم -.
654I

audicof

while informatique
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي2 نشاط الشركة

WHILE INFORMATIQUE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي، شارع 
الحرية الطابق الثالث, شقة رقم 5 

الدار البيضاء املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.465253

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
تم تغيي2   2222 شتن21   22 املؤرخ في 

نشاط الشركة من
موزع برامج معلوماتية إ 6 تص يم 

جإنتاج اللوحات اإلشهارية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن21 2222 تحت رقم 32992.
655I

MANAGEMENT DETROIT PLUS

CVT LOGISTIQUE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MANAGEMENT DETROIT PLUS
 PLACE DES NATIONS IMM
 TAJMIL 2EME ETAGE N°10
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
CVT LOGISTIQUE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مج ع 
الحدني اقامة العزيزية ندى 2 

شقة رقم 48 الطابق الرابع طنجة - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232392

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 CVT  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LOGISTIQUE
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني ج الدج ي للبضائع.
مج ع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 2 ندى  العزيزية  اقامة  الحدني 
 - الطابق الرابع طنجة   48 شقة رقم 

92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد محب الدين مح د ايهاب 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222  :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد محب الدين مح د ايهاب 
ع ارة   2 الحدبي  املج ع  عنوانه)ا) 
 92222 طنجة   52 رقم   4 الطابق   3

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد محب الدين مح د ايهاب 
ع ارة   2 الحدبي  ملج ع  عنوانه)ا) 
 92222 طنجة   52 رقم   4 الطابق   3

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 259742.
656I

ADVISORIS

NUFARM AFRICA 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 NUFARM AFRICA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : اسباس 

بورت انفا ، شارع باب منصور ، 
بناية ج ، الطابق امجل ، رقم 3 - 

22372 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.222227

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 22 يوليوز 2222 تقرر حل 
ذات  شركة   NUFARM AFRICA
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
 622.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
باب  شارع   ، انفا  بورت  اسباس 
 ، الطابق امجل   ، بناية ج   ، منصور 
رقم 3 - 22372 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة لوقف النشاط.
ج عين:

أاستون   ، كزافييه  الديد)ة) 
 323 عنوانه)ا)  ج  لوغو  لوسيان   ،
باريس فرندا   75225 شارع ليكورب 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
جفي اسباس   2222 يوليوز   22 بتاريخ 
بورت انفا ، شارع باب منصور ، بناية 
 22372  -  3 ، رقم  الطابق امجل   ، ج 

الدار البيضاء املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 847824.
657I

44CITY CAR

44CITY CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

44CITY CAR
املحل رقم 7 الكائن ب مسجد الخي2 

املويدات زنقة جزان أجالس تاي ة ، 
83352، أجالس تاي ة املغرب

44CITY CAR شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل رقم 
7 الكائن ب مسجد الخي2 املويدات 

زنقة جزان أجالس تاي ة - 83352 أجالس 
تاي ة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 يوليوز   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.44CITY CAR
 Location : غرض الشركة بإيجاز
 de voitures sans chauffeur et

.négoce
عنوان املقر االأت اعي : املحل رقم 
الكائن ب مسجد الخي2 املويدات   7
زنقة جزان أجالس تاي ة - 83352 أجالس 

تاي ة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 666  : بوس ارة  مح د  الديد 
حصة بقي ة 66.666 سرهم للحصة.

 333  : بوس ارة  طارق  الديد 
حصة بقي ة 33.333 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د بوس ارة عنوانه)ا) 
تاي ة  أجالس  الك21ى  النهضة  تجزئة 

83352 أجالس تاي ة املغرب.
عنوانه)ا)  بوس ارة  طارق  الديد 
شارع التقدم زنقة أبو ظبي أجالس تاي ة 

83352 أجالس تاي ة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوس ارة  طارق  الديد 
شارع التقدم زنقة أبو ظبي أجالس تاي ة 

83352 أجالس تاي ة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  بتارجسانت  االبتدائية 

غشت 2222 تحت رقم 534.
658I

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL

 FRESH EXPRESS
INTERNATIONAL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL
72 زنقة ابن رشيد الطابق 3 رقم 6 
الصخور الدوساء ، 22322، الدار 

البيضاء املغرب
 FRESH EXPRESS

INTERNATIONAL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي الدعاسة، 

شارع 7 رقم 5 الطابق 2 الشقة 
رقم 4 سيدي ال21نو�سي - 22622 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.423767

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
 2222 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
املدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 FRESH EXPRESS املحدجسة 
مبلغ رأس الها    INTERNATIONAL
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
رقم   7 شارع  الدعاسة،  اإلأت اعي 
سيدي   4 رقم  الشقة   2 الطابق   5

الدارالبيضاء   22622  - ال21نو�سي 

النشاط  غياب   : ل  نتيجة  املغرب 

التجاري.

جحدس مقر التصفية ب الدعاسة، 
الشقة   2 الطابق   5 رقم   7 شارع 
 22622  - ال21نو�سي  سيدي   4 رقم 

الدارالبيضاء املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) نورة أجعاس ج عنوانه)ا) 

24 ط. شارع هن2ي أوسنس بناية أ 

فرندا  تولوز   32222  222 شقة 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2222 تحت رقم 826263.

659I

audicof

PHOTO SHOP MAJORELLE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

PHOTO SHOP MAJORELLE

)شركة ذات املدؤجلية املحدجسة )في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها االأت اعي،

، إقامة 2 حدائق ماأوريل، شارع 

إمام مالك، محل رقم7، حي القدس 

H -3000 تجزئة 

الدار البيضاء املغرب

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

232823

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

2222 تقرر حل  22 شتن21  املؤرخ في 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة،مبلغ 
جعنوان  سرهم   22.222 رأس الها 

مقرها االأت اعي

، إقامة2 حدائق ماأوريل ، شارع 

إمام مالك، محل رقم 7، حي القدس 

–32222H تجزئة ىالدارالبيضاء

جحدس  الدخل  محدجسية  نتيجة 
حدائق   2 إقامة  ب  التصفية  مقر 
محل  مالك،  إمام  شارع  ماأوريل 
الدار   32222– حي القدس   ،7 رقم 

البيضاء
جعين الديد سعيد نجيمي املغرب 
حي  للشركةجعنوانه  )ة)  ك صفي 
رقم   ،3 البيضاء  معرض  القدس، 

342،الدار البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن21 2222 تحت رقم 34884.
662I

SOUHAL CONSULTING

CLINIQUE RHAMNA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CLINIQUE RHAMNA شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
كابيتين اريقي اقامة ازيز رقم 22 
مراكش - 42222 مراكش املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.78792
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2222 يونيو   22 املؤرخ في 
مدي2 أديد للشركة الديد)ة) بهالجي 

عصام الدعد ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   23 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 237247.
662I

SOUHAL CONSULTING

ESPACE EVENEMENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

SOUHAL CONSULTING
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 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A
 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ESPACE EVENEMENT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة رقم 
2. 346 سيدي عباس 2 مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26292

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2222 تم تعيين 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

الصديقي نعي ة ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242972.
662I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE A ISTIQLAL CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

MATAHRI ABDERRAHIM
225 زنقة جليلي حي الدالم بركان ، 

63322، بركان املغرب
STE A ISTIQLAL CAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : الطابق 
الثالث الشقة رقم 44 زنقة مداغ 

شارع ابن سيناء حي بوكراع بركان - 
63322 بركان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7249
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 يناير   22 املؤرخ في 
شركة ذات   STE A ISTIQLAL CAR
رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
اإلأت اعي الطابق الثالث الشقة رقم 
حي  زنقة مداغ شارع ابن سيناء   44
بوكراع بركان - 63322 بركان املغرب 

نتيجة لعدم نجاح املشرجع.

ج عين:
ج  طابلة  عزالدين  الديد)ة) 
بركان   63322 بلجيكا  عنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
الطابق  جفي   2222 يناير   22 بتاريخ 
مداغ  زنقة   44 رقم  الشقة  الثالث 
 - حي بوكراع بركان  شارع ابن سيناء 

63322 بركان املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  ب21كان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 637/2022.
663I

Sociéte d’Amenagement Zenata

شركة التهيئة زناتة
تعيين رئيس مجلس اإلسارة

شركة التهيئة زناتة »شركة 
املداه ة«

جعنوان مقرها االأت اعي
رقم 2 بارك سنت2ال حي املزرعة 

طريق إقليمي 322 مدينة بيئية زناتة  
املح دية

»تعيين رئيس مجلس اإلسارة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22672
اإلساري  العام  الج ع  إطار  في 

املؤرخ في 24 نون21 2222
تقرر تعيين الديد خالد سفي2 

رئيدا ملجلس إسارة شركة التهيئة 
زناتة

بتاريخ: 24 نون21 2222
له  املخولة  الصالحيات  جتت ثل 

في ا يلي: رئيس مجلس اإلسارة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية بتاريخ 22 نون21 

2222 تحت رقم 2586
664I

fidomek

SOCIETE SOREMEKTRA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
SOCIETE SOREMEKTRA شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 62 
تجزئة العطاجية مكناس - 52222 

مكناس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42325

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 نون21   26 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»422.222 سرهم« أي من »222.222 
عن  سرهم«   522.222« إ 6  سرهم« 
أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4424.
665I

CABINET SERVICES EXPRESS SARL

STE DOUALI BEST CAR 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET SERVICES EXPRESS
SARL

 IMM GRAGUI N8 BUREAU N5
 RUE SANAOUBAR SEFROU ،

31000، Sefrou Maroc
 STE DOUALI BEST CAR  شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2224 
مكرر حي زالغ بن صفار صفرج - 

32222 صفرج املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2889

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   27 في  املؤرخ 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 STE DOUALI ذات الشريك الوحيد
BEST CAR   مبلغ رأس الها 222.222 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
2224 مكرر حي زالغ بن صفار صفرج 
 : صفرج املغرب نتيجة ل   32222  -

الفسخ املدبق.
جحدس مقر التصفية ب رقم 2224 
 - صفرج  صفار  بن  زالغ  حي  مكرر 

32222 صفرج املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) بدر  الدجا ي ج عنوانه)ا) 
منازل االنعاش الوطني الحي االساري 
العيون   22 رقم  املخازن  جاس  زنقة 
)ة)  العيون املغرب ك صفي   72222

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  بصفرج  االبتدائية 

2222 تحت رقم 358/2022.
666I

IF TRAV

IF TRAV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

IF TRAV
حي الربيع زنقة الكدتناء 3 رقم 4 

جأدة ، 62222، جأدة املغرب
IF TRAV شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي جأدة، حي 
الربيع زنقة الكدتناء 3 رقم 24 - 

62222 جأدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35237

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
IF TRAV مبلغ  ذات الشريك الوحيد 
جعنوان  سرهم   22.222 رأس الها 
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الربيع  حي  جأدة،  اإلأت اعي  مقرها 
 62222  -  24 رقم   3 زنقة الكدتناء 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  جأدة 

است رارية املشرجع.

جأدة،  ب  التصفية  مقر  جحدس 
حي الربيع زنقة الكدتناء 3 رقم 24 - 

62222 جأدة املغرب. 

ج عين:
بخاري  اللطيف  عبد  الديد)ة) 

زنقة  الربيع  حي  جأدة،  عنوانه)ا)  ج 
جأدة   62222  24 رقم   3 الكدتناء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   25 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 3285.

667I

سيوان امستاسة سلي ة بلهاشمي

MTT HOLIDAYS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

سيــوان امستــاذة سلي ــة بلهاش ــي

موثقـــــــــــة

2، زنقة أم البنين، الطابق الثاني، 

شقة -3 جأــدة

 LA SOCIETE » MTT HOLIDAYS«

,S.A.R.L

هبة حصص اأت اعية

تلقتــه  توثيقي  عقد  -/Iب قتضــى 

موثقــة  بلهاش ــي،  سلي ــة  امستــاذة 

اكتوبر   28 ج   22 بتاريــخ  بوأــدة، 

2222 ، جهب الديد فريد الح يدي 

 4844 في  املت ثلة  حصصه  مج وع 

حصة ج التي ي تلكها في الشركة سات 

 MTT  « املدؤجلية املحدجسة املد اة 
االأت اعــي  رأس الهــا   »HOLIDAYS

جمقرهــا  سرهــم   2.222.222,22

مح د  شارع  جأدة  االأت اعــي 

لفائدة   ، مكرر   93 الرقم  الخامس 

الديد إبراهيم الح يدي. 

الفصول:  تغيي2  تم  جمأله 
الداسس)6) جالدابع )7) من القانوني 

امسا�سي للشركة جهو كاآلتي :
الفصل الداسس )6) : الحصص

النقدية  الحصص  الشركاء  قدم 
التالية : 

ابراهيم........  الح يدي  الديد 
968.722,22 سرهم

مح د.....  الح يدي  الديد 
32.322,22 سرهم

 2.222.222,22   : املج ــــــــــــــــــوع 
سرهــــم

الرأس ال   :  (7(  : الفصل الدابع 
االأت اعي

ب بلغ  االأت اعي  الرأس ال  حدس 
إ 6  مقدم  سرهم   2.222.222,22
 222,22 22.222 حصة اأت اعية بـ 
سرهم للواحدة موزعة عل6 الشركاء 

حدب حصصهم كالتا ي : 
ابراهيم..........  الح يدي  الديد 

9687 صحة
مح د..........  الح يدي  الديد 

323 صحة
حصة   22.222   : املج ــــــــــــــــــوع 

اأت اعية
القانونــي  اإليــداع  -/IIIتــم 
بتاريــخ   بوأدة  التجارية  باملحك ــة 

14/11/2022 تحت عدس 2792. 
لإلشــــــارة جالخالصــة
ذ. سلي ــة بلهاش ــي

668I

FLASH ECONOMIE

SELLAM INDUSTRIBUTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة 
 SELLAM INDUSTRIBUTION « «

SARL AU
جضع   01/11/2022 بتاريخ  تم 
قانون منظم لشركة بامل يزات التال

ية:                             
التد ية:  

 SELLAM INDUSTRIBUTION «
« SARL AU

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
شريك جاحد 

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 
املدؤجلية املحدجسة شريك جاحد

الهدف:    
إسارة  جخدمات  التلوث  إزالة    *

النفايات امخرى
* التجارة

إنشاءات  أج  متنوعة  أع ال   *
)مقاجل) 

املقر االأت اعي: سجار امين جاسيف 
أ اعة اسيف املال شيشاجة 

الرأس ال االأت اعي: حدس في مبلغ 
 2222 إ 6  مقد ة  سرهم   222222
موزعة  سرهم   222 فئة  من  حصة 

كامتي    
ابراهيم اسالم - 2222 حصة  

غي2  ملدة  الشركة  تدي2  اإلسارة: 
م  اسال  الديد  طرف  من  محدجسة 

ابراهيم
شتن21 32 غاية إ 6 اكتوبر فاتح من 

تبتدئ : الدنة اإلأت اعية
سنة ابتداء   99 حدست في  املدة: 

من تاريخ تأسيس الشركة. 
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
بتاريخ  بامينتانوت  بتدائية  اإل 
05/12/2022 تحت رقم 434/2022 
ج سجلت الشركة في السجل التجاري 

بامينتانوت تحت رقم2282.

669I

CAVADO

CAVADO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CAVADO
77 زنقة مح د س يحة الطابق 
22 شقة رقم 57 الدار البيضاء ، 

22292، الدار البيضاء املغرب
CAVADO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 77 زنقة 

مح د س يحة الطابق 22 شقة رقم 
57 الدار البيضاء - 22292 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CAVADO

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
زنقة   77  : عنوان املقر االأت اعي 

مح د س يحة الطابق 22 شقة رقم 

الدار   22292  - البيضاء  الدار   57

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 342  : كونين  الدين  نور  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

حصة   332  : الديد خليل كونين 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

 332  : الديد عبد الكريم كونين 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد نور الدين كونين عنوانه)ا) 
عين   32 رقم   3 زنقة  املرس  تجزئة 

الشق 22472 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  كونين  خليل  الديد 
 223 رقم   52 تجزئة املدتقبل زنقة 

البيضاء  الدار   22472 الشق  عين 

املغرب.

كونين  الكريم  عبد  الديد 
رقم   3 تجزئة املرس زنقة  عنوانه)ا) 

32 عين الشق 22472 الدار البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
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الديد نور الدين كونين عنوانه)ا) 
عين   32 رقم   3 زنقة  املرس  تجزئة 

الشق 22472 22472 22472
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848759.
672I

FLASH ECONOMIE

DIAMONO-ARBO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة بشريك جحيد  

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
, تم تأسيس شركة   2222 26 شتن21 
جحيد  بشريك  املدؤجلية  محدجسة 

باملواصفات التالية:
التد ية: 

 D I A M O N O - A R B O « «
 S.A.R.L.AU

ماأوريل  إقامة  التجاري:  املقر 
سيدي   G3 N3القدس ع ارة 

ال21نو�سي الدار البيضاء. 
الهدف التجاري: - منعش عقاري

 222.222 في  محدس  الرأس ال: 
حصة ك ا   2222 سرهم مقد ة إ 6 

يلي:
 2222 الديد بوشعيب عواسي   -

حصة.
املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيدها 

التديي2: الديد سعد عواسي.
املحك ة  القانوني:  اإليداع 
الرقم  تحت  البيضاء  الدار  التجارية 
848474 سجل تجاري رقم564282.
672I

FIDASSURCO

SMC PREMIUM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،

40000، MARRAKECH MAROC

SMC PREMIUM شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

موالي حدن امجل ع ارة سبام 

بلوك س الطابق الرابع رقم 22 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 ماي   29

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SMC  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.PREMIUM

غرض الشركة بإيجاز : التبغ.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

موالي حدن امجل ع ارة سبام بلوك 

 - مراكش   22 س الطابق الرابع رقم 

42222 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : زيدان  صونية  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 2222  : زيدان  صونية  الديدة 

بقي ة 222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زيدان  صونية  الديدة 

الشقة   84 ع ارة   2 سلمى  اقامة 

مراكش   42222 مراكش  تاركة   9

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  زيدان  صونية  الديدة 

 9 الشقة   84 ع ارة   2 اقامة سلمى 

تاركة مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242222.

672I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

COMEPRAG INVEST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

COMEPRAG INVEST  شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 222 

تجزئة امنوار بوفكران ; مكناس - 

52322 بوفكران املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.44237

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ    COMEPRAG INVEST
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 

تجزئة   222 رقم  اإلأت اعي  مقرها 

 52322  - مكناس   ; امنوار بوفكران 

بوفكران املغرب نتيجة ل : التصفية 

اإلراسية ج الحل املدبق للشركة.

 222 جحدس مقر التصفية ب رقم 

 - مكناس   ; بوفكران  امنوار  تجزئة 

52322 بوفكران املغرب. 

ج عين:
الديد)ة) يوسف  رحم ج عنوانه)ا) 
ت ارة   228 رقم   23 الخيام  تجزئة 

52322 بوفكران املغرب ك صفي )ة) 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   25 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 2255.

673I

CASA COMPTES

PIECES DORIGINE.COM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

PIECES DORIGINE.COM شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي مج وعة 

التقدم GH2-27، الطابق 2، سيدي 

ال21نو�سي. -. الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.528525

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   27 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ   PIECES DORIGINE.COM
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 

التقدم  مج وعة  اإلأت اعي  مقرها 

سيدي   ،2 الطابق   ،GH2-17

املغرب  البيضاء  الدار   .- ال21نو�سي. 

نتيجة ل : - توقف نشاط الشركة..

جحدس مقر التصفية ب مج وعة 

التقدم GH2-17، الطابق 2، سيدي 

ال21نو�سي -. الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:
ج  حيدجن  رشيد  الديد)ة) 

بن  هللا  عبد  شارع   74 عنوانه)ا) 

الدار   .29 شقة   5 طابق  ياسين 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : مج وعة 
التقدم GH2-17، الطابق 2، سيدي 

ال21نو�سي - الدار البيضاء.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 847729.
674I

BURO INVEST

COMAPROM
شركة املداه ة

تحويل الشكل القانوني للشركة

BURO INVEST
 bd oukba ibnou nafii hay 23
 mohammadi 23 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،
20570، casablanca MAROC
COMAPROM شركة املداه ة

ج عنوان مقرها االأت اعي طريق 222 
طريق املدينة الصناعية - عين سبع 
طريق 222 طريق املدينة الصناعية 

- عين سبع 22222 الدارالبيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57293

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 شتن21 2222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
املداه ة« إ 6 »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتن21 2222 تحت رقم 277846.
675I

fidomek

 Société GREEN FLOWERS
EDUCATION Privé

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،
meknes maroc

 Société GREEN FLOWERS
EDUCATION Privé شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 3 
شقة 3 تجزئة املصل6 3 الطابق 
االجل - 52222 مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53899
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   28 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
 Société GREEN FLOWERS
EDUCATION Privé  مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم   2.222.222
تجزئة   3 شقة   3 رقم  اإلأت اعي 
 52222  - االجل  الطابق   3 املصل6 
ايقاف   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

نهائي لنشاط الشركة.
 3 رقم  ب  التصفية  مقر  جحدس 
شقة 3 تجزئة املصل6 3 الطابق االجل 

- 52222 مكناس املغرب. 
ج عين:

ج  الدنتي�سي  فكرية   الديد)ة) 
الخي2  بدر  تجزئة   8 فيال  عنوانه)ا) 
املغرب  مكناس   52222 توالل 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
 3 رقم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
شقة 3 تجزئة املصل6 3 الطابق االجل 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 2257.
676I

AFRICAINE D’EXPERTISE COMPTABLE

BEAM LIGHTING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AFRICAINE D›EXPERTISE

COMPTABLE
 LA COLLINE II - N°10 - -

 ROUTE DE L›AEROPORT
 SIDI MAAROUF، 20270،

CASABLANCA MAROC
BEAM LIGHTING شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 45 زنقة 
عبد القاسر موفتقار الطابق 2 شقة 

4 - 22222 الداالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 BEAM : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.LIGHTING
غرض الشركة بإيجاز : استي2اس ج 

تصدير.
زنقة   45  : عنوان املقر االأت اعي 
عبد القاسر موفتقار الطابق 2 شقة 4 

- 22222 الداالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة براسة ش �سى : 222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ش �سى  براسة  الديدة 
سيدي   - بوسكورة   - لبيدا  تجزءة 
البيضاء  الدار   22222 معرجف 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  ش �سى  براسة  الديدة 

سيدي   - بوسكورة   - لبيدا  تجزءة 

البيضاء  الدار   22222 معرجف 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848275.

677I

CASA COMPTES

SYGMA.AI
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

SYGMA.AI شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 27، ساحة 

شارل نيكول، شقة 2، الطابق 7. -. 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SYGMA.AI

تنظيم   -  : غرض الشركة بإيجاز 

مختلف املناسبات.

تدويق جتوزيع أ يع املنتجات   -

أج  اآلالت  أج  املواس  أج  املعدات  أج 

امليكانيكية  الغيار  قطع  أج  امأهزة 

الكهربائية  أج  الهيدرجليكية  أج 

أج  كانت  أديدة  اإللكت2جنية  أج 

مدتع لة.
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جخدمات  العامة  امليكانيكا   -
للديارات  جالتحقق  التشخيص 
جاإلصالح  جالصيانة  جاإلطارات 
أنواع  لج يع  املحركات  جتركيب 

املركبات جاآلالت.
جتنفيذ  الخدمات  تقديم   -

الدراسات جامع ال من أي نوع.
- إسارة الخدمات لفائدة الغي2.

الك بيوتر  أنظ ة  تطوير   -
جالخدمات  جالتطبيقات  جال21مجيات 

املتنقلة إلسارة التجارة.
جبرامج  التطبيقات  تطوير   -
الح اية للهواتف املح ولة جالهواتف 

الذكية جامأهزة اللوحية.
- التدويق الرقمي من أي نوع.

بج يع املواس أج  تزجيد الع الء   -
قطع الغيار أج املعدات أج امأهزة أج 

امسجات أج الدالسل من أي نوع.
جتوزيع  جتجارة  جتدويق  ت ثيل   -
أ يع أصناف الديارات جالدراأات 

النارية جالشاحنات.
براءات  أ يع  عل6  الحصول   -
بج يع  عليها  جاالستحواذ  االخت2اع، 

أشكالها، 
براءات  أ يع  جحيازة  أخذ   -
جالع ليات  جالت2اخيص  االخت2اع 
جاستخدامها،  التجارية،  جالعالمات 
جالتنازل عنها أج املداه ة فيها، جمنح 

أ يع تراخيص التشغيل؛
- إنشاء فرجع أج جكاالت في املغرب 

جفي الخارج..
 ،27  : االأت اعي  املقر  عنوان 
ساحة شارل نيكول، شقة 2، الطابق 

7. -. الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
452 حصة   : الديد ياسين رحمي 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد فيصل طواف : 252 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
252 حصة   : الديد ياسين خلفي 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
 252  : الديد يوسف ايت القب 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رحمي  ياسين  الديد 
 93 ع ارة  ريدور  كولف  كاليفورنيا 
س شقة 7 املدينة الخضراء بوسكورة 

النواصر الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  طواف  فيصل  الديد 
بالونجر  رجبرت  شارع   113-123

93422 فيلبينت فرندا.
عنوانه)ا)  خلفي  ياسين  الديد 
2 حي النخيل.  28، زنقة املرت�سى ط 

الدار البيضاء املغرب.
القب  ايت  يوسف  الديد 
ب  ع ارة  الحوامض  م ر  عنوانه)ا) 
إقامة الحوامض رقم 44 عين الدبع 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  طواف  فيصل  الديد 
بالونجر  رجبرت  شارع   113-123

93422 فيلبينت فرندا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 847925.

678I

CASA COMPTES

MASSORMAROC
إعالن متعدس القرارات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

MASSORMAROC »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 22-22 
زنقة سألة بوركون - 22242 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.266729

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
- توسيع صالحيات املدي2.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 25: الذي ينص عل6 مايلي: 
* صالحيات املدي2:- يكتدب بج يع 
جاملباني  العقارات  أ يع  الوسائل 
القانون  جضع  جغي2ه؛-  التجارية 
جيقيل  يعين   - للشركة.   الداخلي 
موظفيها  أج  الشركة  جكالء  أ يع 
رجاتبهم  جيحدس  صالحياتهم  جيحدس 
جمشاركاتهم  جمكافآتهم  جأأورهم 
لقبولهم  امخرى  الشرجط  جكذلك 
أ يع  مع  يتعاقد   - ؛  جمغاسرتهم 
الفرجع  أ يع  ين�سئ   - التأمينات. 
يحدس   - اإلسارية.  جالهيئات جاملقرات 
جينظم  جاإلسارة  العامة  املصاريف 
يتلقى   - أنواعها.  بكافة  التوريدات 
املال  رأس  من  املبالغ  أ يع  جيدفع 
جالفوائد جامللحقات، جيسحب أ يع 
املعدنية  الع الت  أج  املالية  امجراق 
العامة  أج املبالغ املوسعة في امموال 
املبالغ  استث ار  يحدس   - جالخاصة؛ 
امموال  استخدام  جينظم  املتاحة 
االحتياطية. - يدخل في أ يع العقوس 
جيطلب   ، جامسواق  جاملعاهدات 
االمتيازات،  أ يع  جيعيد  جيحصل 
أج يدخل في أ يع عقوس االستزراع 
أي  أج   ، االمتيازات  أج   ، التأأي2  أج 
فهو يأخذ جيعطي ض اًنا   ، تعهدات 
مع  املنقولة  جغي2  املنقولة  مل تلكاتنا 
- يجوز له رهن  أج بدجن تنازالت بيع. 
أ يع  جمنح  الشركة،  مباني  أ يع 
أ يع  جإعطاء  جالوفوس،  املباني 
من  جغي2ها  جالتعهدات  التعهدات 
املنقولة  غي2  أج  املنقولة  الض انات 
من أي نوع كانت، جمنح أ يع الحلول 
ب قابل أج بدجن مقابل؛ - يقرر أ يع 
جالتطورات.  جاملنشآت  اإلنشاءات 
مع  املعامالت  أ يع  بإأراء  يقوم   -
ال21يد  مكاتب  جأ يع  البنوك  أ يع 
حيث  جأ يع املؤسدات االئت انية، 
تقوم الشركة بفتح أ يع الحدابات 
مرهوًنا  أج  مجاًنا  غي2ها،  أج  الجارية 
جتأأي2  التشغيل،  من خالل ض ان 
أ يع الخزائن جإأراء أ يع ع ليات 

اإليداع جالسحب فيها؛ - يتعاقد عل6 
بدجن  أج  بض ان  القرجض،  أ يع 
عن  الشركة،  أصول  عل6  ض ان، 
ذلك،  غي2  أج  ائت اني  تدهيل  طريق 
يتلقى،   - جيحدس الرسوم جالشرجط؛ 
عندما يرى ذلك مفيًدا، أ يع املبالغ 
املوسعة  أج  الجارية  الحدابات  في 
 - جالدداس؛  الفائدة  شرجط  جيضع 
ي نح أ يع التعهدات أج الض انات 
، جيقدم القرجض جاالكتتاب  امخرى 
الحواالت  أ يع  جقبول  جاملصاسقة 
جالك بياالت،  جالشيكات  املالية 
جيبيع  يكتدب   - ؛  جيؤيدها  جيكفلها 
جيتباسل بكل الوسائل كافة امل تلكات 
جأ يع  املنقولة  جغي2  املنقولة 
التي  جالت2اخيص  االخت2اع  براءات 
سواء   ، بالفائدة عل6 الشركة  تعوس 
ن أج متدخل جبأي صفة كانت  ك كِوّ
في  مناسبة  يراها  التي  جبالطريقة   ،
أ يع املشاركات ، أ يع املج وعات 
أج الشركات النقابية ، التي يقدمها إ 6 
أي   ، أي مؤسدة أج سيتم تأسيدها 
يكتتب   - ؛  مداه ات يراها مناسبة 
أج  امسهم  أ يع  يشت2ي  أج  يبيع  أج 
الفائدة  ذات  امسهم  أج  الدندات 
يتعلق  في ا  جيحدس  املشاركة  أج 
حتى  الدفع  جشرجط  باملشت2يات 
عن طريق إصدار سندات منتجة أج 
لهذه اآلأال  فائدة  غي2 منتجة ذات 
بشرط   ، جهذه الك يات ك ا ينصح 
املذكورة  الض انات  تأخذ  أال  جحيد 
املحت ل  املالية  امجراق  شكل 
أن  ي كن   - ؛  البورصة  في  إسراأها 
أج  العقارية  الرهون  أ يع  يأخذ 
التدوية،  أج   ، امخرى  التسجيالت 
السحب  ع ليات  أ يع  منح  أج 
جالرهون   ، االمتيازات  من  جاإلعفاء 
الحد ية  جاإلأراءات   ، العقارية 
جغي2ها من الحقوق من أي نوع ، مع 
جيوافق عل6   ، أج بدجن تأكيد الدفع 
يت تع   - ؛  الدابقة  الحقوق  أ يع 
عل6  للتعاقد  الكاملة  بالصالحيات 
أي قرض من أي بنك بض ان رهن 
عقاري أج بدجنه، جرهن أي م تلكات 
التعهدات،  جمنح  للشركة،  تابعة 
هو  ما  بكل  القيام  عامة  جبصفة 
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أ يع  في  الشركة  ي ثل   - ضرجري. 
ع ليات إعاسة التنظيم أج التصفية 
اأت اعات  يعقد   - القضائية. 
أدجل  جيضع  الع ومية  الج عية 
التي  الحدابات  جيضع   ، امع ال 
يجب أن تقت2ح عليها ، جتوزيع امرباح ، 
جيقدم كل عام إ 6 الج عية الع ومية 
عن  تقريًرا  جيحرر  إسارته  حدابات 
في ا يتعلق بحالة   ، هذه الحدابات 
الذي  جالتقدم  االأت اعية  الشؤجن 
أحرزته الشركة خالل الدنة املالية 
الشركاء  إ 6  يقدم  فإنه   ، املاضية 
أ يع املقت2حات الخاصة بتعديل أج 
يجب   - امسا�سي؛  النظام  إضافات 
عل6 املدي2 تكريس الوقت جالنشاط 
الذي سيكون مفيًدا جضرجرًيا مع ال 

الشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848859.
679I

fidomek

 SOCIETE CASH
BENRHANEM

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE CASH BENRHANEM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 
بالطابق االر�سي رقم 582-23 

البداتين 7 - 52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE CASH BENRHANEM
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
محل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 03-582 رقم  االر�سي  بالطابق 
البداتين 7 - 52222 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : بنغانم  سعيدة  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة سعيدة بنغانم عنوانه)ا) 
البداتين   24 رقم   6 الحي العدكري 

52222 مكناس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة سعيدة بنغانم عنوانه)ا) 
البداتين   24 رقم   6 الحي العدكري 

52222 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4626.
682I

االتقان للحدابات

SIDAL RENT CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

االتقان للحدابات
242 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5 ، 62222، الناظور املغرب
SIDAL RENT CAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الجديد 

تجزئة س ر ازغنغان - 62652 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SIDAL : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.RENT CAR

تأأي2   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - ازغنغان  س ر  تجزئة  الجديد 

62652 الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 522  : القشاري  سلي ان  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : الحدناجي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
القشاري  سلي ان  الديد 
سيدال  بني  اعياسا  سجار  عنوانه)ا) 

 62852 الناظور  سيدال  بني  الجبل 

الناظور املغرب.
الحدناجي  مح د  الديد 
ازغنغان  الع ال  حي  عنوانه)ا) 

الناظور 62652 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة اية الحدناجي عنوانه)ا) 

حي الع ال ازغنغان الناظور 62652 

الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   27 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4825.

682I

SOUHAL CONSULTING

 STE RR BEST DEALS
SELLING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE RR BEST DEALS SELLING

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

النخيل شقة 23 الطابق 4 كيليز 

مراكش 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232279

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 ماي   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE RR : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.BEST DEALS SELLING

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات.

ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

كيليز   4 الطابق   23 شقة  النخيل 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة ريم رياض : 2.222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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الديدة ريم رياض عنوانه)ا) فيال 

 42222 تجزئة م21جكة مراكش   222

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د رياظ عنوانه)ا) فيال 

 42222 تجزئة م21جكة مراكش   222

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242227.

682I

ADVISORIS

INMAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

ADVISORIS

 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

INMAL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 232 شارع 

آنفا إقامة أزجر مكتب رقم 22ب - 

22372 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

563497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   27

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.INMAL

نشاط   •  : غرض الشركة بإيجاز 

الهولدينغ

غي2  أج  املباشر  االستحواذ   •

املباشر عل6 حصة في أي شركة يتم 

عن  بالفعل  موأوسة  أج  إنشاؤها 

طريق االكتتاب في رأس املال أج عن 

طريق االستحواذ عل6 امجراق املالية 

، ك داهم أج شريك ؛

أيا كان شكلها   ، املصالح  أخذ   •

أج  االكتتاب  طريق  عن  سي ا  جال   ،

مالية  أجراق  أي  من   ، االست2ساس 

سندات  أج  أسهم  أج  للتحويل  قابلة 

مدرأة  مالية  أجراق  أج  جحدات  أج 

الشركات  أ يع  في  مدرأة  غي2  أج 

سيتم  التي  أج  املنشأة  املؤسدات  أج 

امشكال.  من  شكل  بأي  تشكيلها 

أج  تجارية  أج  صناعية  كانت  سواء 

مالية أج أجراق مالية أج غي2 ذلك ؛

• إسارة امل تلكات جالتخلص منها.

أ يع  تباسل  أج  بيع  أج  شراء   •

جمصالح  جحقوق  املالية  امجراق 

الشركات.

تحديد  في  النشطة  املشاركة   •

في  جكذلك   ، جالتوأه  االست2اتيجية 

إسارة سياسة الشركة..

 232  : االأت اعي  املقر  عنوان 

رقم  مكتب  أزجر  إقامة  آنفا  شارع 

22ب - 22372 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الشركة KAL INVEST : 50 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

حصة   52  : الديد عاسل بوزجبع 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   KAL INVEST الشركة 

 7724-01 رقم  عرقوب  أفنويل 

73222 الداخلة املغرب.

عنوانه)ا)  بوزجبع  عاسل  الديد 

222 سكن أجغونجي  b3 شقة  ع ارة 

الدوي�سي 22272 الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوزجبع  عاسل  الديد 
222 سكن أجغونجي  b3 شقة  ع ارة 

الدوي�سي 22272 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 847928.

683I

FISCALITY CONSULTING CENTER

la craquante
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
la craquante شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عالل الفا�سي , ع لية الهدى ج ه 2 
, املحل رقم 629 مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232282
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 la  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.craquante
جأبات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خفيفة
مقهى.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 2 , ع لية الهدى ج ه  عالل الفا�سي 
 42222  - مراكش   629 املحل رقم   ,

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 522  : بلوري  شي اء  الديدة 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : ايت الفقي2  الديدة صفاء 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بلوري  شي اء  الديدة 
ع ارة   6 اقامة سيور مرأان الشطر 
مراكش   42222  28 الشقة   25

املغرب.
الفقي2  ايت  صفاء  الديدة 
عنوانه)ا) املدي2ة 3 تجزئة بالس الت2كي 

رقم 29 42222 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بلوري  شي اء  الديدة 
ع ارة   6 اقامة سيور مرأان الشطر 
25 الشقة 28 42222 مراكش املغرب
الفقي2  ايت  صفاء  الديدة 
عنوانه)ا) املدي2ة 3 تجزئة بالس الت2كي 

رقم 29 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242995.

684I

STE FACILITY.CASH 

 STE TRAITEUR DAR
ALKAFTAN SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

 STE TRAITEUR DAR ALKAFTAN
SARL AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
الدفلي امللك املدمى »الفتح 52« 
حي أجالس ح وسة - أرسيف - - 

35222 أرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 TRAITEUR DAR ALKAFTAN

.SARL AU
نكافة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حالقة النداء   – م ون الحفالت   –

جالرأال .
الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الدفلي امللك املدمى »الفتح 52« حي 
 35222 أجالس ح وسة - أرسيف - - 

أرسيف املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة أمينة سخان : 222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سخان  أمينة  الديدة 
 35222 أرسيف  الفتح  تجزئة 

أرسيف املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  سخان  أمينة  الديدة 
 35222 أرسيف  الفتح  تجزئة 

أرسيف املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بجرسيف  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 2439.
685I

STE FACILITY.CASH 

 STE KHOUYI TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

 STE KHOUYI TRAVAUX SARL
AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حرشة 

كامبي2 امللك املدمى »ألبي2 2 » هوارة 
اجالس رحو - أرسيف - - 35222 

أرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KHOUYI TRAVAUX SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : الطباعة - 
امشغال املختلفة - استي2اس جتصدير 

.
حرشة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
كامبي2 امللك املدمى »ألبي2 2 » هوارة 
 35222  -  - أرسيف   - رحو  اجالس 

أرسيف املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   222  : الديد عاسل خوي 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عاسل خوي عنوانه)ا) سجار 

حرشة كامبي2 هوارة أرسيف 35222 

أرسيف املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد عاسل خوي عنوانه)ا) سجار 

حرشة كامبي2 هوارة أرسيف 35222 

أرسيف املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بجرسيف  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 2438.

686I

STE FACILITY.CASH 

 STE SONDA CHARQ SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF MAROC

 STE SONDA CHARQ SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار اجالس 

صالح هوارة اجالس رحو - أرسيف - - 

35222 أرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SONDA CHARQ SARL AU
حفر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اآلبار- امشغال املختلفة - التفاجض .

عنوان املقر االأت اعي : سجار اجالس 
صالح هوارة اجالس رحو - أرسيف - - 

35222 أرسيف املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 222  : بوكريشة  عاسل  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد عاسل بوكريشة عنوانه)ا) 
أرسيف  هوارة  صالح  اجالس  سجار 

35222 أرسيف املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد عاسل بوكريشة عنوانه)ا) 
أرسيف  هوارة  صالح  اجالس  سجار 

35222 أرسيف املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بجرسيف  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 2446.
687I

STE FACILITY.CASH 

 STE ZAHRA GRAND
BRODERIE SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF MAROC

 STE ZAHRA GRAND BRODERIE
SARL AU شركة ذات مدؤجلية 
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محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

لويزات رقم 62 شارع ملوية - 
أرسيف - - 35222 أرسيف 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 ZAHRA GRAND BRODERIE

.SARL AU
فصالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العصرية  املالبس  جخياطة 
جالتقليدية- نقل البضائع للغي2 جطنيا 

ج سجليا - التفاجض .
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - ملوية  شارع   62 رقم  لويزات 
أرسيف   35222  -  - أرسيف 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد مح د الكبي2 : 222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الكبي2  مح د  الديد 
 35222 أرسيف  لويزات  تجزئة 

أرسيف املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الكبي2  مح د  الديد 
 35222 أرسيف  لويزات  تجزئة 

أرسيف املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بجرسيف  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 2445.

688I

NCG EXPERTISE

AGRO RAS EL AIN SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 AGRO RAS EL AIN SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر 
بالطابق الدفلي مركز راس العين 

سيدي بته ان بن أرير - 43252 بن 
أرير املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3579

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 أكتوبر 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AGRO : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.RAS EL AIN SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : مخ1زة.

متجر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
العين  راس  مركز  الدفلي  بالطابق 
سيدي بته ان بن أرير - 43252 بن 

أرير املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد فكري توفيق : 222 حصة 
بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد فكري توفيق عنوانه)ا) بن 
أرير 43252 بن أرير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد فكري توفيق عنوانه)ا) بن 
أرير 43252 بن أرير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن أرير بتاريخ 32 نون21 

2222 تحت رقم 442.
689I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MAROC POLO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندجق ال21يد 

2629 ، 42222، مراكش املغرب
MAROC POLO شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 57 شارع 
موريتانيا صندجق ال21يد 2629 - 

42222 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.222927

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 MAROC الوحيد  الشريك  ذات 
 222.222 رأس الها  مبلغ   POLO
 57 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
شارع موريتانيا صندجق ال21يد 2629 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   42222  -

عدم است رار نشاط الشركة.
57 شارع  جحدس مقر التصفية ب 
 -  2629 ال21يد  صندجق  موريتانيا 

42222 مراكش املغرب. 

ج عين:
طارق براسة العزيزي ج  الديد)ة) 
38 تاركة  عنوانه)ا) رياض تاركة رقم 
)ة)  ك صفي  املغرب  مراكش   4222

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242275.

692I

CABINET KOLINZ CONSEILS SARL

موريس ترنس
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE BOUCHRA 1

 ETAGE N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

موريس ترنس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 خالد 
ابن الوليد الطابق 3 رقم 8 - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : موريس 

ترنس.
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النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني ج الدج ي للبضائع.

22 خالد   : عنوان املقر االأت اعي 

ابن الوليد الطابق 3 رقم 8 - 92222 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد خربوش عبد الحق : 2.222 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الحق  عبد  خربوش  الديد 

عنوانه)ا) حي الدانية زنقة 267 رقم 

22 بي2 الشفا 92222 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الحق  عبد  خربوش  الديد 

عنوانه)ا) حي الدانية زنقة 267 رقم 

22 بي2 الشفا 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 24482.

692I

SKJ CONSULTING

اتر افوار
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SKJ CONSULTING

 BD DERFOUFI IMM DOUHI 57

 1er ETAGE APPT N°2-OUJDA ،

60000، OUJDA maroc

اتر افوار شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 57 شارع 

الدرفوفي اقامة الدجحي الطابق 

االجل الشقة رقم 2 - 62222 جأدة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37223

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   24 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد اتر افوار مبلغ 
جعنوان  سرهم   22.222 رأس الها 
57 شارع الدرفوفي  مقرها اإلأت اعي 
الشقة  االجل  الطابق  الدجحي  اقامة 
رقم 2 - 62222 جأدة املغرب نتيجة 

ل : التوقف التام عن النشاط
.

57 شارع  جحدس مقر التصفية ب 
الدرفوفي اقامة الدجحي الطابق االجل 
الشقة رقم 2 - 62222 جأدة املغرب. 

ج عين:
ج  لك  انطوان  بي2   الديد)ة) 
عنوانه)ا) فرندا 26222 نيس فرندا 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 3659.

692I

N2M CONSEIL-SARL

COSTAFIO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

COSTAFIO شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
التواصل 2 شارع تاجي ة الطابق 

الداسس رقم 29 - 62222 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

24962

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.COSTAFIO

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحداب  للبضائع  جالدج ي  الوطني 

الغي2- االستي2اس ج التصدير.

ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الطابق  تاجي ة  شارع   2 التواصل 

الناظور   62222  -  29 الداسس رقم 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : النباش  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  النباش  مح د  الديد 

 46 رقم  انباشا  مي ون  اجالس  حي 

62222 الناضور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  النباش  مح د  الديد 

 46 رقم  انباشا  مي ون  اجالس  حي 

62222 الناضور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4825.

693I

N2M CONSEIL-SARL

PEGASE STALLION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

PEGASE STALLION شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن االجل الزنقة 5 الرقم 29 
الطابق الثالث الرقم 6 - 62222 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PEGASE STALLION
االستي2اس   : غرض الشركة بإيجاز 

ج التصدير.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 29 الرقم   5 الزنقة  االجل  الحدن 
 62222  -  6 الرقم  الثالث  الطابق 

الناضور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد يوسف الدنو�سي : 2.222 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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الدنو�سي  يوسف  الديد 

بويفرجر  بني  امالحا  سجار  عنوانه)ا) 

62222 الناضور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الدنو�سي  يوسف  الديد 

بويفرجر  بني  امالحا  سجار  عنوانه)ا) 

62222 الناضور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4826.

694I

Valoris Partners

ZAATAR FOOD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Valoris Partners

 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

ZAATAR FOOD شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق الداسس رقم 28 

- 22222 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.529949

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 نون21   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

راشيق  منى  )ة)  الديد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   2.222

2.222 حصة لفائدة الديد )ة) س ية 

الشرايبي بتاريخ 27 نون21 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848879.

695I

ORCOM FIDUS CONSULTING

LERIT HOUSE  SARL A.U
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE GHANDY LOT H 254
 APP 01 CITE DAKHLA AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

LERIT HOUSE  SARL A.U شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 24 

الطابق 2 ع ارة سار الرايس شارع 
29 ف21اير تال21أت اكاسير - 82222 

اكاسير املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 ف21اير   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 LERIT  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.HOUSE  SARL A.U
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشقق املفرجشة
كراء املكاتب ج املحالت التجارية

االنعاش العقاري.
مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
24 الطابق 2 ع ارة سار الرايس شارع 
 82222  - ف21اير تال21أت اكاسير   29

اكاسير املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : الديدة ناجي الدين ليل6 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة ناجي الدين ليل6 عنوانه)ا) 
28 زنقة انفا العليا فيال مي وزة انفا 
الدارالبيضاء   22222 الدارالبيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة ناجي الدين ليل6 عنوانه)ا) 
28 زنقة انفا العليا فيال مي وزة انفا 
الدارالبيضاء   22222 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   27 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2222 تحت رقم 229567.
696I

VUE D’EXPERTS

PHARMA FIRST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تقليص هدف الشركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
PHARMA FIRST شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي زنقة 

راسين الطابق امر�سي إقامة اإلليزي 
فال فلوري - 22392 الدارالبيضاء 

املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
227952

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تم حذف  29 شتن21  املؤرخ في 
امنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحا ي :
تصنيع املنتجات الطبية املداعدة
جاملعدات  التج يل  منتجات  بيع 

الرياضية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 846733.
697I

FADIFISC

RAYANE HASSAN TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FADIFISC
شارع املقاجمة رقم 2 الطابق االجل 

ع ارة امزيل ج الزركدي اكاسير 

 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكاسير املغرب

 RAYANE HASSAN TRANS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سار بوبكر 

سراركة - 82222 اكاسير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46262

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 32 أكتوبر 2222 تقرر حل 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 RAYANE HASSAN الشريك الوحيد

 222.222 رأس الها  مبلغ   TRANS

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي سار 

بوبكر سراركة - 82222 اكاسير املغرب 

الحل املدبق للشركة ج ج   : نتيجة ل 

ضعها في التصفية النهائية

.

جحدس مقر التصفية ب سار بوبكر 

سراركة - 82222 اكاسير املغرب. 

ج عين:

ج  علواش  مح د  الديد)ة) 

بوسحاب  سيدي  سجار  عنوانه)ا) 

املغرب  اكاسير   82222 امدكرجض 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   32 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2222 تحت رقم 229525.

698I
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PME CONSULTING GROUP

ASSIFA FOOD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، املكتب 22، الطابق الثاني، 

مركب الجواهر، شارع الدالجي، 
املدينة الجديدة، فاس ، 32222، 

فاس املغرب
ASSIFA FOOD شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 66 
املكتب 22 الطابق الثاني مركب 

الجواهر شارع الدالجي - 32222 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ASSIFA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.FOOD
التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 
جاالستي2اس جبصفة عامة كل الع ليات 
العقارية  جغي2  جالعقارية  التجارية 
جاملالية املتعلقة بصفة مباشرة أج غي2 

مباشرة بالهدف املذكور أعاله.
 66 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
مركب  الثاني  الطابق   22 املكتب 
 32222  - الدالجي  شارع  الجواهر 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
: الع راني  العظيم  عبد   الديد 
252 حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
: الع راني  مح د  الحاج   الديد 
252 حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

: الع راني  اللطيف  عبد   الديد 
252 حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 252 الديد عبد الغني الع راني : 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الع راني  العظيم  عبد  الديد 
الديفا  يحيى  أجالس  قصر  عنوانه)ا) 

52222 أرفوس املغرب.
الع راني  مح د  الحاج  الديد 
الديفا  يحيى  أجالس  قصر  عنوانه)ا) 

52222 أرفوس املغرب.
الع راني  اللطيف  عبد  الديد 
عنوانه)ا) تجزئة خراط رقم 2 سلوان 

62222 الناظور املغرب.
الع راني  الغني  عبد  الديد 
عنوانه)ا) حي الوفاق سلوان 62222 

الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الع راني  العظيم  عبد  الديد 
الديفا  يحيى  أجالس  قصر  عنوانه)ا) 

52222 أرفوس املغرب
الع راني  مح د  الحاج  الديد 
الديفا  يحيى  أجالس  قصر  عنوانه)ا) 

52222 أرفوس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5286.
699I

Fidel Audit

 UNIVERS
PHARMACEUTICALS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

Fidel Audit
23 شارع الأي2جند إقامة 2222 

الطابق امجل رقم 2 ، 22522، الدار 
البيضاء املغرب

 UNIVERS PHARMACEUTICALS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الجوهرة الخضراء مشرجع إشراق 

سانت2 ع ارة 26 رقم 22 طريق 
الجديدة ليداسفة - 22292 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.256587
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 أكتوبر   24 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم«   2.422.222«
»2.222.222 سرهم« إ 6 »3.422.222 
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم« 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 42464.

722I

Fidel Audit

 UNIVERS
PHARMACEUTICALS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
خفض رأس ال الشركة

Fidel Audit
23 شارع الأي2جند إقامة 2222 

الطابق امجل رقم 2 ، 22522، الدار 
البيضاء املغرب

 UNIVERS PHARMACEUTICALS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الجوهرة الخضراء مشرجع إشراق 

سانت2 ع ارة 26 رقم 22 طريق 
الجديدة ليداسفة - 22292 الدار 

البيضاء املغرب.
خفض رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.256587

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 أكتوبر   24 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 
من  أي  سرهم«   986.222« قدره 
»3.422.222 سرهم« إ 6 »2.424.222 
عدس  تخفيض   : طريق  عن  سرهم« 

امسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 42464.

722I

FIDUCOJ

STE ROKIA DE TRANSPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
 STE ROKIA DE TRANSPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي طريق 
أراسة تجزئة الزهور رقم 226 - 

62222 جأدة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24929

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 نون21 2222 ت ت إضافة 
إ 6 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
املتاأرة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن21   25 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2942.

722I

FIDUCOJ

STE VIE EXPERES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي2 نشاط الشركة

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE VIE EXPERES شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها االأت اعي حي املدي2ة 

رقم 458 - 64552 أراسة املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32282

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تغيي2   2222 نون21   28 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »املتاأرة
التصدير جاإلستي2اس

أج  املختلفة  امشغال  في  مقاجل 
البناء » إ 6 »املتاأرة



23849 الجريدة الرسميةعدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222) 

)تحويل  املقاجلة  إسارة  في  جسيط 

امموال جالخدمات امخرى)«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2925.

723I

مكتب محاسبة

 ALGORITHME SERVICES

SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

مكتب محاسبة

ع ارة 42 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 222 الرشيدية ، 52224، 

الرشيدية املغرب

 ALGORITHME SERVICES SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

سرغين الخنك ص ب 222 

الرشيدية - 52222 الراشدية 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22989

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   28 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

  ALGORITHME SERVICES SARL

سرهم   222.222,22 رأس الها  مبلغ 

قصر  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

سرغين الخنك ص ب 222 الرشيدية 

الراشدية املغرب نتيجة ل   52222  -

: افالس.

قصر  ب  التصفية  مقر  جحدس 

سرغين الخنك ص ب 222 الرشيدية 

- 52222 الراشدية املغرب. 

ج عين:

ج  بورخيس  مح د  الديد)ة) 

عنوانه)ا) بلوك س رقم 2 حي بوتاالمين 

الرشيدية املغرب   52222 الرشيدية 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 957.

724I

SMAIL BROD

SMAIL BROD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMAIL BROD
سجار اكني ندعي�سى الداحل تيزنيت ، 

85222، تيزنيت املغرب
SMAIL BROD شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مار�سي 
باب اكلو رقم 33 تزنيت

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49523546

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SMAIL : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.BROD
الخياطة   : غرض الشركة بإيجاز 

ج الطرز.
مار�سي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

باب اكلو رقم 33 تزنيت
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

بوسالم  اس اعيل  الديدة 

عنوانه)ا) سجار اكني ندعي�سى الداحل 

تيزنيت 85222 تيزينت املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

بوسالم  اس اعيل  الديدة 

عنوانه)ا) سجار اكني ندعي�سى الداحل 

تيزنيت 85222 تيزينت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   23 بتاريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

2222 تحت رقم 338/2022.

725I

شركة ابهوش للخدمات

MEDIA PRO ASWATNEWS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة ع ارة الصالحي الطابق 

االجل رقم 24 العيون ، 72222، 

العيون املغرب

 MEDIA PRO ASWATNEWS

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي شارع خالد 

ابن الوليد حي القدم مت2ان صحراء 

رقم 82 - 72222 العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29589

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2222 سأن21   25 في  املؤرخ 

نشاط  إ 6  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

نقل املدتخدمين لحداب الغي2. 

النقل الدياحي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن21   26 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 3474/2022.

726I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

PINKDESIGN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

إضافة تد ية تجارية أج شعار 

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
سياموند، الطابق امجل ، مكتب رقم 

3 ، 92222، طنجة املغرب
PINKDESIGN »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

الجيش امللكي إقامة الزهور الطابق 
امر�سي رقم3 - 92222 طنجة 

املغرب.
»إضافة تد ية تجارية أج شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.226427
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 نون21 2222 تقرر إضافة 

شعار تجاري للشركة جهو:
LA BOCA NEGRA

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن21   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 24356.
727I

ايطال كونداي

GAMARIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ايطال كونداي
286 حي النهضة سيدي عالل 

البحراجي ، 25252، سيدي عالل 
املغرب

GAMARIS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 32 زنقة 
اح د الوكيلي حدان الرباط - 

22222 الرياط املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
264527
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GAMARIS
م ثلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجارية ، مدتشارة تجارية.
 32  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - زنقة اح د الوكيلي حدان الرباط 

22222 الرياط املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
222 حصة   : الديد غندجر هدى 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة غندجر هدى عنوانه)ا) 29 
شارع موالي اس اعيل شقة 8 حدان 

الرباط 22222 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  هدى  غندجر  الديدة 
 8 شقة  اس اعيل  موالي  شارع   29
حدان الرباط 22222 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232962.
728I

N2M CONSEIL-SARL

 SOCIETE MARBRE IMPORT
EXPORT DE L›ORIENTAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

 SOCIETE MARBRE IMPORT
EXPORT DE L›ORIENTAL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 

الحدن االجل زنقة 5 رقم 29 الطابق 
الثاني رقم 6 - 62222 الناظور 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.22625

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   29 املؤرخ في 
 SOCIETE MARBRE IMPORT
شركة   EXPORT DE L’ORIENTAL
مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي شارع الحدن االجل 
زنقة 5 رقم 29 الطابق الثاني رقم 6 - 
62222 الناظور املغرب نتيجة النتهاء 

الغرض من الشركة.
ج عين:

عبد الرح ان اعوي�سي  الديد)ة) 
بني  عين  الجديد  الحي  عنوانه)ا)  ج 
مطهر 64222 أراسة املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
شارع  جفي   2222 نون21   29 بتاريخ 
الحدن االجل زنقة 5 رقم 29 الطابق 
الناظور   62222  -  6 رقم  الثاني 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4872.
729I

FLASH ECONOMIE

GAZON VERT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GAZON VERT شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطوابل 
العليا تجزئة الرباحي شارع مح د 
الخراز رقم 29 - 93222 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 مارس   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GAZON VERT
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البدتنة ، جأنشطة تنديق الحدائق ، 
جصيانة املداحات الخضراء  جإنشاء 
، جبناء الحدائق ، جتركيب املصاطب 
امنشطة  جأ يع  الخشبية  جامسوار 

املداعدة جاملك لة لهذا الكائن.
التجارة بشكل عام..

الطوابل   : عنوان املقر االأت اعي 
مح د  شارع  الرباحي  تجزئة  العليا 
تطوان   93222  -  29 رقم  الخراز 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : الديد رضوان اخريخر 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد رضوان اخريخر عنوانه)ا) 
املالليين  أ اعة  الشويخيين  سجار 

93222 تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد رضوان اخريخر عنوانه)ا) 
املالليين  أ اعة  الشويخيين  سجار 

93222 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   23 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2297.
722I

cabinet aux services des affaires

QUADS MERZOUGA CITY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 QUADS MERZOUGA CITY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي قصر 

تيهاريين الطاجس الريصاني - 52452 
الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26542

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.QUADS MERZOUGA CITY
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراأات النارية.
قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 52452  - تيهاريين الطاجس الريصاني 

الريصاني املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : اجعتو  احداين  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
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جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

اجعتو عنوانه)ا)  الديد احداين 
الصباح  عرب  فزنا  العشورية  قصر 

52352 الجرف املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
اجعتو عنوانه)ا)  الديد احداين 
الصباح  عرب  فزنا  العشورية  قصر 

52352 الجرف املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 26542.

722I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DAR VOYAGE
إعالن متعدس القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندجق ال21يد 

2629 ، 42222، مراكش املغرب
DAR VOYAGE »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: 57 شارع 
موريتانيا صندجق ال21يد 2629 - 

42222 مراكش املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.228249

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
 ( االأت اعية  الحصص  بعض  بيع 
التي ت تلكها  حصة اأت اعية)   334
شركة  في  كعوا�سي  اقبال  االندة 
لفائدة   (DAR VOYAGE (SARL AU

الديد طارق براسة العزيزي
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
 ( االأت اعية  الحصص  بعض  بيع 
التي ت تلكها  حصة اأت اعية)   333
شركة  في  كعوا�سي  اقبال  االندة 
لفائدة   (DAR VOYAGE (SARL AU

الديد اح د ال سعد

قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
 ( االأت اعية  الحصص  بعض  بيع 
التي ت تلكها  حصة اأت اعية)   267
شركة  في  كعوا�سي  اقبال  االندة 
لفائدة   (DAR VOYAGE (SARL AU

االندة نليا العزجزي
قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 
 ( االأت اعية  الحصص  بعض  بيع 
التي ت تلكها  حصة اأت اعية)   266
شركة  في  كعوا�سي  اقبال  االندة 
لفائدة   (DAR VOYAGE (SARL AU

االندة لينا العزجزي
قرار رقم 5: الذي ينص عل6 مايلي: 
 « تغيي2 الشكل القانوني الشركة من 
إ 6»   »  (DAR VOYAGE (SARL AU

» (DAR VOYAGE (SARL
قرار رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 
براسة  طارق  الديد  من  كل  تعيين 
سعد  ال  اح د  الديد  ج  العزيزي 

مدي2ان سريكان ملدة غي2 محدسة
قرار رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
قيوس  أي  جبدجن  جمنفصل  فرسي 
للديد طارق براسة العزيزي ج الديد 

اح د ال سعد
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
 6,  3,  2 املواس  تعديل  عل6  املوافقة 
االسا�سي  النظام  تحديث  ج   23,  7,

للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242282.
722I

ACO CONSULTING

MM DISTRIBUTION
إعالن متعدس القرارات

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,72
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
MM DISTRIBUTION »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد«

 Rue :جعنوان مقرها االأت اعي
 Ahmed Touki - Résidence

 Ourok - 3ème étage - Apt. n°13
- - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.277622

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

هبة حصص اأت اعية
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
»شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
ذات  »شركة  إ 6  الوحيد«  الشريك 

املدؤجلية املحدجسة«.
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
من  مويس  مح د  اليدد  استقالة 
مهامه ك دي2 للشركة ج تعيين الديد 
عصام مويس ك دي2 أديد للشركة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم أ يع البنوس تم تغيي2ها: 
تغيي2  تم  مايلي:  عل6  ينص  الذي 

الشكل القانوني للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848943.
723I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE HIRCHI CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MATAHRI ABDERRAHIM
225 زنقة جليلي حي الدالم بركان ، 

63322، بركان املغرب
STE HIRCHI CAR شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 22 
زنقة احد حي االمل رقم 22 زنقة 

احد حي االمل 63322 بركان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.7225

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   25 املؤرخ في 
ذات  شركة   STE HIRCHI CAR
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
 222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
22 زنقة  22 زنقة احد حي االمل رقم 
بركان املغرب   63322 احد حي االمل 

نتيجة لعدم نجاح املشرجع.
ج عين:

الديد)ة) فؤاس حي2�سي ج عنوانه)ا) 
 63322 زنقة احد حي االمل   22 رقم 

بركان املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 22 جفي رقم   2222 نون21   25 بتاريخ 
زنقة احد حي االمل رقم 22 زنقة احد 

حي االمل 63322 بركان املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  ب21كان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 653/2022.
724I

FIDUCIAIRE NAKHIL

BIOVAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL
 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
BIOVAL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 222 

مكتب رقم 2 سجار افران كلم 24 
طريق املحاميد - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232287
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BIOVAL

شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيع ج توزيع النفايات العضوية ج   ،

اعاسة تدجيرها.

- انتاج توزيع امس دة.

- االستي2اس ج التصدير.

عنوان املقر االأت اعي : رقم 222 

مكتب رقم 2 سجار افران كلم 24 طريق 

املحاميد - 42222 مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد الحدين شباح : 52 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديدة آسية بنشكور : 52 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شباح  الحدين  الديد 

 42222 ملحاميد   233 رقم   4 سعاسة 

مراكش املغرب.

الديدة آسية بنشكور عنوانه)ا) 

 43222  272 رقم  الخليفة  أنان 

القلعة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  شباح  الحدين  الديد 

 42222 ملحاميد   233 رقم   4 سعاسة 

مراكش املغرب

الديدة آسية بنشكور عنوانه)ا) 

أنان الخليفة 43222 القلعة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242222.

725I

A. SAAIDI CONSULTANTS

NALINE FOOD
إعالن متعدس القرارات

أ. الدعيدي مدتشارجن
4، ساحة ماريشال - الدار البيضاء 

»NALINE FOOD«
شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

رس الها 222.222,22 سرهم
الكائن مقرها: الدار البيضاء – 

إقامة نورماندي، 
28، زنقة نورماندي – املعاريف

السجل التجاري : 492.997
فقدان ثالثة أرباع )¾) رس ال 

الشركة
ج است رار استغاللها 

العاسي  غي2  القرار  ب وأب   –  I
للشركاء بتاريخ 22 يونيو 2222، جهم 
86 من  يبتون طبقا ملقتضيات املاسة 
القانون 5-96 بتاريخ 23 ف21اير 2997 
املعدل جاملت م بالقانون رقم 21-05 
ال  أنه  تقرر   ،24-10 رقم  جالقانون 
ساعي للحل املدبق للشركة، رغم أن 
الرساميل الذاتية تقل عن ربع )1/4) 

رس ال الشركة.
القانوني  باإليداع  القيـام  تم   -  II
املحك ة  لدى  الضبط  بكتابة 
فاتح  بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

شتن21 2222 تحت رقم 836278.
عن املدتخلص جالبيانات

726I

AJM FINANCE GROUPE

JADOB
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

AJM FINANCE GROUPE
 AVENUE ALLAL EL FASSI

 RESIDENCE MAROUANE5
 APPRT N°14 MARRAKECH ،

40000، Marrakech Maroc
JADOB شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار ايت 

ساجس رقم22 أكفاي لوساية مراكش - 
42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.226882

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
اس  ابراهيم   )ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من   5.222 مشاي 
حصة لفائدة الديد   22.222 أصل 
أكتوبر   27 أ ال امليس بتاريخ  )ة) 

.2222
اس  ابراهيم   )ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من   5.222 مشاي 
حصة لفائدة الديد   22.222 أصل 
أكتوبر   27 )ة) نزهة املجدجبي بتاريخ 

.2222
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 22232.
727I

LH LIVING

إل أش ليفينغ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LH LIVING
 RUE SOUMAYA RESIDENCE

 SHEHRAZADE 3 5EME ETAGE
 N° 22 PALMIERS CASABLANCA

 ، 20340، CASABLANCA
MAROC

إل أش ليفينغ شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
س ية إقامة شهرزاس 3 طابق 5 رقم 

22 بامليي الدار البيضاء - 22222 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564569

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : إل أش 

ليفينغ.

نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجارية،  جاملعامالت  العقارات 

جالتقديم  العقاري،  جالتطوير 

جإسارة  اإليجارات،  جإسارة  الفرعي، 

امل تلكات جأ يع امنشطة املرتبطة 

بهدف  مباشر  غي2  أج  مباشر  بشكل 

الشركة املحدس عل6 هذا النحو؛

جاإلسارة  جاالستحواذ  اإلنشاء   

التجارية  املؤسدات  لج يع  الحرة 

جتأأي2  جغي2ها،  العقارية  جالوكاالت 

ي كن  التي  املباني  أ يع  شراء  أج 

امشكال  من  شكل  بأي  استخدامها 

لغرض الشركة؛

للشركات  الخدمات  تقديم   

جاإلسارات

استي2اس جتصدير مواس البناء.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
5 رقم  3 طابق  س ية إقامة شهرزاس 

 22222  - البيضاء  الدار  بامليي   22

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : الحيلة  ليل6  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحيلة  ليل6  الديدة 

 28 شارع مكة إقامة كاليفورنيا رقم 

 22222 البيضاء  الدار  كاليفورنيا 

الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الحيلة  ليل6  الديدة 

 28 شارع مكة إقامة كاليفورنيا رقم 

 22222 البيضاء  الدار  كاليفورنيا 

الدار البيضاء املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
سأن21 2222 تحت رقم 22848938.
728I

HI GEST SARL AU

LAVAST ACI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
رقم 23 حي الرأا فاهلل النخيل 

الش ا ي ، 42262، مراكش املغرب
LAVAST ACI شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 

امع ال زينيت زنقة مدلم تجزئة 
بوكار الطابق 3 الشقة رقم 24 باب 

سكالة - 42232 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232422

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAVAST ACI
طباعة ج   : غرض الشركة بإيجاز 

تدويق.
مركز   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تجزئة  مدلم  زنقة  زينيت  امع ال 
باب   24 الشقة رقم   3 بوكار الطابق 

سكالة - 42232 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
بن  الزهراء  فاط ة  الديدة 
 222 حصة بقي ة   2.222  : اضبيعة 

سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

بن  الزهراء  فاط ة  الديدة 
الولجة  سجار  عنوانه)ا)  اضبيعة 
سيدي عبد هللا غياث الحوز 42252 

آيت اجرير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
بن  الزهراء  فاط ة  الديدة 
الولجة  سجار  عنوانه)ا)  اضبيعة 
سيدي عبد هللا غياث الحوز 42252 

آيت اجرير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   27 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242267.

729I

MOGADOR GESTION

B.GRAPHIC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46
 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC
B.GRAPHIC شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
الدفلي ع لية الصباح ع ارة 26 

شقة 22 الصويرة الجديدة - 44222 
الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   32
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.B.GRAPHIC
غرض الشركة بإيجاز : - مقاجل في 
تديي2 الع ليات التجارية ج الخدماتية 

)تنظيم الحفالت).
- تاأر.

- االستي2اس ج التصدير.
الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 26 ع ارة  الصباح  ع لية  الدفلي 
شقة 22 الصويرة الجديدة - 44222 

الصويرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
أون  برجنو  أيوفرجي  الديد 
222 سرهم  222 حصة بقي ة   : كلوس 

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد أيوفرجي برجنو أون كلوس 
عنوانه)ا) الشقة 22 ع ارة 26 تجزئة 
 44222 الجديدة  الصويرة  الصباح 

الصويرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد أيوفرجي برجنو أون كلوس 
عنوانه)ا) الشقة 22 ع ارة 26 تجزئة 
 44222 الجديدة  الصويرة  الصباح 

الصويرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 27 سأن21 

2222 تحت رقم 500/2022.
722I

CLAXA GROUPE SARL AU

 STE CLAXA GROUPE SARL
AU شركة كالسا كروب

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CLAXA GROUPE SARL AU
 DR IGUIOUAZ AIT HERBIL

 ،AKKA TAMANARTE ، 84000
طاطا املغرب

 STE CLAXA GROUPE SARL AU
شركة كالسا كرجب شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار اكيواز 

ايت حربيل ت نارت طاطا طاطا 
84222 طاطا املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
CLAXA GROUPE SARL AU شركة 

كالسا كرجب.
تخصص   : غرض الشركة بإيجاز 
ال21مجة ج املعلوميات جنظام املراقبة 
ج  التواصل  ج  اإللكت2جنية  جالح اية 
النشاط الثاني هو الكهرباء ج الصيانة 

الكهربائية.
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
طاطا  ت نارت  حربيل  ايت  اكيواز 

طاطا 84222 طاطا املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد مصطفى اجلحاج عنوانه)ا) 
سجار اكيواز ايت حربيل ت نارت طاطا 

84222 طاطا املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد مصطفى اجلحاج عنوانه)ا) 
سجار اكيواز ايت حربيل ت نارت طاطا 

84222 طاطا املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   27 بتاريخ  بطاطا  االبتدائية 

2222 تحت رقم 109/21.

722I

FADIFISC

INSTITUTION MONT-
BLANC PRIVE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

FADIFISC
شارع املقاجمة رقم 2 الطابق االجل 

ع ارة امزيل ج الزركدي اكاسير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكاسير املغرب
 INSTITUTION MONT-BLANC

PRIVE شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
GH28B 283 الدعاسة 2 شقة رقم 
3 الحي املح دي - 82222 اكاسير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53752
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   28
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 INSTITUTION MONT-BLANC

.PRIVE
مؤسدة   : غرض الشركة بإيجاز 

تعلي ية خاصة بج يع املدتويات.
ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شقة رقم   2 الدعاسة   GH28B  283
اكاسير   82222  - املح دي  الحي   3

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 855.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 : الخليفي  نعيم  مح د  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222

للحصة.
الديدة لبنى الخليفي : ارض عارية 
مداحة 252 مت22 رقم امللك العقاري 

09/173058 بقي ة 5.222 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الخليفي  لبنى  الديدة 
االقامة  حي   29 رقم  الخرطوم  زنقة 

82222 اكاسير املغرب.
الخليفي  نعيم  مح د  الديد 
حي  التعاجن  زنقة   22 عنوانه)ا) 

تل21أت 82222 اكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الخليفي  لبنى  الديدة 
االقامة  حي   29 رقم  الخرطوم  زنقة 

82222 اكاسير املغرب
الخليفي  نعيم  مح د  الديد 
حي  التعاجن  زنقة   22 عنوانه)ا) 

تل21أت 82222 اكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2222 تحت رقم 229526.
722I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

MEGA EXPERTISE MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 922

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

  MEGA EXPERTISE MAROC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي الع ارة 

رقم 28 الشقة رقم 2 حي قلصاسي 
اكدال الرباط - 22222 الرباط 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.242872

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   27 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 MEGA EXPERTISE الشريك الوحيد
 222.222 MAROC   مبلغ رأس الها 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
حي   2 رقم  الشقة   28 رقم  الع ارة 
 22222  - الرباط  اكدال  قلصاسي 
التصفية   : نتيجة ل  املغرب  الرباط 

الحبية.
 3 الحي  ب  التصفية  مقر  جحدس 
شارع الجكرندا حي   2 بلوك أ الرقم 
الرباط   22222  - الرباط  الرياض 

املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) خالد  ناجي ج عنوانه)ا) 
الحي 3 بلوك أ الرقم 2 شارع الجكرندا 
الرباط   22222 الرباط  الرياض  حي 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
 3 الحي   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 
شارع الجكرندا حي   2 بلوك أ الرقم 

الرياض الرباط
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.D232398 2222 تحت رقم
723I

TGHRAR SERVICES CASH

تغرار سرفيس كاش
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TGHRAR SERVICES CASH
بوتغرار اغيل امكون تنغي2 ، 45222، 

قلعة مكونة املغرب
تغرار سرفيس كاش شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي بوتغرار 
اغيل امكون تنغي2 - 45222 قلعة 

مكونة املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   28

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تغرار   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

سرفيس كاش.

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال 

اصالح جبيع االأهزة االلكت2جنية 

التوصيل 

التجارة االلكت2جنية 

تدويق املنتجات املحلية.

بوتغرار   : املقر االأت اعي  عنوان 

قلعة   45222  - تنغي2  امكون  اغيل 

مكونة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : الديد الحدن الع راني 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الحدن الع راني عنوانه)ا) 

 45222 تنغي2  امكون  اغيل  بوتغرار 

قلعة مكونة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد الحدن الع راني عنوانه)ا) 

 45222 تنغي2  امكون  اغيل  بوتغرار 

قلعة مكونة املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   25 بتاريخ  بتنغي2  االبتدائية 

2222 تحت رقم 938.

724I
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PLANK

 FRERES TRAVAUX
MULTISERVICES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PLANK
22، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 22292، الرباط املغرب
 FRERES TRAVAUX

MULTISERVICES شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الرح ة 

قطاع جاج رقم 528 سال - 22222 
سال املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37227

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 أكتوبر 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 FRERES : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.TRAVAUX MULTISERVICES
غرض الشركة بإيجاز : - تركيبات 

كهربائية
- أع ال متنوعة.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - سال   528 رقم  جاج  قطاع  الرح ة 

22222 سال املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : كرجم  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كرجم  مح د  الديد 
سال   422 حي الرح ة قطاع جاج رقم 

22222 سال املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  كرجم  مح د  الديد 
سال   422 حي الرح ة قطاع جاج رقم 

22222 سال املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بدال  االبتدائية 

2222 تحت رقم 42265.
725I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ميلبورن بوتانيكا
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC

ميلبورن بوتانيكا شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 78 سرب 

سيدي لحدن ا علي باب سكالة 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
228732

 32 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 غشت 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

ميلبورن بوتانيكا.

مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
منازل  الخدمات)فناسق  تديي2  في 

الضيافة رياض)
التصدير ج االستي2اس.

سرب   78  : عنوان املقر االأت اعي 
سكالة  باب  علي  ا  لحدن  سيدي 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : مالك  انجيال  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مالك  انجيال  الديدة 
 BLUFF ROAD ,ST  222
 LEONARDS VICTORIAI 3223

فيكتوريا است2اليا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مالك  انجيال  الديدة 
 BLUFF ROAD ,ST  222
 LEONARDS VICTORIAI 3223

فيكتوريا است2اليا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 239289.
726I

Fidel Audit

FILIAVET
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

Fidel Audit
23 شارع الأي2جند إقامة 2222 

الطابق امجل رقم 2 ، 22522، الدار 
البيضاء املغرب

FILIAVET شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 387 شارع 
مح د الخامس الطابق 7 رقم 29 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.437623

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2222 نون21   28 املؤرخ في 
قدا  الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

حاتم ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 42554.

727I

Fidel Audit

SOUHAIT CASH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fidel Audit
23 شارع الأي2جند إقامة 2222 

الطابق امجل رقم 2 ، 22522، الدار 
البيضاء املغرب

SOUHAIT CASH شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار بعيز 
لهراجيين شارع 22 مارس - 29224 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564779

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOUHAIT CASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امموال.
عنوان املقر االأت اعي : سجار بعيز 
 29224  - مارس   22 شارع  لهراجيين 

الدار البيضاء املغرب.
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : مح د  حنباز  الديد 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد حنباز مح د عنوانه)ا) سجار 
الدار البيضاء   29224 بعيز لهراجيين 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مح د  حنباز  الديد 
الدار   29224 لهراجيين  بعيز  سجار 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 42855.
728I

MOROCCO LEADER BUSINESS CENTER 2

STA TRANSPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 MOROCCO LEADER BUSINESS
CENTER 2

زنقة العرعار9 اقامة أاليس الطابق 
الرابع رقم 27 ، 22222، الدار 

البيضاء املغرب
STA TRANSPORT شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنقة 
ص21ي بوأ عة الطابق 2 رقم 

6 الدار البيضاء - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.322232
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2227 تقرر حل  25 سأن21  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ   STA TRANSPORT
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
بوأ عة  ص21ي  زنقة   22 اإلأت اعي 

البيضاء  الدار   6 رقم   2 الطابق 
املغرب  البيضاء  الدار   22222  -
نظرا  صعوبة إيجاس زبناء   : نتيجة ل 

لل نافدة.
زنقة   22 جحدس مقر التصفية ب 
ص21ي بوأ عة الطابق 2 رقم 6 الدار 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 

املغرب. 
ج عين:

ج  ع اس  تدوقت  الديد)ة) 
عنوانه)ا) بلوك ت 9 رقم 75 القامرة 
الرباط   22222 م  ي  ح  الجنوبية 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : 22 زنقة 
ص21ي بوأ عة الطابق 2 رقم 6 الدار 

البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2222 تحت رقم 829254.
729I

wimocab

DAR EL FARAJ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

wimocab
مج وعة سوفيان رقم 49 

الطبقة 3 الشقة 8 سدي معرجف 
الدارالبيضاء مج وعة سوفيان 

رقم 49 الطبقة 3 الشقة 8 سدي 
معرجف الدارالبيضاء، 22282، 

املغرب الدار البيضاء
DAR EL FARAJ شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 3 

طريق املحافظة شارع 2 مارس 
الدارالبيضاء - 22472 الدارالبيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.242995

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   27 في  املؤرخ 
ذات  شركة   DAR EL FARAJ حل 

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
شارع  املحافظة  طريق   3 اإلأت اعي 
 22472  - الدارالبيضاء  مارس   2
املغرب نتيجة لعجز في  الدارالبيضاء 

املداخل.
ج عين:

أطويل  املصطفى  الديد)ة) 
برجفانس  3زنقة  عنوانه)ا)  ج 
املدتشفيات  حي   7 شقة   4 طابق 
الدارالبيضاء   22282 الدارالبيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 27 أكتوبر 2222 جفي 3 طريق 
املحافظة شارع 2 مارس الدارالبيضاء 

- 22472 الدارالبيضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848263.

732I

FIDUCIAIRE GONDWANA

نوماد فيت
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GONDWANA
 IMM ATLAS AMOUGAY

 DCHEIRA INZEGANE، 86350،
INZEGANE MAROC

نوماس فيت شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي منازل 
الدرجة 2 الشطر 2 - 2-272 الدرجة 

برشيد املغرب 43275 الدرجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27372

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
نوماس   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

فيت.
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تقوية  ج  البدنية  اللياقة  ج  للرياضة 
شراء  التداريب//بيع  ج  العضالت 
ج تدويق أ يع الدلع ج املعدات ج 
االكددوارات  ج  االحدية  ج  املالبس 
الغدائية// املك الت  الرياضيةج 
تنظيم االنشطة ج الجوالت الرياضية.
منازل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الدرجة   1-172 -  2 الشطر   2 الدرجة 
برشيد املغرب 43275 الدرجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : رشيدة  سحو  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رشيدة  سحو  الديدة 
 2 الطابق   222 الرقم  ح زة  تجزئة 

الدرجة 43275 املغرب املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  رشيدة  سحو  الديدة 
 2 الطابق   222 الرقم  ح زة  تجزئة 

الدرجة 43275 املغرب املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   25 بتاريخ  ب21شيد  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2253.
732I

S.H EXPERTISE

CASH INTERFACE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,22

 Derb Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،
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CASABLANCA MAROC
CASH INTERFACE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 77 زنقة 

مح د س يحة الطابق 22 رقم 57 - 
22222 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 CASH  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.INTERFACE
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لبيع أجتأأي2 العقارات.
زنقة   77  : عنوان املقر االأت اعي 
 - 57 22 رقم  مح د س يحة الطابق 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : س ريس  رشيد  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  س ريس  رشيد  الديد 
رقم 8 زنقة موزار طابق 5 حي الراسين 

22222 الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  س ريس  رشيد  الديد 
رقم 8 زنقة موزار طابق 5 حي الراسين 

22222 الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
732I

H.MANAGEST

ACCESSOIRES R SIMO

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

H.MANAGEST

 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،

SAFI MAROC

ACCESSOIRES R SIMO شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 263 زنقة 

سار �سي عي�سى شعبة 22 حي فرندا - 

46222 اسفي املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22639

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 

شركة   ACCESSOIRES R SIMO

ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأس الها 52.222 سرهم 

زنقة   263 جعنوان مقرها اإلأت اعي 

حي فرندا   22 سار �سي عي�سى شعبة 

- 46222 اسفي املغرب نتيجة للعدم 

تحقيق االهداف املرتقبة.

ج عين:

ج  البصكري  غفران  الديد)ة) 

زنقة سار �سي عي�سى   263 عنوانه)ا) 

اسفي   46222 حي فرندا   22 شعبة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 22 نون21 2222 جفي 263 زنقة 

سار �سي عي�سى شعبة 22 حي فرندا - 

46222 اسفي املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   29 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2277.

733I

CABINET SERVICES EXPRESS SARL

 STE FEDERALES DES MINES
ET CARRIERES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تفويت حصص

 CABINET SERVICES EXPRESS
SARL

 IMM GRAGUI N8 BUREAU N5
 RUE SANAOUBAR SEFROU ،

31000، Sefrou Maroc
 STE FEDERALES DES MINES ET
CARRIERES شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 297 
حي سيدي بومدين طريق صفرج - 

32222 صفرج املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2752

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
رجبي2طو مراس  )ة)  تفويت الديد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   222
222 حصة لفائدة الديد )ة) مبارك 

بنح و بتاريخ 28 أكتوبر 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   28 بتاريخ  بصفرج  االبتدائية 

2222 تحت رقم 383/2022.
734I

ELJAMHARI CONSULTING

إنجاز لألعمال التجارية والعامة
إعالن متعدس القرارات

ELJAMHARI CONSULTING
 RESIDENCE ASMAA DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA
MAROC

إنجاز لألع ال التجارية جالعامة 
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: شقة رقم 
2، الطابق امجل، ع ارة 224، شارع 
صفرج، عين الشق، الدار البيضاء. 
رقم 67، الطابق الثاني، شقة 3، 
زنقة عزيز بالل، املعاريف، الدار 
البيضاء. 22472 الدار البيضاء. 

امل لكة املغربية..
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.367883

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 ماي 2227

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
من  الشركة  رأس ال  رفع  مايلي: 

 2.000.000،00 إ 6   1.000.000،00

بإضافة 22.222 حصة.

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تعيين الديد إس اعيل صاسق سيف 

فرحان ك دي2 أديد للشركة. 

قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 

الشركة ملزمة بشكل قانوني بالتوقيع 

املنفصل محد املديرين.

قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحيين القانون امسا�سي للشركة. 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل6  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

املداه ات اإلأت اعية تتوزع  مايلي: 

 820.000،00 حي2بي  صالح  كالتا ي: 

غالب عبد هللا  سرهم                   

سرهم                     780.000،00 غالب امح دي 

فرحان  سيف  صاسق  إس اعيل 

400.000،00 سرهم

عل6  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

مايلي: حدس رأس ال الشركة في مبلغ 

2.000.000،00 سرهم

بند رقم 8: الذي ينص عل6 مايلي: 

الحصص اإلأت اعية تتوزع كالتا ي: 

صالح حي2بي 8.222 حصة إأت اعية                   

غالب عبد هللا غالب امح دي 7.822 

حصة إأت اعية                   إس اعيل 

حصة   4.222 صاسق سيف فرحان 

إأت اعية

بند رقم 25: الذي ينص عل6 مايلي: 

تعيين الديد إس اعيل صاسق سيف 

إ 6  للشركة  أديد  ك دي2  فرحان 

أانب املدي2ين اآلخرين صالح حي2بي 

امح دي.  غالب  هللا  عبد  غالب  ج 

الشركة ملزمة بشكل قانوني بالتوقيع 

املنفصل محد املديرين.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
ج   638367 تحت رقم   2227 شتن21 

.644253
735I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

ATV ADVENTURE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

ATV ADVENTURE  شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
ت اسينت جرزازات - 45222 جرزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22297
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ATV  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. ADVENTURE
تأأي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

رباعي
تأأي2 بوجي

تأأي2 سراأات نارية
البق  الرباعي  جسجائر  النزجح 

جالدراأات النارية
حدث الرياضات امليكانيكية

ركوب الخيل جالج ل
الدعم.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
45222 جرزازات  ت اسينت جرزازات - 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد حكيم النصيني : 34 حصة 
بقي ة 3.422 سرهم للحصة.

حصة   33  : الديد محدن لعفر 
بقي ة 3.322 سرهم للحصة.

 33  : عيشوش  اس اعيل  الديد 
حصة بقي ة 3.322 سرهم للحصة.

الديد حكيم النصيني : 34 بقي ة 
3.422 سرهم.

بقي ة   33  : الديد محدن لعفر 
3.322 سرهم.

 33  : عيشوش  اس اعيل  الديد 
بقي ة 3.322 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد حكيم النصيني عنوانه)ا) 
 45222  295 رقم  الحدني  الحي 

جرزازات املغرب.
عنوانه)ا)  لعفر  محدن  الديد 
جرزازات   45222 اكضيف  ايت  حي 

املغرب.
عيشوش  اس اعيل  الديد 
 45222 ت اسينت  حي  عنوانه)ا) 

جرزازات املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد حكيم النصيني عنوانه)ا) 
 45222  295 رقم  الحدني  الحي 

جرزازات املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ 25 سأن21 

2222 تحت رقم 575.
736I

Alassaire Juriconseil

dormakaba Maroc
إعالن متعدس القرارات

Alassaire Juriconseil
 Imm. BAB ABELAZIZ, bureau 62
 bis, 6ème étage, angle Bb d’Anfa
 et Bd Moulay Youssef, ، 20020،

Casablanca Maroc
dormakaba Maroc »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 283 
بولفار مح د الزرقطوني الطابق3 

الدار البيضاء - 22242 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.293325
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 شتن21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذي ينص   :2 قرار رقم قرار رقم 
الج ع العام االستثنائي،  عل6 مايلي: 
هن2ي  الديد  بإقالة  عل ا  أحيط 
غالهو،  سي  فيلي2جي  نيكولس  ماري 
لشركة  مشارك  ك دي2  جظيفته  من 

سجرماكابا املغرب
الذي   :2 رقم  قرار  رقم  قرار 
العام  الج ع  أكد  مايلي:  عل6  ينص 
سجرماكابا  شركة  أن  االستثنائي 
اثنان  قبل  من  االن  تدي2  املغرب 
مدي2ين مشاركين كان قد تم تعيينهم 
الديد  جه ا:  محدجسة  غي2  لفت2ة 
باتريك ارثور أراجير ج الديد ستيفن 

ألفريد بويك
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند:  اي  تعديل  يتم  لم  رقم  بند 
الذي ينص عل6 مايلي: لم يتم تعديل 

اي بند
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
سأن21 2222 تحت رقم 22848293.

737I

LK CONSULTING SARL

NADIYAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع مح د الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 28 تطوان ، 

93222، تطوان املغرب
NADIYAD شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
عالل الفا�سي زنقة 3 اقامة حداين 

رقم 44 بين طابقين - 93222 تطوان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NADIYAD
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
اقامة حداين   3 عالل الفا�سي زنقة 
رقم 44 بين طابقين - 93222 تطوان 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : الهاني  ياسين  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الهاني  ياسين  الديد 
 72 شارع ابوعبيدة ابن الجراح رقم 

93222 تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الهاني  ياسين  الديد 
 72 شارع ابوعبيدة ابن الجراح رقم 

93222 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2392.

738I
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GLOFID

 GOLDEN MAROC
BUSINESS

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تعيين مدي2 أديد للشركة

GLOFID
296 شارع الدفي2 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 22322، الدار 
البيضاء املغرب

 GOLDEN MAROC BUSINESS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 255 شارع 
املقاجمة الطابق التاني - 28822 

املح دية املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22253

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2222 نون21   23 املؤرخ في 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 
التحايفي عبد الرح ان ك دي2 جحيد

تبعا إلقالة مدي2.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  باملح دية  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 2398.

739I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

POLISH CONFORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
POLISH CONFORT شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 252 

تجزئة أبل تغات 2 الطابق الثالت 
الشقة رقم 9 إقامة رقم2 - 32222 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52589
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   26 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
 POLISH الوحيد  الشريك  ذات 
 22.222 مبلغ رأس الها   CONFORT
 252 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 
الطابق الثالت   2 تجزئة أبل تغات 
 32222  - إقامة رقم2   9 الشقة رقم 
فاس املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

الغرض اإلأت اعي.
 252 ب  التصفية  مقر  جحدس 
الطابق الثالت   2 تجزئة أبل تغات 
 32222  - إقامة رقم2   9 الشقة رقم 

فاس املغرب. 
ج عين:

ج  الشابي  مح د  الديد)ة) 
 2 تجزئة أبل تغات   252 عنوانه)ا) 
إقامة   9 الطابق الثالت الشقة رقم 
رقم2 32222 فاس النغرب ك صفي 

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : 252 تجزئة أبل 
تغات 2 الطابق الثالت الشقة رقم 9 

إقامة رقم2
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5242.

742I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 CENTRE HEMODIALYSE
BIOUGRA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندجق ال21يد 

2629 ، 42222، مراكش املغرب
 CENTRE HEMODIALYSE

BIOUGRA شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة رقم 
D/E 354 مكتب رقم 2 حي الداخلة 

- 82222 اكاسير املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53823
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE HEMODIALYSE

.BIOUGRA
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غديل الكل6.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
حي   2 رقم  مكتب   D/E 354 رقم 

الداخلة - 82222 اكاسير املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 522  : الزيتوني  زكية  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديدة سناء هراكة : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الزيتوني  زكية  الديدة 
حي   2 الفضية   6 املرأان رقم  زنقة 

الداخلة 82222 اكاسير املغرب.
عنوانه)ا)  هراكة  سناء  الديد 
رقم   25 النخيل ع ارة  اقامة خليج 
523 حي فونتي 82222 اكاسير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الزيتوني  زكية  الديدة 
حي   2 الفضية   6 املرأان رقم  زنقة 

الداخلة 82222 اكاسير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2222 تحت رقم 4923.
742I

STE BENSELLAOU SARL AU 

شركة مجموعة الرسالة
إعالن متعدس القرارات

STE BENSELLAOU SARL AU
 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF ، 35100،
GUERCIF MAROC

شركة مج وعة الرسالة »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 
الريف 2 شارع مح د الخامس 
الطابق 2 أرسيف - 35222 

أرسيف املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.237

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
بيع اسهم الشركة : من طرف الديد 
 1-  : مح د براز ا 6 االطراف التالية 
سهم)  العدري)33  مونية  الديدة 
-2 الديد عبد العزيز ايت الشيخ )34 
سهم). 3-- الديد مصطفى ق1زيز )33 

سهم)
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تغي2 الشكل القانوني للشركة  مايلي: 
: من شركة سات املدؤجلية املحدسة 
سات الشريك الوحيد ا 6 شركة سات 

املدؤجلية املحدجسة.
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
للشركة  القديم  املدي2  استقالة 
الديد براز مح د جتعيين مدي2 أديد 

الديد عبد العزيز ايت الشيخ.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
من   : للشركة  القانوني  الشكل  تغي2 
شركة سات املدؤجلية املحدسة سات 
سات  شركة  ا 6  الوحيد  الشريك 

املدؤجلية املحدجسة.
بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 
بيع اسهم الشركة : من طرف الديد 

مح د براز ا 6 االطراف التالية :
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العدري)33  مونية  الديدة   -  2
ايت  العزيز  عبد  الديد   2- سهم) 
الديد   --3 سهم).   34( الشيخ 

مصطفى ق1زيز )33 سهم)
عل6  ينص  الذي   :25 رقم  بند 
مايلي: استقالة املدي2 القديم للشركة 
الديد براز مح د جتعيين مدي2 أديد 

الديد عبد العزيز ايت الشيخ.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 25 سأن21 

2222 تحت رقم 1448/2022.

742I

ste cofiguer sarl

STE CH Print SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE CH Print SARL AU شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الرح ة ج القطعة رقم 69 - 35222 

أرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CH Print SARL AU
الطباعة   : غرض الشركة بإيجاز 

عل6 املالبس 
جسيط تجاري.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الرح ة ج القطعة رقم 69 - 35222 

أرسيف املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : انوار  شرشاف  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  انوار  شرشاف  الديد 

حي النكد 35222 أرسيف املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  انوار  شرشاف  الديد 

حي النكد 35222 أرسيف املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 25 سأن21 

2222 تحت رقم 1443/2022.
743I

NEW CHALLENGE CONSULTING

MICRO BRIQUE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

286 شارع ابراهيم الرجساني حي 
الهدى ، 25222، خريبكة املغرب
MICRO BRIQUE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 286 شارع 
ابراهيم الرجساني حي الهدى الطابق 

الثالث - 25222 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7942

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MICRO BRIQUE
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر االأت اعي : 286 شارع 
ابراهيم الرجساني حي الهدى الطابق 

الثالث - 25222 خريبكة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : الديد رزجق عبدالفتاح 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد رزجق عبدالفتاح عنوانه)ا) 
بوأنيبة  الداخلة  حي  ج  بلوك   228

25222 خريبكة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد رزجق عبدالفتاح عنوانه)ا) 
بوأنيبة  الداخلة  حي  ج  بلوك   228

25222 خريبكة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2222 تحت رقم 565.

744I

FIGENOR

NADORAGRO-SARL
إعالن متعدس القرارات

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 285

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

NADORAGRO-SARL »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 
بويلغ ان أبل العرجي - 62552 

الناظور املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22492

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل6  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
تفويت  عل6  املصاسقة  ت ت  مايلي: 
الديد  ي تلكها  التي  الحصص  كل 
حصة   332 اي  بحجرة  نورالدين 
عبدالرحيم  شيخي  الديد  لفائدة 

بتاريخ 27 اكتوبر 2222
عل6  ينص  الذي   :  -  2 رقم  قرار 
تفويت  عل6  املصاسقة  ت ت  مايلي: 
472 حصة التي ي تلكهاالديد شيخي 
عبدالرحيم لفائدة الداسة رحو خالد 
)222 حصة) - املرابطي مح د ) 222 
 72( العبا�سي عبد الدالم   - حصة) 
حامدي  البشي2  الديد  ج  حصة)- 
العبا�سي  لفائدة  حصة   232 فوت 
نون21   22 بتاريخ  الكل  عبدالدالم 

2222
عل6  ينص  الذي   :  -  3 رقم  قرار 
شيخي  الديد  تعيين  تاكيد  مايلي: 
غي2  ملدة  جحيد  ك دي2  عبدالرحيم 

محدسة ج له جحده حق التصرف
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
الذي ينص عل6   :7  -  6 بند رقم 
الراس ال االأت اعي سيصبح  مايلي: 
عبدالرحيم  شيخي   - كاالتي  مقدم 
 - حصة   222 اي  سرهم   22.222
اي  سرهم   22.222 البشي2  حامدي 
 22.222 خالد  رحو   - حصة   222
سرهم اي 222 حصة. املرابطي مح د 
 - حصة   222 اي  سرهم   22.222
سرهم   22.222 عبدالدالم  العبا�سي 

اي 222 حصة
ينص  الذي   :13-16 رقم  بند 
شيخي  الديد  تعيين  مايلي:  عل6 
غي2  ملدة  جحيد  ك دي2  عبدالرحيم 

محدسة ج له جحده حق التصرف 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 25 سأن21 

2222 تحت رقم 4942.

745I
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MATAHRI ABDERRAHIM

STE HIRCHI CAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MATAHRI ABDERRAHIM
225 زنقة جليلي حي الدالم بركان ، 

63322، بركان املغرب
STE HIRCHI CAR شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 22 
زنقة احد حي االمل رقم 22 زنقة 

احد حي االمل 63322 بركان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.7225

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   25 املؤرخ في 
ذات  شركة   STE HIRCHI CAR
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
 222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
22 زنقة  22 زنقة احد حي االمل رقم 
بركان املغرب   63322 احد حي االمل 

نتيجة لعدم نجاح املشرجع.
ج عين:

الديد)ة) فؤاس حي2�سي ج عنوانه)ا) 
 63322 زنقة احد حي االمل   22 رقم 

بركان املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 22 جفي رقم   2222 نون21   25 بتاريخ 
بركان   63322  - زنقة احد حي االمل 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  ب21كان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 654/2022.
746I

Les bons comptes

TIART  تيارت
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Les bons comptes
 bd mes 6 dar touzani ، 2275

20000، Casablanca Maroc
تيارت  TIART شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
الهدى زنقة مح د بلفرج أه ج 2 
ع ارة 92 شقة 25 سيدي مومن - 

22223 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.549889

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   23 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
TIART مبلغ  الشريك الوحيد تيارت  
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي اقامة الهدى زنقة 
 92 ع ارة   2 ج  أه  بلفرج  مح د 
 22223  - مومن  سيدي   25 شقة 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق اي معاملة.
اقامة  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 2 ج  أه  بلفرج  مح د  زنقة  الهدى 
 - سيدي مومن   25 شقة   92 ع ارة 

22223 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  ابيال  المين  مح د  الديد)ة) 
تجزئة الوفاق حي القدس  عنوانه)ا) 
العيون 22226 الدار البيضاء املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
اقامة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
 2 ج  أه  بلفرج  مح د  زنقة  الهدى 

ع ارة 92 شقة 25 سيدي مومن
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
سأن21 2222 تحت رقم 22848988.
747I

SOMANEX

 رايناكورش.م.م
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

SOMANEX
3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املدكيني ، 22242، الدار 

البيضاء املغرب

 رايناكورش.م.م شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع ع ر 
الخيام جسيدي عبد الرح ان حي 

الراحة الطابق الرابع - 22222 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.242299

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2229 ماي   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
مصطفى  )ة)  الديد  تفويت 
حصة اأت اعية من   3.222 ح دي 
أصل 3.222 حصة لفائدة الديد )ة) 

أمين ح دي بتاريخ 22 ماي 2229.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849244.
748I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

LION DISTRIB
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
LION DISTRIB شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل 
تجاري رقم 43 زنقة عالل بن عبد 
هللا الحي االساري - 23352 قصبة 

تاسلة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2227

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 LION DISTRIB الوحيد  الشريك 
سرهم   222.222 رأس الها  مبلغ 

محل  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
تجاري رقم 43 زنقة عالل بن عبد هللا 
قصبة تاسلة   23352  - الحي االساري 

املغرب نتيجة ل : توقف النشاط.
محل  ب  التصفية  مقر  جحدس 
تجاري رقم 43 زنقة عالل بن عبد هللا 
قصبة تاسلة   23352  - الحي االساري 

املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) مح د رزجقي ج عنوانه)ا) 
الحي االساري شارغ مح د الداسس 
23 23352 قصبة تاسلة املغرب  رقم 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 283.
749I

STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

STE ERRAHMA AMJAD BTP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE CABINET BASIC COMPTA
SARL AU

 RUE IMAM GHAZALI IMM
 HAMMOUTI 2 ETAGE APP 3 ،

60000، OUJDA MAROC
 STE ERRAHMA AMJAD BTP

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 92 حي 
االس نت النعي ة - 62222 جأدة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.28789

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
 STE ERRAHMA AMJAD BTP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
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مقرها  جعنوان  سرهم   222.222

اإلأت اعي 92 حي االس نت النعي ة - 

62222 جأدة املغرب نتيجة لتوقف 

الع ل.

ج عين:

الديد)ة) فؤاس  امجد ج عنوانه)ا) 

رقم   2 حي املدتقبل شارع الشرجق 

جأدة   62222 يحيى  سيدي   23

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

حي   92 جفي   2222 نون21   22 بتاريخ 

جأدة   62222  - النعي ة  االس نت 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   26 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2946.

752I

INCOR BUSINESS CONSULTING

 PERLA NEGRA

INVESTMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 INCOR BUSINESS

CONSULTING

 Quartier Place Mozart Angle

 Rue Sayed Kotb et Sanaa

 Résidence Tidghine, étage 5, N°

16، 90000، Tanger Maroc

 PERLA NEGRA INVESTMENT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

يوسف ابن تاشفين طابق 2 رقم 3 

طنجة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

229223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداس القانون   2222 شتن21   25

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 PERLA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.NEGRA INVESTMENT

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتدويق جاستي2اس النباتات الطبية.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 3 رقم   2 يوسف ابن تاشفين طابق 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 32.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

مارتن  كريدتيان  الديد 

حصة   75  : سي ينو  فيليبيديس 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد خوسيه أماسيو بينا هي2يرا : 

75 حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد أي س جيليام زميت : 252 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

مارتن  كريدتيان  الديد 

عنوانه)ا)  سي ينو  فيليبيديس 

كلوتن   8322  24 فلورستاس 

سويدرا.

الديد خوسيه أماسيو بينا هي2يرا 

عنوانه)ا) إسبانيا 2 إسبانيا إسبانيا.

زميت  جيليام  أي س  الديد 

أبل   222 طارق  أبل  عنوانه)ا) 

طارق بريطانيا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

زميت  جيليام  أي س  الديد 

أبل   222 طارق  أبل  عنوانه)ا) 

طارق بريطانيا 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 5742.

752I

Valoris Partners

PIERRE ET VERRE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
PIERRE ET VERRE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 46، شارع 
زرقطوني الطابق الخامس رقم 27 - 

22252 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PIERRE ET VERRE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
الزأاج  منتجات  جتدويق  تصنيع 
املرتبطة  امشغال  ج  جمدتلزماته. 
بامملنيوم جالفوالذ املقاجم للصدأ ج ما 

إ 6 ذلك من امشغال.
 ، أ يع الع ليات   ، جبشكل عام 
املالية جالتجارية   ، من أي نوع كانت 
املنقولة  جغي2  جاملنقولة  جالصناعية 
املتعلقة بشكل مباشر أج غي2 مباشر 
تدهل  قد  التي  أج  الشركة  بغرض 

توسع نشاطها أج تطورها..
عنوان املقر االأت اعي : 46، شارع 
 - 27 زرقطوني الطابق الخامس رقم 

22252 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : الحجوي  يونس  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد يونس الحجوي عنوانه)ا) 

ع لية م س 4 س ل 282 الطابق 23 

الشقة 26 ح ح 22652 الدارالبيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد يونس الحجوي عنوانه)ا) 

ع لية م س 4 س ل 282 الطابق 23 

الشقة 26 ح ح 22652 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849272.

752I

STE FIDU WHITE

CAFE MORGHAD SARL AU
عقد تديي2 حر مصل تجاري )امشخاص 

الطبيعيون)

عقد تديي2 حر مصل تجاري

CAFE MORGHAD SARL AU

ب قت�سى عقد موثق مؤرخ في 23 

عبد  الديد)ة)  أعطى   2222 شتن21 

للبطاقة  )ة)  الحامل  مرغاس  القاسر 

املسجل   FB5886 رقم   الوطنية 

باملحك ة   2567 التجاري  بالسجل 

التديي2  حق  بتاجريرت  االبتدائية 

الحر لألصل التجاري الكائن ب رقم 

تاجريرت   65822  - تجزئة النصر   22

الحامل  عيا  نبيل  للديد)ة)  املغرب 

 FB72727  ة) للبطاقة الوطنية رقم(

شتن21   23 من  تبتدئ  سنة   4 ملدة 

 2226 شتن21   23 في  تنتهي  ج   2222

مقابل مبلغ شهري 6.222 سرهم.

753I
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SAGASUD

STE NADAYIZ TRANS
إعالن متعدس القرارات

SAGASUD
شارع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

STE NADAYIZ TRANS »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 
النيجر رقم 22 حي الوحدة 2 - 

72222 العيون املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.36227

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تفويت الحصص
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
للشركة قرار  القانوني  الشكل  تغيي2 
تغيي2  الذي ينص عل6 مايلي:   3: رقم 
الذي   4: رقم  قرار  التجاري  االسم 
مدي2  استقالة  مايلي:  عل6  ينص 
جتعيين مدي2 أديد قرار رقم :5 الذي 
ينص عل6 مايلي: اضافة نشاط أديد 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تفويت 522 من الديد اح د اجلحاج 
ج 522 حصة من الديد عبد الغفور 

تومي ا 6 الديد عبد هللا الغندجري
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تغيي2 الشكل القانوني ا 6 شركة ذات 
الشريك  جذات  املحدجسة  املدؤجلية 
ينص  :3الذي  رقم  بند  الوحيد 
ا 6  التجاري  االسم  مايلي:تغيي2  عل6 
 SUDAGA CONSTRUCTION
مايلي:  عل6  ينص  الذي   4: بندرقم 
استقالة اح د اجلحاج جعبد الغفور 
الغندجري  هللا  عبد  جتعيين  تومي 
 5: بندرقم  للشركة  أديد  ك دي2 
الذي ينص عل6 مايلي: اضافة نشاط 

اشغال البناء 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 3442.

754I

fam consulting

TLC EN MODE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
، 40000، marrakech maroc
TLC EN MODE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 28 كم 
طريق أجريكا سار مج سجار رحا أ اعة 

عبد هللا غيات مراكش - 42222 
مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 TLC  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EN MODE
غرض الشركة بإيجاز : سناك.

كم   28  : االأت اعي  املقر  عنوان 
طريق أجريكا سار مج سجار رحا أ اعة 
 42222  - مراكش  غيات  هللا  عبد 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد سليم محي الدين عنوانه)ا) 
 23223 كريدتوفول  أين  29.رج 
مارسيليا   23223 فرندا  مارسيليا 

فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد سليم محي الدين عنوانه)ا) 
 23223 كريدتوفول  أين  29.رج 
مارسيليا   23223 فرندا  مارسيليا 

فرندا 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242836.

755I

PURPLE PEARL

PURPLE PEARL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PURPLE PEARL
245 شارع مح د الخامس الطابق 
 Tanger ،92222 ، 28 الرابع شقة

Maroc
PURPLE PEARL شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
منصور الدهبي اقامة مايديل 

الطابق 6 رقم 73 طنجة - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PURPLE PEARL

إسارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات جالت2جيج لها جأع ال البناء.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

مايديل  اقامة  الدهبي  منصور 
 92222  - طنجة   73 رقم   6 الطابق 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ع ر حبيبي : 2.222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حبيبي  ع ر  الديد 

الج يل  املنظر  تجزئة  البالة  طنجة 
رقم 23 طنجة 92222 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  حبيبي  ع ر  الديد 

الج يل  املنظر  تجزئة  البالة  طنجة 
رقم 23 طنجة 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم -.

756I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE HMIDANI INVEST
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلدطين ، 32222، 

فاس املغرب

 SOCIETE HMIDANI INVEST

SARL AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
امجل رقم 22 حي الجديد زجاغة 

العليا فاس - 32222 فاس املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42382

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2222 نون21   25 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الجديد  حي   22 رقم  امجل  »الطابق 
فاس   32222  - فاس  العليا  زجاغة 
زجاغة  ب  بلوك   67« إ 6  املغرب« 
العليا فاس - 32222 فاس املغرب ».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5285.

757I

LE LEGALISTE

BARGUELT SARL 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 BARGUELT SARL شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 64 شارع 
عبد هللا املديوني، الطابق امجل، 
شقة 2 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563833

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 يوليوز 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BARGUELT SARL
بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حلويات بالتقديط ؛
م ون حفالت ؛

تاأر.
64 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
امجل،  الطابق  املديوني،  هللا  عبد 
البيضاء  الدار   22222  -  2 شقة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   222  : الديد ع ر بركلت 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد ع ر بركلت عنوانه)ا) - - - 

.-
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد ع ر بركلت عنوانه)ا) - - - -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848289.
758I

امغار عبد الغافور

WOW FX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

2 الطابق االجل تطوان ، 93222، 
تطوان املغرب

WOW FX شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 
االجل بظهر املحنش بحي التوتة شارع 
مراكش رقم 222 تطوان - 93222 

نطوان املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32582

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 WOW : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.FX

تص يم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جنشر االعالنات , استشارات التدويق 

جاالتصاالت , طباعة.

الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 

االجل بظهر املحنش بحي التوتة شارع 

 93222  - تطوان   222 مراكش رقم 

نطوان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة كوثر الفهري : 222 حصة 

بقي ة 2.222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الفهري  كوثر  الديدة 

شارع مح د امزيان زنقة ابي الحدن 
الشاذ ي اقامة النصر 4 ا ط 2 رقم 6 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الفهري  كوثر  الديدة 

شارع مح د امزيان زنقة ابي الحدن 
الشاذ ي اقامة النصر 4 ا ط 2 رقم 6 

تطوان 93222 تطوان املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   26 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2423.

759I

L2P CONSEIL

ELPEK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

L2P CONSEIL

 RUE 09 N° 10 HAY ADIL CASA ،

20320، CASABLANCA MAROC

ELPEK شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مج وعة 

التقدم مج ع سكني ١٢ ١٧ الطابق 

٢ سيدي ال21نو�سي - 22622 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

428673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداس القانون   2229 مارس   28

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

.ELPEK : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

تركيبات   : غرض الشركة بإيجاز 

كهربائية ج أشغال مختلفة.

عنوان املقر االأت اعي : مج وعة 

الطابق   ١٧ التقدم مج ع سكني ١٢ 

الدار   22622  - سيدي ال21نو�سي   ٢

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 5.222  : الخالطي  ح زة  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  الخالطي  ح زة  الديد 
ب  اقامة  اإلبراهيمي  البشي2  زنقة 
البيضاء  الأي2جند   ٤ شقة   ٣ طابق 

22222 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الخالطي  ح زة  الديد 
ب  اقامة  اإلبراهيمي  البشي2  زنقة 
البيضاء  الأي2جند   ٤ شقة   ٣ طابق 

22222 الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2229 تحت رقم 22697228.

762I

LE LEGALISTE

BAY INVEST
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

BAY INVEST شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 34 شارع 
سهيل بن عدي - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.552353

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 نون21   27 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم«   22.222.222«
»222.222 سرهم« إ 6 »22.222.222 
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم« 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849296.

762I

LEADER FIN

HUAYU
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفا ي بيارس اإلقامة فالرجس« 
E« الطابق الثاني املكتب 22 الدار 
بيضاء، 22522، الدار بيضاء املغرب

HUAYU شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 55 
سرب الشباب شارع مندتي2 العليا - 

2222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32975
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HUAYU
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:
• التجارة جالتوزيع )تداجل)

•   استي2اس ج تصدير.
• تصنيع املنتجات الصناعية

املعامالت  أ يع   ، أعم  جبشكل 
أج  املالية  أج  الصناعية  أج  التجارية 
املتعلقة  املنقولة  غي2  أج  املنقولة 
بشكل مباشر أج غي2 مباشر ، كلًيا أج 
املحدسة أج  بأي من امشياء   ، أزئًيا 

بأي أشياء م اثلة أج مرتبطة..
 55 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
 - العليا  سرب الشباب شارع مندتي2 

2222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   822  : كلين  شين  الديد 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

 222  : هدى  الحقيقي  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كلين  شين  الديد 

الصين 2222 الصين الصين.

الديدة الحقيقي هدى عنوانه)ا) 

ع ارات حي النصر ع ارة 24 شقة 4 

ت ارة 2222 ت ارة ت ارة.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  كلين  شين  الديد 

الصين 2222 الصين الصين

الديدة الحقيقي هدى عنوانه)ا) 

ع ارات حي النصر ع ارة 24 شقة 4 

ت ارة 2222 ت ارة ت ارة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  باملح دية  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 2422.

762I

SAGEST

DREAM PLANCHER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

DREAM PLANCHER شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 شارع 

غيثة بندوسة فاس - 32222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DREAM PLANCHER

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطوب جالياأور جبيع مواس البناء.

شارع   2  : عنوان املقر االأت اعي 

فاس   32222  - غيثة بندوسة فاس 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 92.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ابن عبدالهاسي معاس : 322 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

اسامة  لهاسي  عبد  ابن  الديد 

سرهم   222 بقي ة  حصة   322  :

للحصة.

مح د  عبدالهاسي  ابن  الديد 

سرهم   222 بقي ة  حصة   322  :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

مح د  عبدالهاسي  ابن  الديد 

عنوانه)ا) رقم 4 تجزئة غيثة بندوسة 

فاس 32222 فاس املغرب.

اسامة  لهاسي  عبد  ابن  الديد 

عنوانه)ا) رقم 4 حي بام بندوسة فاس 

32222 فاس املغرب.

معاس  عبدالهاسي  ابن  الديد 

غيثة  تجزئة   22 رقم  عنوانه)ا) 

بندوسة فاس 32222 فاس املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد ابن الهاسي معاس عنوانه)ا) 

فاس  بندوسة  غيثة  تجزئة   22 رقم 

32222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5262.

763I
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STE ANGLE DE GESTION SARL

MDIQ TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أح د الحريزي تجزئة 

الت د اني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوان ، 93222، تطوان املغرب

MDIQ TRAVAUX شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

أح د الحريزي تجزئة الت د اني 
رقم -6أ - 93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MDIQ : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.TRAVAUX

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أج بناء.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الت د اني  تجزئة  الحريزي  أح د 
رقم -6أ - 93222 تطوان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 752  : الدباعي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 252  : العيش  أبو  أيوب  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د الدباعي عنوانه)ا) 

 93252 الدلة  كدية  زمزم  أبل 

تطواناملضيق املغرب.

الديد أيوب أبو العيش عنوانه)ا) 

 93252 الدلة  كدية  زمزم  أبل 

تطوان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د الدباعي عنوانه)ا) 

 93252 الدلة  كدية  زمزم  أبل 

املضيق املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   25 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2426.

764I

SAGEST

AMINE.MAE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

AMINE.MAE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 39 ب 

سيتي باب الغول ضهر مهراز محل 

2 - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74772

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AMINE.MAE

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعليم الدياقة.

ب   39  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 2 سيتي باب الغول ضهر مهراز محل 

- 32222 فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد مح د امين افليح : 2.222 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
افليح  امين  مح د  الديد 
الوفاق  تجزئة   393 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   32222 الد ن  عين  طريق 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
افليح  امين  مح د  الديد 
الوفاق  تجزئة   393 رقم  عنوانه)ا) 
فاس   32222 الد ن  عين  طريق 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5258.
765I

FLASH ECONOMIE

إصباص جنان أوملاس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

تأسيس شركة
ب قت�سى عقد عرفي محرر بالدار 
 21/10/2022 بتاريخ  البيضاء 
أنان  إصباص   « شركة  تأسدت 

أجملاس «  بالخصائص التالية:
أنان  إصباص    « التد ية: 

أجملاس «  
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مدؤجلية محدجسة 
الغرض االأت اعي: مقهى, مطعم.

رأس ال الشركة: 222.222,22 
من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التأسيس النهائي
 32 يناير إ 6   2 من  الدنة املالية: 
العام  باستثناء  عام  لكل  سيد 21 

امجل التي تبدأ فيه بدءا 

من تاريخ التسجيل.

البيضاء,  الدار  االأت اعي:  املقر 
رقم 52, سكن فاط ة الزهراء, بلدية 

محل  مديونة,  جالية  حجاج,  سيدي 
رقم 2, الطابق امر�سي رقم 3-4 

الشركة  يدي2  الشركة:  إسارة 

الحامل  الدين  نور  الطاجي  الديد 

 ,BJ66894 لبطاقة التعريف الوطنية

ج الديد الطاجي عبد الناصر الحامل 

.BJ295976 للبطاقة الوطنية

باملركز  امللف  إيداع  تم 

البيضاء  بالدار  لالستث ار  الجهوي 

 848757  : رقم  02/12/2022تحت 
رقم السجل التجاري 564335

766I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

ICHO LUXE CAR SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 

الثالث شقة رقم 24 ح رية ، 

52222، مكناس املغرب

ICHO LUXE CAR SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل رقم 

32 زنقة 2 الحي االساري مريرت - 

54452 مريرت املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4672

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ICHO  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.LUXE CAR SARL

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
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محل   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الحي االساري مريرت   2 زنقة   32 رقم 

- 54452 مريرت املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد لحدن اعلولة : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
 522  : التوفيق  مليكة  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة مليكة التوفيق عنوانه)ا) 
 82222 بويزكارن   42 املخزن املتنقل 

كل يم املغرب.
عنوانه)ا)  اعلولة  لحدن  الديد 
سجار ايت عبد الدالم اغبالو اقورار 

32222 صفرج املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  امين  اجماس  الديد 
زنقة 2 رقم 27 حي الوحدة 3 مكناس 

52272 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
22 سأن21  االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2222 تحت رقم 528.

767I

FASHION AL BOUGHAZ

FASHION AL BOUGHAZ
إعالن متعدس القرارات

FASHION AL BOUGHAZ
حي مدنانة الطابق االر�سي رقم 

6989 امام سوق القرب ، 92252، 
طنجة املغرب

FASHION AL BOUGHAZ »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 
مدنانة الطابق االر�سي رقم 6989 
امام سوق القرب - 92222 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.223649

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تغيي2 اسم الشركة
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
سهم   522 بيع  عل6  املوافقة  مايلي: 
للديد أنور الع ري الحامل للبطاقة 
الديد  إ 6   K542837 رقم  الوطنية 
للبطاقة  الحامل  الوزاني  بالل 

CD652222 الوطنية رقم
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
أنور  الديد  استقالة  عل6  املوافقة 

الع ري املدي2 الدابق للشركة 
قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 
الديد  للشركة  أديد  مدي2  تعيين 

بالل الوزاني
قرار رقم 5: الذي ينص عل6 مايلي: 

تغيي2 نشاط الشركة
قرار رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحديث النظام امسا�سي للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
أع ال   - البناء.  جاالت  مواس  تدويق 

تجهيز املباني. ج أع ال مختلفة.
بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 
 222.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
بالل  الديد  كالتا ي:  مقدم  سرهم، 
52.222سرهم الديدة خولة  الوزاني 

الع ري 52.222سرهم 
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
 FASHION تغيي2 اسم الشركة من » 
 NEW« إ 6   »AL BOUGHAZ

»INTERIOR
بند رقم 27: الذي ينص عل6 مايلي: 
تديي2الشركة من طرف الديد بالل 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  الوزاني 
خولة  الديدة  ج   CD652222 رقم 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  الع ري 

 K538973 رقم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   32 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 24227.

768I

SAGEST

BIG DOOR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
BIG DOOR شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 28 شارع 
ابن رشد طابق 2 مكتب 22 املدينة 

الجديدة فاس - 32222 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74792

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 BIG  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DOOR
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للحراسة االماكن الع ومة جالخاصة- 
ضد  جالوقاية  الحراسة  مقاجلة 

الدرقة .
28 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
املدينة   22 مكتب   2 ابن رشد طابق 
الجديدة فاس - 32222 فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : يوسف  لشقر  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يوسف  لشقر  الديد 
ع ارة س 6 الشقة 28 حي اال سارسة 

فاس 32222 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  لشقر  الديد 
28 حي االسارسة  6 الشقة  ع ارة س 

فاس 32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5284.
769I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE IBRADIS SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شارع مح د الخامس رقم 5 

الطابق الثالث بني مالل ، 23222، 
بني مالل املغرب

STE IBRADIS SARL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املنطقة 
الصناعية، تجزئة رقم 33 ، بني 
مالل - 23222 بني مالل املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2223
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 شتن21   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
تفويت الديد )ة) ح يد ابراهيمي 
حصة اأت اعية من أصل   25.222
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   32.222
شتن21   23 بتاريخ  ابراهيمي  س ي2 

.2222
تفويت الديد )ة) ح يد ابراهيمي 
حصة اأت اعية من أصل   25.222
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   32.222
شتن21   23 بتاريخ  ابراهيمي  صالح 

.2222
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  مالل  ببني  االبتدائية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 2228.
772I
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N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE BOHITO

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SOCIETE BOHITO شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار انعال 

بني شيكر - 62222 الناظور املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.24392

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 

 222.222 رأس الها  مبلغ   BOHITO

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

الناظور   62222  - شيكر  بني  انعال 

الغرض من  انتهاء   : املغرب نتيجة ل 

الشركة.

جحدس مقر التصفية ب سجار انعال 

بني شيكر - 62222 الناظور املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) كريم بورجى ج عنوانه)ا) 

سجار افرح بني شيكر 62222 الناظور 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   28 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4873.

772I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE BOHITO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

SOCIETE BOHITO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار انعال 
بني شيكر - 62222 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.24392
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
ذات  شركة   SOCIETE BOHITO
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
 222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 
الناظور   62222  - شيكر  بني  انعال 
من  الغرض  النتهاء  نتيجة  املغرب 

الشركة.
ج عين:

الديد)ة) كريم بورجى ج عنوانه)ا) 
سجار افرح بني شيكر 62222 الناظور 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 22 نون21 2222 جفي سجار انعال 

بني شيكر - 62222 الناظور املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4874.
772I

N2M CONSEIL-SARL

 SOCIETE MARBRE IMPORT
EXPORT DE L›ORIENTAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة
N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 SOCIETE MARBRE IMPORT

EXPORT DE L›ORIENTAL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن االجل زنقة 5 رقم 29 الطابق 
الثاني رقم 6 - 62222 الناظور 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22625

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   29 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
 SOCIETE MARBRE IMPORT
مبلغ   EXPORT DE L’ORIENTAL
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي شارع الحدن االجل 
 6 29 الطابق الثاني رقم  5 رقم  زنقة 
 : الناظور املغرب نتيجة ل   62222  -

انتهاء الغرض من الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 
الحدن االجل زنقة 5 رقم 29 الطابق 
الناظور   62222  -  6 رقم  الثاني 

املغرب. 
ج عين:

عبد الرح ان اعوي�سي  الديد)ة) 
بني  عين  الجديد  الحي  عنوانه)ا)  ج 
املغرب  الجراسة   64222 مطهر 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4872.
773I

FLASH ECONOMIE

STE BELLALI PLATRE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

STE BELLALI PLATRE شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

مفتاح الدعاسة ع ارة رقم 23 زنقة 
الشرفاء الشقة 6 تابريكت - 22222 

سال املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28623

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   28 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 STE BELLALI الوحيد  الشريك 
 22.222 رأس الها  مبلغ   PLATRE
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 
زنقة   23 مفتاح الدعاسة ع ارة رقم 
الشرفاء الشقة 6 تابريكت - 22222 
سال املغرب نتيجة ل : عدم جأوس اي 

نشاط تجاري.
اقامة  ب  التصفية  مقر  جحدس 
زنقة   23 مفتاح الدعاسة ع ارة رقم 
الشرفاء الشقة 6 تابريكت - 22222 

سال املغرب. 
ج عين:

ج  بيال ي  مصطفى  الديد)ة) 
الدعاسة  مفتاح  اقامة  عنوانه)ا) 
 22222 تابريكت   6 الشقة   3 ع ارة 

سال املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  بدال  االبتدائية 

2222 تحت رقم 42254.
774I

FLASH ECONOMIE

BOUZNIKA TEK
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة  

ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   ,  2222 نون21   23
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باملواصفات  املدؤجلية  محدجسة 
التالية:

 BOUZNIKA TEK«« التد ية: 
 .S.A.R.L

القدس شارع  حي  التجاري:  املقر 
سيدي ال21نو�سي الدار   45 الرقم   6

البيضاء. 
الهدف التجاري: - منعش عقاري

 222.222 في  محدس  الرأس ال: 
حصة ك ا   2222 سرهم مقد ة إ 6 

يلي:
 452 بونفاع  ياسين  الديد   -

حصة.
- الديد زجهي2 بونفاع 552 حصة.
املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيدها 

الديد ياسين بونفاع ج  التديي2: 
الديد زجهي2 بونفاع.

املحك ة  القانوني:  اإليداع 
الرقم  تحت  البيضاء  الدار  التجارية 
848467 سجل تجاري رقم564273.
775I

FLASH ECONOMIE

DISNEG
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DISNEG شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 3 زنقة 
سناء - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83787

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 يناير   27 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
 222.222 رأس الها  مبلغ   DISNEG
 3 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
البيضاء  الدار   22222  - زنقة سناء 
اي  جأوس  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط تجاري.

زنقة   3 ب  التصفية  مقر  جحدس 
سناء - 22222 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:
ج  كيناني  ح يد   الديد)ة) 
 23 طابق  صنعاء  3زنقة  عنوانه)ا) 
الدار   22222 بنجدية   29 شقة 
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2222 تحت رقم 373382.

776I

KAMA SERVICE

FOUZI PLUS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أمي2ة سيدي بنور 

، 24352، سيدي بنور املغرب
FOUZI PLUS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي كراج 

الكائن ب رقم 283 تجزئة الوساس 
سيدي بنور - 24352 سيدي بنور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 FOUZI : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.PLUS

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
امموال.

كراج   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الوساس  تجزئة   283 رقم  ب  الكائن 
بنور  سيدي   24352  - بنور  سيدي 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : فوزي  خديجة  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة خديجة فوزي عنوانه)ا) 
 24352 حي امنوار سيدي بنور   252

سيدي بنور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة خديجة فوزي عنوانه)ا) 
 24352 حي امنوار سيدي بنور   252

سيدي بنور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بنور  بديدي  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 242.
777I

REAS MAGHREB

REAS MAGHREB
إعالن متعدس القرارات

REAS MAGHREB
 AIN JEMAA  22282
 BOUSKOURA CASABLANCA ،

20182، CASABLANCA MAROC
»شركة ذات   REAS MAGHREB

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: 22282 
 AIN JEMAA BOUSKOURA
 CASABLANCA - - CASABLANCA

.MAROC
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.336263

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 شتن21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

قرار است رارية الشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

لم يتم تعديل النظام امسا�سي 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 845589.

778I

AE PHOTONICS

AE PHOTONICS MAROC

إعالن متعدس القرارات

AE PHOTONICS

 AIN JEMAA BOUSKOURA

 20182 CASABLANCA CASA،

20450، CASABLANCA MAROC

 AE PHOTONICS MAROC

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 22282 

 AIN JEMAA BOUSKOURA

 CASABLANCA - 20182

.CASABLANCA MAROC

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.325952

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 شتن21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

قرار است رارية الشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

لم يتم تعديل النظام امسا�سي 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 845588.

779I
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ABEY NEGOCE

ABEY NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABEY NEGOCE
رقم 6 سرب الشريف تارجسانت ، 

83222، تارجسانت املغرب

ABEY NEGOCE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تكركورت 

ايت ايعزة - 83222 تارجسانت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

9223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 ABEY  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.NEGOCE

: بيع املواس  غرض الشركة بإيجاز 

الغدائية بالج لة جنصف الج لة.

عنوان املقر االأت اعي : تكركورت 

ايت ايعزة - 83222 تارجسانت املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد ياسين اكرام عنوانه)ا) رقم 

تارجسانت   83222 الشريف  سرب   6

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد ياسين اكرام عنوانه)ا) رقم 

تارجسانت   83222 الشريف  سرب   6

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارجسانت بتاريخ 32 نون21 

2222 تحت رقم 792.

782I

FARAJ CONSEIL GESTION

GAROY-NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION

 AV MOHAMED V APPT 2

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،

10000، TEMARA MAROC

GAROY-NEGOCE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي بلوك 

ج رقم 82 الطابق الثالث سيور 

الحومرحي يعقوب املنصور - 22222 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

264542

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GAROY-NEGOCE
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أع ال مختلفة أج أع ال البناء

النجار

التجارة.

بلوك   : االأت اعي  املقر  عنوان 
سيور  الثالث  الطابق   82 رقم  ج 
الحومرحي يعقوب املنصور - 22222 

الرباط املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : عبقاسري  عزيز  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عبقاسري  عزيز  الديد 
حي الزيتون زنقة الكوثر رقم 2 62222 

جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  عبقاسري  عزيز  الديد 
حي الزيتون زنقة الكوثر رقم 2 62222 

جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 22353.
782I

DAMO CONSULTING SARL

ALCATIL TRANS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 54

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

ALCATIL TRANS شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
مدنانة قطعة 8665 - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232832
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALCATIL TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جسجليا  جطنيا  الطرق  ع21  البضائع 

لحداب الغي2.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 92222  -  8665 قطعة  مدنانة 

طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ع اس املجدجبي : 22 حصة 

بقي ة 2.222 سرهم للحصة.

الخرجبي  الحداني  خليل  الديد 

سرهم   2.222 بقي ة  حصة   82  :

للحصة.

الديد ع اس املجدجبي : 22 حصة 

اأت اعية بقي ة 22.222 سرهم.

 : الديد خليل الحداني الخرجبي 

 82.222 82 حصة اأت اعية بقي ة 

سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

املجدجبي عنوانه)ا)  الديد ع اس 

حي مدنانة حومة عين صارة 92222 

طنجة املغرب.

الخرجبي  الحداني  خليل  الديد 

عنوانه)ا) حي مدنانة قطاع االشراق 

زنقة 64 92222 طنجة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

املجدجبي عنوانه)ا)  الديد ع اس 

حي مدنانة حومة عين صارة 92222 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262265.

782I
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SNAK BIR ANZARAN

سناك بئرا نزران
عقد تديي2 حر مصل تجاري )امشخاص 

الطبيعيون)

عقد تديي2 حر مصل تجاري
سناك بئ2ا نزران

 22 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
2222 أعطى الديد)ة)  جرثة  أكتوبر 
فا�سي فهري فؤاس ي ثلهم حكيم فا�سي 
فهري  ج جرثة ق21ج�سي املعطي ي ثلهم 
)ة)  الحامل  ق21ج�سي  املصطفى 
 BE531232 -  للبطاقة الوطنية رقم
E262243 ك كريان لألصل التجاري 
املسجل بالسجل التجاري تحت رقم 
بالدار  التجارية  باملحك ة   423338
لألصل  الحر  التديي2  حق  البيضاء 
بئ2ا  شارع   22 ب  الكائن  التجاري 
املعاريف  النفيس  ابن  جزنقة  نزران 
املغرب  البيضاء  الدار   22522
ك كت2ي  اسيوري  مح د  للديد)ة) 
لألصل التجاري الحامل )ة) للبطاقة 
 3 ملدة   BE484262 رقم   الوطنية 
ج   2222 يوليوز   22 سنة تبتدئ من 
تنتهي في 22 يوليوز 2225 مقابل مبلغ 

شهري 25.222,22 سرهم.

783I

PRO INTERNATIONAL SARL

 PRO INTERNATIONAL
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

PRO INTERNATIONAL SARL
طابق الألجل رقم 22,زاجية شارع 

الي ن جزنقة سناء,إقامة ميكونوس 
، 92222، طنجة املغرب

 PRO INTERNATIONAL SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي طابق 
الألجل رقم 22,زاجية شارع الي ن 
جزنقة سناء,إقامة ميكونوس  - 

92222 طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62225

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 أكتوبر   27 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»822.222 سرهم« أي من »222.222 
عن  سرهم«   2.222.222« إ 6  سرهم« 
إسماج احتياطي أج أرباح أج   : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 256269.

784I

 ETUDE APPLICATION COMPTABLE ET

FISCALE

Space-V rent cars SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 ETUDE APPLICATION
COMPTABLE ET FISCALE

AV FAR N 4 ، 30000، FES maroc
Space-V rent cars SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 29 تجزئة 

فرنديس الزهور 2 طريق صفرج 
فاس. فاس 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74587
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Space-V rent cars SARL
تأأي2   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق..
عنوان املقر االأت اعي : 29 تجزئة 
صفرج  طريق   2 الزهور  فرنديس 

فاس. فاس 32222 فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  رأس ال  مبلغ 
222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:

522 حصة   : الديد أيوب عدنان 
بقي ة 222 سرهم للحصة.

522 حصة   : الديد زهي2 القا�سي 
بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عدنان  أيوب  الديد 
شارع االس اعيلية زنقة برازيليا اقامة 
االمان رقم 22 الزهور 2 فاس 32222 

فاس املغرب.
عنوانه)ا)  القا�سي  زهي2  الديد 
شارع شنكيط 5 زنقة فلندا الزهور 2 

فاس 32222 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  عدنان  أيوب  الديد 
شارع االس اعيلية زنقة برازيليا اقامة 
االمان رقم 22 الزهور 2 فاس 32222 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4725.

785I

BT CONSEIL

 ATLAS WORKS
ASSOCIATION

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
 ATLAS WORKS ASSOCIATION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 72, شارع 
الجيش امللكي - 23353 قصبة تاسلة 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.227

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 نون21   25 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»522.222 سرهم« أي من »522.222 
عن  سرهم«   2.222.222« إ 6  سرهم« 
أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  تاسلة  بقصبة  االبتدائية 

نون21 2222 تحت رقم 279.
786I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

BREAD FINGUERS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

رقم 2 زنقة العابد الفا�سي شارع 
ابن الخطيب الشقة 3 بورمانة ، 

32262، فاس املغرب
BREAD FINGUERS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26، املركز 

التجاري االمل شارع ابو الطيب 
املتنبي - 32222 فاس املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72297
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تم تعيين  24 سأن21  املؤرخ في 
مدي2 أديد للشركة الديد)ة) ملحلي 

بلقاسم ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 6526.
787I

امغار عبد الغافور

RS NOUR AUTO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

2 الطابق االجل تطوان ، 93222، 
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تطوان املغرب
RS NOUR AUTO  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزىة بن 
عجيبة عين ملول رقم 42 تطوان - 

93222 تطوان املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28723

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تم تعيين  25 سأن21  املؤرخ في 
مدي2 أديد للشركة الديد)ة) بوشتة 

مح د ك دي2 آخر
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2429.

788I

CANOCAF SARL

KASRIOUI CASH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
KASRIOUI CASH شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز سار 
الكبداني - 62253 الدريوش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.322
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2222 تقرر حل 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 KASRIOUI CASH الشريك الوحيد 
سرهم   222.222 رأس الها  مبلغ 
سار  مركز  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
الدريوش املغرب   62253  - الكبداني 

نتيجة ل : - نهاية نشاط الشركة.

جحدس مقر التصفية ب مركز سار 

الكبداني - 62253 الدريوش املغرب. 

ج عين:

ج  بنجدي  اكرام   الديد)ة) 

سار  امحباس  تجزئة  عنوانه)ا) 

املغرب  الدريوش   62253 الكبداني 

ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدريوش  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 299.

789I

CANOCAF SARL

KASRIOUI CASH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 

 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC

KASRIOUI CASH شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : مركز سار 

الكبداني - 62253 الدريوش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.322

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2222 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

شركة ذات   KASRIOUI CASH حل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

 222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز 

الدريوش   62253  - الكبداني  سار 

نشاط  نهاية  ل-  نتيجة  املغرب 

الشركة.

ج عين:
ج  بنجدي  اكرام   الديد)ة) 
سار  امحباس  تجزئة  عنوانه)ا) 
املغرب  الدريوش   62253 الكبداني 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 22 أكتوبر 2222 جفي مركز سار 

الكبداني - 62253 الناظور املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدريوش  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 222.
792I

EXAUDICO

ALTIMA IMMOBILIER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

EXAUDICO
 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC
ALTIMA IMMOBILIER شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

شهرزاس 3, الطابق الخامس، رقم 22 
النخيل الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564735
 22 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 سأن21 
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALTIMA IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز : • التطوير 

العقاري.
• أع ال التقديم .

إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شهرزاس 3, الطابق الخامس، رقم 22 
النخيل الدار البيضاء - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 DOUKALA INVEST الشركة 
سرهم   222 بقي ة  حصة   : 200

للحصة.
 AYOLI IMMOBILIER الشركة 
سرهم   222 بقي ة  حصة   : 800

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 DOUKALA INVEST الشركة 
 22222 أنفا  شارع   222 عنوانه)ا) 

الدار البيضاء املغرب.
 AYOLI IMMOBILIER الشركة 
شارع مرس الدلطان   26 عنوانه)ا) 
شقة 3 طابق 2 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الكوهن  يوسف  مح د  الديد 
رقم  فيال  ع راني  إقامة  عنوانه)ا) 
 22222 25 طريق أزمور حي الحدني 

الدار البيضاء املغرب
بنونة  مهدي  مح د  الديد 
املنظر  الحدائق  إقامة  عنوانه)ا) 
الهاسي  شارع عبد   26 الج يل فيال 
الدار   22222 الحدني  حي  بوطالب 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849249.
792I

COMPTA-YASS SARL AU

IMMOSSINE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI ،

46000، SAFI MAROC
IMMOSSINE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة 
الهناء 2 البقعة 23 آسفي املغرب - 

46222 آسفي املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9249

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   28 املؤرخ في 
IMMOSSINE شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
 2 الهناء  تجزئة  اإلأت اعي  مقرها 
 46222  - املغرب  آسفي   23 البقعة 
آسفي املغرب نتيجة إلنعدام الدعم 

املا ي.
ج عين:

ج  القجراجي  حدن  الديد)ة) 
زنقة  مكرر   229 الرقم  عنوانه)ا) 
عبد  سيدي  الشعبة  حي  الفورات 
آسفي املغرب   46222 الكريم آسفي 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
تجزئة  جفي   2222 نون21   28 بتاريخ 
 - آسفي املغرب   23 البقعة   2 الهناء 

46222 آسفي املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2229.
792I

fiduazizi

GLORTEX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع ع ر املختار حي القدس شارع 

ع ر املختار حي القدس، 7222، 
العيون املغرب

GLORTEX شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
اكفول رقم 22 حي خط الرملة 22 

زنقة اكفول رقم 22 حي خط الرملة 
22 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

43922
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GLORTEX
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االثواب بالج لة ج التقديط.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 22 حي خط الرملة   22 اكفول رقم 
22 حي خط الرملة  زنقة اكفول رقم 

22 72222 العيون املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 : املتوكل  العاطي  عبد  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222

للحصة.
 : املتوكل  العاطي  عبد  الديد 

2222 بقي ة 222 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
املتوكل  العاطي  عبد  الديد 
عنوانه)ا) 233 زنقة مح د البع راني 
 22222 ع ارة س   22 شقة   4 طابق 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
املتوكل  العاطي  عبد  الديد 
عنوانه)ا) 233 زنقة مح د البع راني 
 22222 ع ارة س   22 شقة   4 طابق 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 3445/2022.

793I

fiduazizi

L A O M TRANS
إعالن متعدس القرارات

fiduazizi
شارع ع ر املختار حي القدس شارع 

ع ر املختار حي القدس، 7222، 
العيون املغرب

L A O M TRANS »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: مدينة 
الوفاق بلوك E رقم 758 مدينة 

الوفاق بلوك E رقم 758 72222 
العيون املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2222/37625
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 نون21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
مايلي: -01 قرر الج ع العام للشركة 

حل الشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  بند 
مايلي: -01 قرر الج ع العام للشركة 

حل الشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 3457/2022.
794I

STE DAK IFNI

 STE TRANS AMINA SUD
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE DAK IFNI
 HAY OUM TOUNSI DAKHLA
 MAROC HAY OUM TOUNSI
 ،DAKHLA MAROC، 73000

maroc الداخلة
 STE TRANS AMINA SUD SARL
AU شركة ذات مدؤجلية محدجسة 

ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اطلس 
رقم 662 الداخلة. الداخلة املغرب 

73222 الداخلة املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23292

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TRANS AMINA SUD SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي2.
نقل العاملين.

جاالستي2اس  امس اك  تجارة 
جالتصدير.

هندسة مدنية.
لوأدتيات النقل.

بالج لة  امس اك  جشراء  بيع 
جالتجزئة.

استزراع امعشاب البحرية.
.
ً
 جسجليا

ً
نقل البضائع محليا

الغي2  لحداب  البضائع  نقل 
جلحداب الغي2

جال21يد  البضائع  شحن  جكيل 
الدريع

نقل امشخاص جنقل البضائع.
عنوان املقر االأت اعي : حي اطلس 
املغرب  الداخلة  الداخلة.   662 رقم 

73222 الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : بوزيت  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  بوزيت  مح د  الديد 

حي اطلس رقم 662 الداخلة 73222 

الداخلة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بوزيت  مح د  الديد 

حي اطلس رقم 662 الداخلة 73222 

الداخلة املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 

نون21 2222 تحت رقم 1963/2022.

795I

VUE D’EXPERTS

MEDICALSI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

MEDICALSI شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي -55 شارع 

الزرقطوني ٬ فضاء الزرقطوني٬ 

الطابق امجل - 22452 الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.485529

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2222 أكتوبر   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

شركة  )ة)  الديد  تفويت 

اأت اعية  حصة   2.222 موسكال�سي 

من أصل 2.222 حصة لفائدة الديد 

سومهولدين  القابظة  الشركة  )ة) 

بتاريخ 23 أكتوبر 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848252.

796I

DR CONSEIL

EL FOUL IMMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

DR CONSEIL

 Had Soualem 2/Melk Madihi 7

 Berrechid Boite Postal N 173 ،

 26402، Had Soualem Berrechid

Maroc

EL FOUL IMMO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

اللة الياقوت زاجية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 62 الدار البيضاء 

- 26422 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 EL  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FOUL IMMO

أ يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعامالت

العقارية اإلستحواذ عل6 أ يع

امرا�سي املجرسة أج مع املباني املراس

هدمها ج تنفيذ أ يع ع ليات

خذمة التقديم عل6 هذه امرا�سي

من  اإلنشاءات  أ يع  إقامة  ج 

أ يع

أنواع املباني ج املداكن ج الفيالت

أج غي2ها ج مع أ يع املواس ج مي

عل6  ج  نوعها  كان  أيا  استخدام 

جأه

الخصوص لإلستخدام الدكني أج

املنهي أج الدياحي أج التجاري أج

كافة  تنفيذ  ج  إنجاز  اإلساري 

ع ليات

استي2اس  امغراض  لكافة  البناء 

أ يع

لع ليات  الالزمة  املواس  أنواع 

البناء ج

ج بيع أ يع مواس  التقديم شراء 

البناء..

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 

اللة الياقوت زاجية مصطفى املعاني 

62 الدار البيضاء  الطابق الثاني رقم 

- 26422 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 622  : خديجة  الفول  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 322  : بوشعيب  الفول  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

222 حصة   : الديدة بداز رشيدة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة الفول خديجة عنوانه)ا) 

سجار املهارزة قياسة املهارزة الداحل 

الجديد  بئ2   26422 الجديد  البئ2 

املغرب.

الديد الفول بوشعيب عنوانه)ا) 

سجار املهارزة قياسة املهارزة الداحل 

الجديد  بئ2   26422 الجديد  البئ2 

املغرب.

عنوانه)ا)  رشيدة  بداز  الديدة 

البئ2  املهارزةالداحل  املهارزة  سجار 

الجديد 26422 بئ2 الجديد املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة الفول خديجة عنوانه)ا) 

سجار املهارزة قياسة املهارزة الداحل 

الجديد  بئ2   26422 الجديد  البئ2 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 42342.

797I

VUE D’EXPERTS

MEDICALSI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
MEDICALSI شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي -55شارع 

الزرقطوني ، فضاء الزرقطوني، 
الطابق امجل - 22452 الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.485529

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
 2222 أكتوبر   23 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع  تم 
أي  سرهم«   222.222,22« قدره 
إ 6  سرهم«   222.222,22« من 
 : طريق  عن  سرهم«   222.222,22«

تقديم حصص نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 848252.
798I

FLASH ECONOMIE

LAG-MARKET
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LAG-MARKET شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 
مراكش اقامة نجد الطابق 3 رقم 32 

- 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 



23875 الجريدة الرسميةعدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222) 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232492

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
LAG-  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.MARKET
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت جالرق نة.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مراكش اقامة نجد الطابق 3 رقم 32 

- 92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد كريم الزهواني : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
 522  : زكرياء  املنصوري  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الزهواني  كريم  الديد 
طنجة البالية مركب سيوسيت اقامة 
 45 رقم   25 الطابق  ب  ع ارة  فرح 

92222 طنجة املغرب.
الديد املنصوري زكرياء عنوانه)ا) 
زنقة 266 مدت2خوش 92222 طنجة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الزهواني  كريم  الديد 
طنجة البالية مركب سيوسيت اقامة 
 45 رقم   25 الطابق  ب  ع ارة  فرح 

92222 طنجة املغرب
الديد املنصوري زكرياء عنوانه)ا) 
زنقة 266 مدت2خوش 92222 طنجة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 232492.
799I

euromaritima

OWLTECH
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

euromaritima
247 شارع مح د الخامس اقامة 
طنجة   ،92222  ،  25 رقم  القنطرة 

املغرب
ذات  شركة   OWLTECH

املدؤجلية املحدجسة
عزيب  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
الطابق  رقية  تجزئة  قدجر  الحاج 

االر�سي - 92222 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.227849

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 نون21   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
تفويت الديد )ة) أبي الصحراجي 
حصة اأت اعية من   252 بولغ ان 
)ة)  حصة لفائدة الديد   252 أصل 
نون21   22 بتاريخ  أوال  العزيز  عبد 

.2222
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 23522.
822I

COMPTA-YASS SARL AU

ACERAS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI ،

46000، SAFI MAROC
ACERAS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : مركز 

الغياث أ اعة الغياث كزجلة آسفي 
املغرب - 46222 آسفي املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9785

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
مدؤجلية  ذات  شركة   ACERAS
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
الغياث  مركز  اإلأت اعي  مقرها 
أ اعة الغياث كزجلة آسفي املغرب - 
46222 آسفي املغرب نتيجة إلنعدام 

الدعم املا ي.
ج عين:

مح د خويلة خويلة ج  الديد)ة) 
تجزئة غيتة حي عقبة   22 عنوانه)ا) 
بن نافع آسفي املغرب 46222 آسفي 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
مركز  جفي   2222 نون21   22 بتاريخ 
الغياث أ اعة الغياث كزجلة آسفي 

املغرب - 46222 آسفي املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2296.

822I

FIDUCIAIRE -312-

AYOUR DESIGN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE -312-
تجزئة ال21كة القصور رقم 43 طريق 

الدار البيضاء مراكش 
 AYOUR DESIGN

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املتجر رقم 
32 باملركز التجاري موالي س اعين 
التجزئة 525 الحي الصناعي سيدي 

غانم مراكش.  - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AYOUR DESIGN
غرض الشركة بإيجاز : 

صنع ج حياكة املالبس التقليدية
الديكور  ج  النديج  في  مقاجلة 

الداخلي
التصدير ج االستي2اس

عنوان املقر االأت اعي : املتجر رقم 
التجاري موالي س اعين  باملركز   32
الحي الصناعي سيدي   525 التجزئة 
مراكش   42222  - مراكش.   غانم 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
موالي  العلواني  االسري�سي  الديد 
ناصر : 922 حصة بقي ة 222 سرهم 

للحصة.
العلواني  االسري�سي  الديدة 
 222 بقي ة  حصة   222  : خديجة 

سرهم للحصة.
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
موالي  العلواني  االسري�سي  الديد 
ناصر عنوانه)ا) أبواب مراكش شطر 
42222 مراكش  92 مراكش  47 رقم 

املغرب.
العلواني  االسري�سي  الديدة 
 2 الزهراء  تجزئة  عنوانه)ا)  خديجة 
رقم 2 شارع الألمي2 م عبد هللا مراكش 

42222 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
موالي  العلواني  االسري�سي  الديد 
ناصر عنوانه)ا) أبواب مراكش شطر 
42222 مراكش  92 مراكش  47 رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242887.

822I
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VUE D’EXPERTS

MEDICALSI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
MEDICALSI شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
ج عنوان مقرها االأت اعي 

-55شارع الزرقطوني ، فضاء 
الزرقطوني، الطابق امجل - 22452 

الدارالبيضاء.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.485529

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 23 أكتوبر 2222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
»شركة ذات املدؤجلية  إ 6  الوحيد« 

املحدجسة«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848252.

823I

FAS TRANS

GA Call center
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FAS TRANS
 HAY AL MASSIRA I LOT N 695 ،

40000، MARRAKECH MAROC
GA Call center شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املكتب 
 E رقم 2 اقامة باب ال21ج بلوك

الطابق الثالت الشقة 22 العزجزية - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 GA  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.Call center

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.

املكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 2 اقامة باب ال21ج بلوك E الطابق 

الثالت الشقة 22 العزجزية - 42222 

مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 ALEKSEJS GOBINS الديد  

سرهم   222 بقي ة  حصة   : 100

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

 ALEKSEJS GOBINS الديد  

اقامة باب   2 املكتب رقم  عنوانه)ا) 

ال21ج بلوك ج الطابق الثالت الشقة 

22 العزجزية 42222 مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

 ALEKSEJS GOBINS الديد  

اقامة باب   2 املكتب رقم  عنوانه)ا) 

ال21ج بلوك ج الطابق الثالت الشقة 

22 العزجزية 42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   32 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242223.

824I

NANOTRA

NANOTRA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

NANOTRA
 ، الحي الصناعي جرزازات   47 رقم 

45222، جرزازات املغرب
ذات  شركة   NANOTRA
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 - جرزازات  الصناعي  الحي   47 رقم 
 NANOTRASARL@GMAIL.COM

جرزازات املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.303/643

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 نون21   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  سرهم«   2.752.222,22«
إ 6  سرهم«   2.252.222,22« من 
 : عن طريق  سرهم«   4.222.222,22«

تقديم حصص نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات بتاريخ 27 سأن21 

2222 تحت رقم 585.

825I

CANOCAF SARL

LAKDIRA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
LAKDIRA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

لعراجات العرجي - 62552 الناظور 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

24979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.LAKDIRA

غرض الشركة بإيجاز : 2االنعاش 

العقاري 2/االستي2اس ج التصدير.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الناظور   62552  - العرجي  لعراجات 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : الديد البغداسي مي ون 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

مي ون  البغداسي  الديد 

العرجي  القدس  حي  عنوانه)ا) 

62552 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

مي ون  البغداسي  الديد 

العرجي  القدس  حي  عنوانه)ا) 

62552 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 24979.

826I
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PUSH CENTER

LAHOUZA BATIMENT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
شركة   LAHOUZA BATIMENT
طور  املحدجسة)في  املدؤجلية  ذات 

التصفية)
 42 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
الدار   2 رقم  فضاء  شاجية  شارع 
البيضاء  الدار   22222  - البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.322645

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 25 مارس  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ   LAHOUZA BATIMENT
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
شاجية  شارع   42 اإلأت اعي  مقرها 
فضاء رقم 2 الدار البيضاء - 22222 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

تداعيات إقتصاسية  .
42 شارع  جحدس مقر التصفية ب 
 - الدار البيضاء   2 رقم  شاجية فضاء 

22222 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) عاسل  أابر ج عنوانه)ا) 
 22222 سعيد  جالس  حوزة  ليدوفة 
سطات املغرب ك صفي )ة) للشركة.

الديد)ة) لعربي  زهي2 ج عنوانه)ا) 
 252 رقم   24 شارع   2 البرح ة 
املغرب  املح دية   22222 شالالت 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2222 تحت رقم 734622.

827I

VUE D’EXPERTS

MEDICALSI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

VUE D’EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI,  ,264
 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
ذات  شركة   MEDICALSI
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
فضاء   ، الزرقطوني  --55شارع 
 22452  - الطابق امجل  الزرقطوني، 

الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.485529

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 23 أكتوبر 2222 تم تعيين 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

بوعياس مح د ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 848252.

828I

FIDUCO TANTAN

EMBAF SERVICE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
EMBAF SERVICE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدوق 

املركزي الوطية - 82222 طانطان 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7245

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 نون21   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
بايش  رشيد  )ة)  الديد  تفويت 

622 حصة اأت اعية من أصل 622 
زاح  رقية  )ة)  الديد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 26 شتن21 2222.

بايش  مح د  )ة)  الديد  تفويت 

422 حصة اأت اعية من أصل 422 
زاح  رقية  )ة)  الديد  لفائدة  حصة 

بتاريخ 26 شتن21 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بطانطان بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 218/2022.

829I

املحاسب إلياس ع راني

 STE ALLIENNE DES
TRAVAUX DIVERS

إعالن متعدس القرارات

املحاسب إلياس ع راني

املوحدين  شارع  اممي2ة  تجزئة 

 ،93222  ،  22 رقم  امجل  الطابق 

MAROC الفنيدق

 STE ALLIENNE DES TRAVAUX

املدؤجلية  ذات  »شركة   DIVERS

املحدجسة«

حي  االأت اعي:  مقرها  جعنوان 

 -  372 رقم  رشد  إبن  شارع  الشبار 

93222 الفنيدق  املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26343

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 أبريل 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

مايلي: تفويت 622 حصة للشركة من 

الديد بولعيش مح د لفائدة الديد 

افرجن نبيل

عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

للشركة  حصة   222 تفويت  مايلي: 

من بولعيش املح دي ياسين مح د 

لفائدة الديد الكرافس مح د

عل6  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 
للشركة  حصة   222 تفويت  مايلي: 
من بولعيش املح دي ياسين مح د 

لفائدة الديدة اشتوي حدناء 
عل6  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 
بولعيش  الديد  إستقالة  مايلي: 
للشركة  ك دي2  ياسين  املح دي 

جتعين الديدة اشتوي حدناء 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :27  +  26 رقم  بند 
الشركة  مال  رأس  مبلغ  مايلي:  عل6 
 : كالتا ي  مقدم  سرهم   222222
الديد افرجن نبيل 622 حصة بقي ة 
222 سرهم للحصة جالديد الكرافس 
222 سرهم  222 حصة بقي ة  مح د 
222 حصة  جالديدة اشتوي حدناء 

بقي ة 222 سرهم
بند رقم 25: الذي ينص عل6 مايلي: 
الديدة   : للشركة  القانوني  املدي2 
لبطاقة  الحاملة  حدناء،  اشتوي 

LF55227 التعريف الوطنية رقم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   23 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2227.
822I

مكتب الدراسات املحاسباتية جالتديي2

BATI AGRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 
جالتديي2

شارع مح د الخامس ع ارة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35222، أرسيف املغرب
BATI AGRO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
ملك عبد هللا رقم 39 - 35222 

أرسيف املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2447

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 نون21   32 في  املؤرخ 
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قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»422.222 سرهم« أي من »622.222 

عن  سرهم«   2.222.222« إ 6  سرهم« 

أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ 27 سأن21 

2222 تحت رقم 1451/2022.

822I

مكتب الدراسات املحاسباتية جالتديي2

SY TOP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 

جالتديي2

شارع مح د الخامس ع ارة بنطالب 

الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35222، أرسيف املغرب

SY TOP شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة ريان 

مكتب رقم 3 شارع عالل بن عبد هللا 

- 35222 أرسيف املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2655

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر   2222 سأن21   22 في  املؤرخ 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

مبلغ   SY TOP ذات الشريك الوحيد 

جعنوان  سرهم   22.222 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي اقامة ريان مكتب 

 - هللا  عبد  بن  عالل  شارع   3 رقم 

 : أرسيف املغرب نتيجة ل   35222

عدم تحقيق االهداف التي تاسدت 

من األها الشركة.

جحدس مقر التصفية ب اقامة ريان 

مكتب رقم 3 شارع عالل بن عبد هللا 

- 35222 أرسيف املغرب. 

ج عين :

ج  لوكلية  بن  سهام   الديد)ة) 

عنوانه)ا) تجزئة ت كنونت ام الظهر 
مالل  بني   23222  24 رقم   6 بلوك 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ 27 سأن21 

2222 تحت رقم 1449/2022.

822I

CRB CONSEIL

 SOCIETE M3K
DEVELOPMENT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم 224 ، 

22282، الدار البيضاء املغرب

 SOCIETE M3K DEVELOPMENT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 

البدتان 2، ع ارة 2 محل 2 

ال21نو�سي - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE M3K DEVELOPMENT

-الت2جيج   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري جالتقديم

-شراء جبيع أي عقار.

إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 2 محل   2 ع ارة   ،2 البدتان 

البيضاء  الدار   22222  - ال21نو�سي 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 25  : القيصوني  أهاس  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 25  : القيصوني  إي ان  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد رضوان خالدي : 25 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

 25  : مر�سي  امباركة  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

القيصوني  أهاس  الديدة 

املنزه  تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا) 
ال21نو�سي  سيدي   29 رق م   2 زنقة 

الدارالبيضاء   22222 البيضاء 

املغرب.

القيصوني  إي ان  الديدة 

 4 إقامة بيتي سكن م س  عنوانه)ا) 

الحدني  الحي   29 شقة   37 ع ارة 

22222 الدارالبيضاء املغرب.

الديدة امباركة مر�سي عنوانه)ا) 

ال21نو�سي  رياض  اقامة  القدس  حي 
م س ال21نو�سي   23 رقم   2 ع ارة   2

22222 الدارالبيضاء املغرب.

الديد رضوان خالدي عنوانه)ا) 

ليل فرندا   ،  59262 شارع فياي   ،7

59262 ليل فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

القيصوني  إي ان  الديدة 

 4 إقامة بيتي سكن م س  عنوانه)ا) 

الحدني  الحي   29 شقة   37 ع ارة 

22222 الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849276.

823I

conseils sarl

KEYSLOR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

conseils sarl
شارع لبنان اقامة يامنة 2 مكتب 
رقم 29 طنجة، 92222، طنجة 

املغرب
KEYSLOR شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنفة 

خالد ابن الوليد الطابق الثالث رقم 
8 - 9222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KEYSLOR
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
زنفة   22  : عنوان املقر االأت اعي 
خالد ابن الوليد الطابق الثالث رقم 

8 - 9222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
222 حصة   : الديد يونس ختول 

بقي ة 2.222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد يونس ختول عنوانه)ا) حي 
 62222 ازغنغان  الدفلي  اأواهرة 

الناضور املغرب.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد يونس ختول عنوانه)ا) حي 
 62222 ازغنغان  الدفلي  اأواهرة 

الناضور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 259324.
824I

CAF MAROC

TANABTOUL TEX
إعالن متعدس القرارات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
TANABTOUL TEX »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة جاس 
زيز الرقم 22 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 22 - 92222 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.223247
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 نون21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
الغربي  نبيل  مح د  الديد  تفويت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم K226224، املغربي، 522 حصة 
للشركة  االأت اعية  الحصص  من 
الحاملة  النظوري،  شي اء  للديدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.K526472
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
الغربي  نبيل  مح د  الديد  تفويت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم K226224، املغربي، 322 حصة 
للشركة  االأت اعية  الحصص  من 
الحاملة  الركراكي،  بد ة  للديدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.K557337

قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد ا 6 شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة.

قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

نبيل  املدي2الديد مح د  مهام  انهاء 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الغربي 

.K226224 الوطنية رقم

قرار رقم 5: الذي ينص عل6 مايلي: 

النظوري،  شي اء  الديدة  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
أديدة  مدي2ة   ،K526472 رقم 

للشركة.

قرار رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحديث القانون امسا�سي للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي  املعنية:  البنوس  رقم  بند 

ينص عل6 مايلي: التعديالت أعاله.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 24442.

825I

LEADER FIN

JOB SOLUTIONS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

LEADER FIN
زنقة شوفا ي بيارس اإلقامة فالرجس« 

E« الطابق الثاني املكتب 22 الدار 

بيضاء، 22522، الدار بيضاء املغرب

JOB SOLUTIONS شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 67 زنقة 

شوفايلي بيارس الطابق 5 رقم 26 - 

2222 البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.332842

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 ماي   25 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

زرهوني  فرح  )ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   252
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   2.252
ماي   25 بتاريخ  الفرشا�سي  س ي2ة 

.2222
أيت  هللا  عبد  )ة)  الديد  تفويت 
اأت اعية  حصة   75 أح د  سيدي 
من أصل 2.252 حصة لفائدة الديد 
ماي   25 بتاريخ  توأوي  إسريس  )ة) 

.2222
أيت  هللا  عبد  )ة)  الديد  تفويت 
اأت اعية  حصة   75 أح د  سيدي 
من أصل 2.252 حصة لفائدة الديد 
)ة) مريم سناكي بتاريخ 25 ماي 2222.
مصطفى  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   92 العناب 
أصل 2.252 حصة لفائدة الديد )ة) 

سلمى زرهوني بتاريخ 25 ماي 2222.
خليل مصيف  )ة)  تفويت الديد 
أصل  من  اأت اعية  حصة   252
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   2.252
ياسين مصيف بتاريخ 25 ماي 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2222 تحت رقم 22832236.
826I

LEADER FIN

ACTIVDIS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

LEADER FIN
زنقة شوفا ي بيارس اإلقامة فالرجس« 
E« الطابق الثاني املكتب 22 الدار 
بيضاء، 22522، الدار بيضاء املغرب
ACTIVDIS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 28 شارع 
شفشاجيني شارع 222 كم 3322 
سيدي ال21نو�سي - 2222 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.233949

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 سأن21   28 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  سرهم«   2.422.222«

 2.522.222« إ 6  سرهم«   222.222«

سرهم« عن طريق : إسماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2222 تحت رقم 492895.

827I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 CONSTRUCTION DU BOIS
 ET ALLUMINIUM SUR

MESURE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

 CONSTRUCTION DU BOIS ET

 ALLUMINIUM SUR MESURE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : سجار 

الدديرة سيدي املختار شيشاجة - 

42222 شيشاجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.939

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 22 يوليوز 2222 تقرر حل 

 CONSTRUCTION DU BOIS ET

 ALLUMINIUM SUR MESURE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222

سيدي  الدديرة  سجار  اإلأت اعي 

شيشاجة   42222  - شيشاجة  املختار 

مزاجلة  النقطاع  نتيجة  املغرب 

النشاط.
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ج عين  :
ج  الراشدي  مح د   الديد)ة) 
عنوانه)ا) سجار زاجية بلحول ملزجضية 
املغرب  شيشاجة   42222 شيشاجة 

ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
سجار  جفي   2222 شتن21   22 بتاريخ 
 - شيشاجة  املختار  سيدي  الدديرة 

42222 شيشاجة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 

شتن21 2222 تحت رقم 596/2022.
828I

رمزي لالستشارات

PESCADOR FISH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نون21 ع ارة ح دي جلد 

الرشيد الطابق رقم 22 شقة رقم 22 
العيون ، 72222، العيون املغرب
PESCADOR FISH شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع ام 
سعد ع ارة 48 الطابق الثالث رقم 
22 العيون - 72222 العيون املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 ف21اير   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PESCADOR FISH
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الد ك بالج لة جالتقديط....

شارع ام   : عنوان املقر االأت اعي 
الطابق الثالث رقم   48 سعد ع ارة 
22 العيون - 72222 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:- 

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد رضا شفيق عنوانه)ا) رقم 
الصويرة  االقتصاسية  املنازل   28

44222 الصويرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد رضا شفيق عنوانه)ا) رقم 
الصويرة  االقتصاسية  املنازل   28

44222 الصويرة املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ف21اير   22 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 352/2020.
829I

UNIVERSAL STAR IMPORT

UNIVERSAL STAR IMPORT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

UNIVERSAL STAR IMPORT
 RUE SANAA ETAGE 1 APP 7
 DE GAUCHE MERSULTAN ،

20006، CASABLANCA MAROC
 UNIVERSAL STAR IMPORT

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 
طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 زنقة 
سناء الطابق 2 الشقةعل6 اليدار 
مرس الدلطان  - 22226 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.223255

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  22 شتن21  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
UNIVERSAL STAR IMPORT مبلغ 
جعنوان  سرهم   22.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي 7 زنقة سناء الطابق 

2 الشقةعل6 اليدار مرس الدلطان  - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22226

ل : قرار الشركاء.
زنقة   7 ب  التصفية  مقر  جحدس 
اليدار  الشقةعل6   2 الطابق  سناء 
الدار   22226  - الدلطان   مرس 

البيضاء املغرب. 
ج عين:

  / الع راني  كريم  الديد)ة) 
 22425 عنوانه)ا)  ج   BJ82989
 FALCON BRIDGE DR
 RICHMEND 23238 VA 23238

UW USA ك صفي )ة) للشركة.
 BE846656  / الديد)ة) مهدي زكي
 2 الطابق  زنقة سناء   7 ج عنوانه)ا) 
 22226 مرس الدلطان    25 الشقة 
)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849322.

822I

FIDUCIAIRE LE PARTENAIRE

 BELHACHMI DE TRAVAUX
DIVERS SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE LE PARTENAIRE
مكتب رقم 7 الطابق الثالث ع ارة 
رقم 7 زنقة عبد الكريم الخطابي 

فاس ، 32222، فاس املغرب
 BELHACHMI DE TRAVAUX
DIVERS SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 842 
بلوك ا 45 عوينات الحجاج فاس - 

32222 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42522

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   27 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 BELHACHMI DE الشريك الوحيد 
TRAVAUX DIVERS SARL AU مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
ا  بلوك   842 رقم  اإلأت اعي  مقرها 
 32222  - 45 عوينات الحجاج فاس 
فاس املغرب نتيجة ل : مشاكل ماسية.

 842 جحدس مقر التصفية ب رقم 
 - عوينات الحجاج فاس   45 بلوك ا 

32222 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  الدين  نور  بلهاشمي  الديد)ة) 
 32222 فاس حي الرح ة  عنوانه)ا) 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4882.
822I

FIDUCIAIRE LE PARTENAIRE

STE TNJIS SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE LE PARTENAIRE
مكتب رقم 7 الطابق الثالث ع ارة 
رقم 7 زنقة عبد الكريم الخطابي 

فاس ، 32222، فاس املغرب
STE TNJIS SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر رقم 
2 بلوك 32 رقم 8 حي القدس فاس - 

32222 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45637

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   27 املؤرخ في 
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شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 STE TNJIS SARL الوحيد  الشريك 
سرهم   222.222 رأس الها  مبلغ   AU
جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر رقم 
حي القدس فاس   8 رقم   32 بلوك   2
 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   32222  -

مشاكل ماسية.
جحدس مقر التصفية ب متجر رقم 
2 بلوك 32 رقم 8 حي القدس فاس - 

32222 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  الدين  نور  بلهاشمي  الديد)ة) 
 32222 فاس حي الرح ة  عنوانه)ا) 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4924.
822I

FIDUCIAIRE LE PARTENAIRE

 STE ACCESSOIRES AUTO
BOUAARFA SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE LE PARTENAIRE
مكتب رقم 7 الطابق الثالث ع ارة 
رقم 7 زنقة عبد الكريم الخطابي 

فاس ، 32222، فاس املغرب
 STE ACCESSOIRES AUTO

BOUAARFA SARL AU شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر ب 8 
سوق ا ه حي الرياض فاس - 32222 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.67529

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   27 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 STE ACCESSOIRES الشريك الوحيد
AUTO BOUAARFA SARL AU مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
سوق ا   8 مقرها اإلأت اعي متجر ب 
فاس   32222  - ه حي الرياض فاس 

املغرب نتيجة ل : مشاكل ماسية.
جحدس مقر التصفية ب متجر ب 8 
سوق ا ه حي الرياض فاس - 32222 

فاس املغرب. 
ج عين:

ج  بوعرفة  عاسل  الديد)ة) 
 32222 املصل6  حي  رم8  عنوانه)ا) 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4884.
823I

SAGASUD

SAL TRAVAUX DIVERS
إعالن متعدس القرارات

SAGASUD
شارع االمي2 موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون
LAAYOUNE املغرب

SAL TRAVAUX DIVERS »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة 
24 حي الحجري - 72222 العيون 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.28652

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تفويت الحصص
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

اضافة نشاط
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
522 حصة من الديد  مايلي: تفويت 
ا 6   BOUMHAOUT ABOUD

الديد اعلي مجاطي
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
اضافة نشاط النقل الدياحي النقل 
يتعلق  نشاط  كل  للبضائع  الطرقي 

بالنقل
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 3477.

824I

GUARDIYA-LAA

CASUNA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

GUARDIYA-LAA
 Lot alwakala 01 bloc d nr 148

 laayoune ، 70000، LAAYOUNE
MAROC

CASUNA شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
87 بلوك F حي موالي رشيد شارع 
املغرب العربي - 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

43932
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   26
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CASUNA
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االس اك جاالشغال الع ومية.
 87 رقم   : عنوان املقر االأت اعي 
بلوك F حي موالي رشيد شارع املغرب 

العربي - 72222 العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 342 الديد سيد اح د ابوهوي : 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

ابوهوي  الرح ان  عبد  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   332  :

للحصة.
 332  : ابوهوي  الكورية  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 342 الديد سيد اح د ابوهوي : 

بقي ة 222 سرهم.
 : ابوهوي  الرح ان  عبد  الديد 

332 بقي ة 222 سرهم.
 332  : ابوهوي  الكورية  الديدة 

بقي ة 222 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
ابوهوي  اح د  سيد  الديد 
العيون   72222 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب.
ابوهوي  الرح ان  عبد  الديد 
العيون   72222 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب.
ابوهوي  الكورية  الديدة 
العيون   72222 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
ابوهوي  اح د  سيد  الديد 
العيون   72222 العيون  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 3462.
825I

FDBM Consulting

رابحة كار
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص
FDBM Consulting

 Av Ghinia imm El bouaami
 2 Premier Etage Appart N،

54350، MIDELT Maroc
رابحة كار شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
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جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 92 
تجزئة الكرم - 54352 ميدلت 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3223

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
عبد  حشالفي  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   252 الرحيم 
الديد  لفائدة  حصة   2.222 أصل 
)ة) س ي2ة بن طيب بتاريخ 22 أكتوبر 

.2222
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   29 بتاريخ  ب يدلت  االبتدائية 

2222 تحت رقم 282.

826I

FDBM Consulting

 جروب س4ف سيكيريتي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami 2
 Premier Etage Appart N، 54350،

MIDELT Maroc
أرجب س4ف سيكي2يتي شركة   
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
قصر  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

تاشاجيت - 54352 ميدلت املغرب
مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3332
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : أرجب 

س4ف سيكي2يتي.
الحراسة   : غرض الشركة بإيجاز 

جاممن.
قصر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

تاشاجيت - 54352 ميدلت املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : بوعزمة  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد يوسف بوعزمة عنوانه)ا) 
27 زنقة الغابون اخرمجيون 54352 

ميدلت املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد يوسف بوعزمة عنوانه)ا) 
27 زنقة الغابون اخرمجيون 54352 

ميدلت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  ب يدلت  االبتدائية 

2222 تحت رقم 283.
827I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

شركة لوجيكود ش.م.م ذات 
الشريك الوحيد

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL
 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
شركة لوأيكوس ش.م.م ذات 
الشريك الوحيد شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
بوأراح اقامة املرجة 22 الطابق 
االر�سي -تطوان تطوان 93222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

الشريك  ذات  ش.م.م  لوأيكوس 

الوحيد.

تقوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج  االعالميات  باشغال  الشركة 

ال21امج االلكت2جنية ج أ يع االشغال 

املرتبطة بها..

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الطابق   22 املرجة  اقامة  بوأراح 

 93222 تطوان  -تطوان  االر�سي 

تطوان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : صابر  -الصباغ  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 2.222  : صابر  -الصباغ  الديد 

بقي ة 222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الصباغ  -صابر  الديد 

رقم  زنقة-ب-  الوزاني  التهامي  شارع 

-22تطوان 93222 تطوان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الصباغ  -صابر  الديد 

رقم  زنقة-ب-  الوزاني  التهامي  شارع 

-22تطوان 93222 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   26 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 3422.

828I

ZIZ LOCATION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

ابن  عالل  شارع  الثالث  الطابق 
 ،52422  ، الريش   32 عبد هللا رقم 

الريش املغرب
ذات  شركة    ZIZ LOCATION
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد
اإلأت اعي   مقرها  جعنوان 
 - الريش  مالك  االمام  226شارع 

52422 الريش املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2325

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2222 نون21   22 املؤرخ في 
ايت  الديد)ة)  للشركة  مدي2 أديد 

هرجش شي اء ك دي2 جحيد
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  ب يدلت  االبتدائية 

2222 تحت رقم 276.
829I

PRO INTERNATIONAL SARL

 PRO INTERNATIONAL
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

PRO INTERNATIONAL SARL
طابق امجل رقم 22,زاجية شارع 

الي ن جزنقة سناء إقامة ميكونوس. 
، 92222، طنجة املغرب

 PRO INTERNATIONAL SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي طابق 
امجل رقم 22,زاجية شارع الي ن 
جزنقة سناء إقامة ميكونوس. - 

92222 طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62225
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2222 أكتوبر   27 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»822.222 سرهم« أي من »222.222 

عن  سرهم«   2.222.222« إ 6  سرهم« 

إسماج احتياطي أج أرباح أج   : طريق 

عالجات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 256269.

832I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE WINART GROUPE
SARL-AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE MARMOUCHA

 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

 SOCIETE WINART GROUPE

SARL-AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقــم 82 
زنـقــة 22 حــي رأـاء أــنـان مـوالي 

الـكـامــل فـــاس - 32222 فــاس 

املــغـرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47935

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 سأن21   22 في  املؤرخ 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 

 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 

 WINART GROUPE SARL-AU

سرهم   222.222,22 رأس الها  مبلغ 

 82 رقــم  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
مـوالي  أــنـان  رأـاء  حــي   22 زنـقــة 

الـكـامــل فـــاس - 32222 فــاس املــغـرب 

نتيجة ل : االزمـــة االقتـصـاسية الغـالء 

جعـدم تــوفــر الشغــل.

 82 جحدس مقر التصفية ب رقــم 
مـوالي  أــنـان  رأـاء  حــي   22 زنـقــة 
الـكـامــل فـــاس  32222 فــاس املــغـرب. 

ج عين:
ج  مــدــتــعـــد  امــيــنــة   الديد)ة) 
عنوانه)ا) رقــم 82 زنـقــة 22 حــي رأـاء 
 32222 أــنـان مـوالي الـكـامــل فـــاس 
فـــاس تاـ ـغـــرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 
املتعلقة بالتصفية : رقــم 82 زنـقــة 22 
حــي رأـاء أــنـان مـوالي الـكـامــل فـــاس
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5272 / 2222.
832I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE SATORI KERA
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE SATORI KERA SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقـم 5 
تـجــزئــة الـ ـتــزه 3 طـريـق مــكـنـاس 

الطـابـق 4 الشـقــة 23 فــاس - 32222 
فـــاس املــغـرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63357
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   29 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
 SOCIETE SATORI KERA SARL
سرهم   222.222,22 رأس الها  مبلغ 
 5 رقـم  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
مــكـنـاس  طـريـق   3 الـ ـتــزه  تـجــزئــة 
الطـابـق 4 الشـقــة 23 فــاس - 32222 
االزمـــة   : ل  نتيجة  املــغـرب  فـــاس 

تــوفــر  جعـدم  الغـالء  االقتـصـاسية 
الشغــل.

 5 رقـم  ب  التصفية  مقر  جحدس 
مــكـنـاس  طـريـق   3 الـ ـتــزه  تـجــزئــة 
الطـابـق 4 الشـقــة 23 فــاس - 32222 

فــاس املــغـرب. 
ج عين:

ج  قــراجي  مــحــ ــــد  الديد)ة) 
الــ ــنــظــر  تــجــزئـة   62 رقــم  عنوانه)ا) 
الجــ ــيــل بندــوسة فــاس 32222 فـــاس 

الـ ــغــرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
رقـم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
مــكـنـاس  طـريـق   3 الـ ـتــزه  تـجــزئــة   5

الطـابـق 4 الشـقــة 23 فــاس
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5272 / 2222.

832I

الصويرة مناأ نت

شركة بيغل داغجن
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

الصويرة مناأ نت
شارع مح د الخامس ع ارة أبار 
الطابق امجل الصويرة ، 44222، 

الصويرة املغرب
شركة بيغل ساغجن شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 شارع 
القرجيين الصويرة الصويرة 44222 

الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6472
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

بيغل ساغجن.

غرض الشركة بإيجاز : فندق.

22 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

 44222 القرجيين الصويرة الصويرة 

الصويرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

هوكو  اسريان  كوغنيلن  الديد 

سرهم   222 بقي ة  حصة   522  :

للحصة.

سارة  لو�سي  كوغنيلن  الديدة 

سرهم   222 بقي ة  حصة   522  :

للحصة.

 : هوكو  اسريان  كوغنيلن  الديد 

522 بقي ة 222 سرهم.

 : سارة  لو�سي  كوغنيلن  الديدة 

522 بقي ة 222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

هوكو  اسريان  كوغنيلن  الديد 

كوالندغ  سج  شومان   22 عنوانه)ا) 

غومن  سان   22292 غومن  سان 

فرندا.

سارة  لو�سي  كوغنيلن  الديدة 

كوالندغ  سج  شومان   22 عنوانه)ا) 

غومن  سان   22292 غومن  سان 

فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

ميشال  سيديي  كوغنيلن  الديد 

كوالندغ  سج  شومان   22 عنوانه)ا) 

غومن  سان   22292 غومن  سان 

فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ 27 سأن21 

2222 تحت رقم 266.

833I
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MACOGEST

BKN TRANSIT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MACOGEST
 RUE MOHA OU HAMOU 85

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

BKN TRANSIT شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 244 زنقة 
مح د س يحة إقامة أوهرة مح د 
س يحة الطابق 6 الشقة رقم 35 - 

22222 الدار البيضاء املغرب..
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.529237

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 32 أكتوبر 2222 تقرر حل 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 BKN TRANSIT الوحيد  الشريك 
مبلغ رأس الها 22.222 سرهم جعنوان 
مح د  زنقة   244 اإلأت اعي  مقرها 
س يحة إقامة أوهرة مح د س يحة 
 22222  -  35 الشقة رقم   6 الطابق 
الدار البيضاء املغرب. نتيجة ل : عدم 

نجاح النشاط التجاري..
جحدس مقر التصفية ب 244 زنقة 
مح د س يحة إقامة أوهرة مح د 
 -  35 الشقة رقم   6 س يحة الطابق 

22222 الدار البيضاء املغرب.. 
ج عين:

ج   KARIM OUTAUF الديد)ة) 
 Ruelle Mathieu de  7 عنوانه)ا) 
 Dombasle 54500 Vandoeuvre
فرندا  نان�سي   les Nancy 54522

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
 244  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
أوهرة  إقامة  س يحة  مح د  زنقة 
مح د س يحة الطابق 6 الشقة رقم 

35 الدار البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849264.
834I

شركة أهاس املحاسب

 Sté  تيتيم كار ش.م.م. ش.و
TITIM CAR S.A.R.L AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االأت اعي للشركة

شركة أهاس املحاسب
الرقم 22 ع ارة نياس شارع اح د 

الطيب بنهي ة املدينة الجديدة 
أسفي ، 46222، أسفي املغرب

 Sté TITIM  تيتيم كار ش.م.م. ش.ج
CAR S.A.R.L AU شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شقة رقم 
22 الطابق االجل الكائنة بالرقم 

2225 شارع بوأدجر طريق سيدي 
جاصل  اسفي - 46222 اسفي 

املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23295

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2222 نون21   26 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
الطابق االجل الكائنة   22 »شقة رقم 
طريق  بوأدجر  شارع   2225 بالرقم 
سيدي جاصل  اسفي - 46222 اسفي 
شارع اح د   28 »الرقم  إ 6  املغرب« 
الطيب بنهي ة املدينة الجديدة أسفي 

- 46222 أسفي املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   27 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تحت رقم 1122/2022.
835I

PEACOCK ARTWORK

PEACOCK ARTWORK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PEACOCK ARTWORK

سجار براسة رقم 329 تجزئة الحدن 
الثاني أسكجور ، 42222، مراكش 

املغرب
PEACOCK ARTWORK شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار براسة 
رقم 329 تجزئة الحدن الثاني 

أسكجور -. مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   32
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PEACOCK ARTWORK
نحات   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

)فنان) يبيع منتج فنه فقط.
الشقق  زخرفة  أج  زخرفة   •

)مقاجل).
• منظم الحفالت.

سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
329 تجزئة الحدن الثاني  براسة رقم 

أسكجور -. مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
االسري�سي  يوسف  موالي  الديد 
 222 بقي ة  حصة   222  : مبتدم 

سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
االسري�سي  يوسف  موالي  الديد 
النخيل  تجزئة  عنوانه)ا)  مبتدم 
مراكش   . سيبع   247 رقم   22 بلوك 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

االسري�سي  يوسف  موالي  الديد 

النخيل  تجزئة  عنوانه)ا)  مبتدم 

مراكش   . سيبع   247 رقم   22 بلوك 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   27 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242286.

836I

الصويرة مناأ نت

شركة اوالفسن كونسيلتنك

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

الصويرة مناأ نت

شارع مح د الخامس ع ارة أبار 

 ،44222  ، الصويرة  امجل  الطابق 

الصويرة املغرب

كونديلتنك  اجالفدن  شركة 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

الرجنق  تجزئة   48 رقم  االر�سي 

الصويرة - 44222 الصويرة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4595

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 أكتوبر   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

سين  سارباني  )ة)  الديد  تفويت 

222 حصة اأت اعية من أصل 222 

اجليفيي  )ة)  الديد  لفائدة  حصة 

ميشال بول الفوت بتاريخ 23 أكتوبر 

.2222

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالصويرة بتاريخ 26 سأن21 

2222 تحت رقم 498.

837I
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فكري لإلستشارات

إبيل كرم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فكري لإلستشارات
رقم  الرباط  شارع  الدالم  حي 
اليوسفية   ،46322  ، اليوسفية   26

املغرب
مدؤجلية  ذات  شركة  كرم  إبيل 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
املقر:  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
بن أريرشارع مح د الداسس،إقامة 
بن أرير   43252  -  2 معطاهلل،شقة 

املغرب
مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2487
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
إبيل   : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

كرم.
يوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املصاسقة  ت ت   19/11/2020
لشركة  امسا�سي  النظام  عل6 
 222222  : رأس ال  كرم«،  »إبيل 
بن  كرم،املقر:  سرهم،املدي2:أشرف 
الخامس،إقامة  مح د  أريرشارع 
الرئي�سي:  النشاط   2 معطاهلل،شقة 
الج ال.اإليداع  بيع  ج  تربية 
بن  املحك ة  ضبط  كتابة  القانوني: 
 239 رقم  تحت  أرير28/12/2020 

سجل تجاري رقم 2487.
عنوان املقر االأت اعي : املقر: بن 
الداسس،إقامة  مح د  أريرشارع 
بن أرير   43252  -  2 معطاهلل،شقة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد أشرف كرم : 2.222 حصة 
بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد أشرف كرم عنوانه)ا) سجار 
 43252 املدناجي أ اعة جالس عامر 

بن أرير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد أشرف كرم عنوانه)ا) سجار 
 43252 املدناجي أ اعة جالس عامر 

بن أرير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن أرير بتاريخ 28 سأن21 

2222 تحت رقم 239.
838I

sofoget

GULSEN TAPISSERIE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
GULSEN TAPISSERIE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي القنيطرة 
59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 
موالي عبد العزيز رقم 4 - 24222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67552

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GULSEN TAPISSERIE
غرض الشركة بإيجاز : منجد

نجارة.
عنوان املقر االأت اعي : القنيطرة 
شارع  العزيز  عبد  موالي  إقامة   59
 24222  -  4 العزيز رقم  موالي عبد 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : أسم  غولدين  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد غولدين أسم : 2222 بقي ة 

222 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أسم  غولدين  الديد 
القنيطرة   24222 أسم  غولدين 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  أسم  غولدين  الديد 
أسم  غولدين   24222 أسم  غولدين 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 93577.
839I

sofoget

CERELAES BOUHSINA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
CERELAES BOUHSINA شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة  ذات
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي القنيطرة 
59 إقامة موالي عبد العزيز ج شارع 
موالي عبد العزيزرقم 4 - 24222 

القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55952

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 يوليوز   25 في  املؤرخ 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
 CERELAES الوحيد  الشريك  ذات 
رأس الها  مبلغ   BOUHSINA
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
إقامة   59 القنيطرة  اإلأت اعي 
موالي عبد العزيز ج شارع موالي عبد 
القنيطرة   24222  -  4 العزيزرقم 
خدائر  زياسة   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
جحدس مقر التصفية ب القنيطرة 
إقامة موالي عبد العزيز ج شارع   59
 24222  -  4 العزيزرقم  عبد  موالي 

القنيطرة املغرب. 
ج عين:

ج  بوحدينة  اح د   الديد)ة) 
عنوانه)ا) القنيطرة 24222 القنيطرة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 93582.

842I

ائت انية فيداكا، شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

SEBAG
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية فيداكا، شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

شارع العركوب رقم 7724-22 
صندجق ال21يد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب



عدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222)الجريدة الرسمية   23886

SEBAG شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي الدالم 
رقم 2564 - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23382

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SEBAG
زراعة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
أ يع  جإنتاج  جتطوير  جمعالجة 
منتجات  جتدويق  البدتنة  منتجات 
امشجار  زراعة  جكذلك  البدتنة 
جزراعة الح ضيات جتربية الدجاأن 

جالخضرجات املبكرة ؛
اإلنتاج الزراعي بج يع أشكاله:   -
التشجي2 ، جالزراعة ، جزراعة الكرجم 
جأ يع  املبكرة  جالخضرجات   ،

املنتجات امخرى املتعلقة بالت2بية ؛.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الدالم رقم 2564 - 73222 الداخلة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : ابلينكا  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد مح د ابلينكا عنوانه)ا) حي 
الداخلة   73222  2564 الدالم رقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د ابلينكا عنوانه)ا) حي 
الداخلة   73222  2564 الدالم رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
سأن21 2222 تحت رقم 2076/2022.
842I

3M PROJECTS

3M PROJECTS

إعالن متعدس القرارات

3M PROJECTS
إقامة العزيزية شارع امل لكة العربية 

الدعوسية طابق الثالث رقم 22 - 
طنجة ، 92222، طنجة املغرب
3M PROJECTS »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: إقامة 
العزيزية شارع امل لكة العربية 

الدعوسية طابق الثالث رقم 22 - 
92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.224225
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 نون21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
حصة خضور مح د   2222 تفويت 

لفائدة عباري مح د 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

انخفاض رأس مال الشركة 
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 
من  الشركة  مال  رأس  انخفاض 

2222222 سرهم ا 6 222222 سرهم
عل6  ينص  الذي   :23 رقم  بند 
مايلي: تم تعيين الديد عباري مح د 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  حامل   ،
رقم UC56826 ، ك دي2 إساري جحيد 

للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262252.

842I

LEGAL CONSULTING

 DOYER INTERNATIONAL
TRADE COMPANY

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

LEGAL CONSULTING
مسجد فاط ة بقشان باب 26 رقم 

28 حي النديم ، 22282، الدار 
البيضاء املغرب

 DOYER INTERNATIONAL
TRADE COMPANY شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي جهرة 
النواصر ع ارة 22 رقم 23 الطابق 
4 النواصر - 22352 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.254523

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   28 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
 DOYER INTERNATIONAL
TRADE COMPANY مبلغ رأس الها 
مقرها  جعنوان  سرهم   322.222
 22 ع ارة  النواصر  جهرة  اإلأت اعي 
رقم 23 الطابق 4 النواصر - 22352 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

ايجاس ع ل.
أوهرة  ب  التصفية  مقر  جحدس 
الطابق   23 رقم   22 النواصر ع ارة 
الدار البيضاء   22352  - النواصر   4

املغرب. 
ج عين :

ج  اسطا  بوشرة  الديد)ة) 
 22 عنوانه)ا) أوهرة النواصر ع ارة 
 22352 النواصر   4 الطابق   23 رقم 
)ة)  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849526.
843I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE LA LUNA ORIENTALE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
  Hay angad rue c18 n41 lazaret

60000، Oujda Maroc
 STE LA LUNA ORIENTALE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
انجاس رقم 222 ظهر ملحلة جأدة - 

62222 جأدة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE LA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.LUNA ORIENTALE
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - ظهر ملحلة جأدة   222 انجاس رقم 

62222 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
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 : الرزاق  عبد  بوصغي2  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الرزاق  عبد  بوصغي2  الديد 
الفتح  تجزئة  ملحلة  ظهر  عنوانه)ا) 
 62222 جأدة   37 رقم   27 زنقة ب 

جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
مصطفى  بوصغي2  الديد 
الفتح  تجزئة  ملحلة  ظهر  عنوانه)ا) 
 62222 جأدة   37 رقم   27 زنقة ب 

جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 3652.
844I

االعالنات االسارية للشركات املغربية

TOP TAN TRAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االعالنات االسارية للشركات املغربية
 AGADIR ،88222 ، املغرب

MAROC
TOP TAN TRAD شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 424 
شارع النصر الحي الجديد - 82222 

طانطان املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 يونيو   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 TOP  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TAN TRAD
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRAVEAUX DIVERS
 424  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 82222  - شارع النصر الحي الجديد 

طانطان املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 عاما سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ابالغ  ح دناه  الديد 
الجديد  الحي  النصر  شارع   424

82222 طانطان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ابالغ  ح دناه  الديد 
الجديد  الحي  النصر  شارع   424

82222 طانطان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 االبتدائية بطانطان بتاريخ 

2222 تحت رقم 464.
845I

االعالنات االسارية للشركات املغربية

MINI GROSS YASSMINA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االعالنات االسارية للشركات املغربية
 AGADIR ،88222 ، املغرب

MAROC
MINI GROSS YASSMINA شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 
االزسهار رقم 593 شارع مح د 

الخامس بلوكA حي ياس ينة 2 - 
82222 أيت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 MINI  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.GROSS YASSMINA
محل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواس الغذائية العامة.
ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مح د  شارع   593 رقم  االزسهار 
 -  2 ياس ينة  حي   Aبلوك الخامس 

82222 أيت ملول املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 عاما سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أتبي2  هشام  الديد 
ع ارة االزسهار رقم 593 شارع مح د 
 2 ياس ينة  حي   Aبلوك الخامس 

82222 أيت ملول املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  أتبي2  هشام  الديد 
ع ارة االزسهار رقم 593 شارع مح د 
 2 ياس ينة  حي   Aبلوك الخامس 

82222 أيت ملول املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   27 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2452.
846I

االعالنات االسارية للشركات املغربية

 Sté GLOBAL SEAFOOD
PRODUCT SARL AU

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

االعالنات االسارية للشركات املغربية
 AGADIR ،88222 ، املغرب

MAROC
 Sté GLOBAL SEAFOOD

PRODUCT SARL AU شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي طابق 

االجل الحي تالعينت رقم 887 

القليعة - 82222 أيت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 Sté  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 GLOBAL SEAFOOD PRODUCT

.SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : بيع ج شراء 

جتصدير  جاستي2اس  التوزيع  تجهيز 

جسائل  البحرية.  املنتجات  أ يع 

النقل.

طابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 

االجل الحي تالعينت رقم 887 القليعة 

- 82222 أيت ملول املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 عاما سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

جليد   الريوي  الديد  الديد 

عنوانه)ا) :طابق االجل الحي تالعينت 
82222 أيت ملول  887 القليعة  رقم 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

جليد   الريوي  الديد  الديد 

عنوانه)ا) :طابق االجل الحي تالعينت 
82222 أيت ملول  887 القليعة  رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   27 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2448.

847I
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

VERGERS EXOTIQUES
إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

62 شارع سيدي عبد الرح ان 
الشقة 2 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب
VERGERS EXOTIQUES »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: زاجية 
شارع الوازيس ج زنقة فرنس فيل 

جازيس ليفين طابق 2 شقة 2 - 2222 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 32 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

است رار نشاط الشركة 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :39 رقم  بند 

مايلي: لم يقع أي تغيي2 في البند
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849298.
848I

SBM COMPTA & CONSULTING SARL

FUNEX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 SBM COMPTA & CONSULTING
SARL

 62AVENUE LALLA YACOUT
 CENTRE RIAD ETG 1 N 60 ،

20090، CASABLANCA MAROC
FUNEX شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 86 

فضاء نيكوال باكي زاجية زنقة مح د 
س يحة ج زنقة بيي2 بارن الطابق 

الثاني الرقم 224 - 22252 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.333227
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 يونيو   28 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»422.222 سرهم« أي من »222.222 
عن  سرهم«   522.222« إ 6  سرهم« 
سيون  مع  مقاصة  إأراء   : طريق 
الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849522.
849I

AT GESTION

CONFIDENCE POWER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

AT GESTION
 AV HASSAN II N 238 ، 93000،

TETOUAN MAROC
CONFIDENCE POWER شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اغراس 

الطابق االر�سي مرتيل - 93252 
مرتيل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22227
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ   CONFIDENCE POWER
جعنوان  سرهم   92.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي حي اغراس الطابق 
مرتيل   93252  - مرتيل  االر�سي 

املغرب نتيجة ل : توقف النشاط.
جحدس مقر التصفية ب حي اغراس 
 93252  - مرتيل  االر�سي  الطابق 

مرتيل املغرب. 
ج عين :

بالل عياس ج عنوانه)ا)  الديد)ة) 
شارع التحرير رقم 46 تطوان 93222 

تطوان املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

حي   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

اغراس الطابق االر�سي مرتيل

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   26 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2429.

852I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

YARA TRAVEL
إعالن متعدس القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شارع سيدي عبد الرح ان 

الشقة 2 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

YARA TRAVEL »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: حي الراحة 

72، زنقة الخزامى أمباس ريزيداس، 

الطابق الدفلي - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

است رار نشاط الشركة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل6  ينص  الذي   :32 رقم  بند 

مايلي: لم يقع أي تغيي2 في البند

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848985.

852I

SAFIGESTRA مكتب سفي أيدت2ا لل حاسبة

ESPACE PALAMINO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب سفي أيدت2ا لل حاسبة 
SAFIGESTRA

 N°05 IMM FARAH AV
 KENNIDY VN SAFI ، 46000،

SAFI safi
ESPACE PALAMINO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 232 

زنقة كلون أنان كلون أسفي - 
46222 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ESPACE PALAMINO
سار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حضانة.
رقم   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - 232 زنقة كلون أنان كلون أسفي 

46222 اسفي املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : بالمينو   الهام  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الديدة الهام بالمينو  
24 زنقة عباس بن الفرناس حي  رقم 



23889 الجريدة الرسميةعدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222) 

اسفي   46222 اسفي  االمي2  نجاح 
املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  الديدة الهام بالمينو  
24 زنقة عباس بن الفرناس حي  رقم 
اسفي   46222 اسفي  االمي2  نجاح 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   28 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تحت رقم -.
852I

bucof

HYDRAU TIHAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

bucof
 bd med 6 centre irac imm f2 29
 appt n 4 ، 42000، casablanca

maroc
HYDRAU TIHAD شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 229 شارع 
عبد املومن الطابق 2 رقم 28 الدار 

البيضاء - 22242 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.265493
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   28 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 HYDRAU TIHAD الشريك الوحيد 
سرهم   522.222 رأس الها  مبلغ 
229 شارع  جعنوان مقرها اإلأت اعي 
الدار   28 رقم   2 عبد املومن الطابق 
البيضاء  الدار   22242  - البيضاء 
الشركة  حل   : ل  نتيجة  املغرب 

جتوقيف النشاط.
 229 ب  التصفية  مقر  جحدس 
شارع عبد املومن الطابق 2 رقم 28 - 

22242 الدارالبيضاء املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) مح د حقي ج عنوانه)ا) 

حي املدي2ة 3 زنقة 2 رقم 25 22352 

)ة)  ك صفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848596.

853I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

VENTURE CAPITAL

إعالن متعدس القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شارع سيدي عبد الرح ان 

الشقة 2 ، 22222، الدار البيضاء 

املغرب

VENTURE CAPITAL »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 7 إقامة 

رامي زنقة سبتة الطابق 2 املكتب 

رقم 8 - 22272 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

است رار نشاط الشركة 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي:.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848986.

854I

ائت انية ميديون كونداي

ETABLISSEMENT PRAT
إعالن متعدس القرارات

ائت انية ميديون كونداي
49، زنقة لوريي رجز، عين الدبع ، 

22592، الدار البيضاء املغرب

 ETABLISSEMENT PRAT

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«
زاجية  االأت اعي:  مقرها  جعنوان 
الطبيب لعلج ج أجكات باسي، الصخور 

الدوساء - - البيضاء املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.-

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
ماري  آن  اآلندة  لوفاة  تبعا  مايلي: 
التي  نقل ملكية الحصص  تم  برات 

حصة لفائدة الديدة   6292 ت لكها 

ماري لويز برات ب وأب قرار بتاريخ 

30/06/2022

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

من  الذي  التفويت  عل6  املصاسقة 

برات  ماري  الديدة  فوتت  خالله 

إيريك  الديد  لفائدة  جاحدة  حصة 

ماري كريدتيان.

قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 

- تعيين الديد أيريك ماري كريدتيان 

تأكيد  ج  للشركة  مشت2ك  ك دي2 

الديدة ماري برات ك دي2ة مشت2كة 

للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

ينص  الذي   :7 ج   6 رقم  بند 

الرأس ال  ج  اإلسهامات  مايلي:  عل6 

اإلأت اعي

عل6  ينص  الذي   :25 رقم  بند 

مايلي: تعيين، مدة ج صالحيات املدي2

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 845942.

855I

fidustade

AMY NEGOCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidustade
 rue abou ishak chirazi maarif 32

، 20000، casablanca maroc
AMY NEGOCE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي جئام شطر 
3 ع ارة 2/25 االلفة - 22222 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   32
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 AMY  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.NEGOCE
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتدويق منتجات التج يل جالعطور
إصدار ج تصدير 

.
جئام   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شطر 3 ع ارة 25/2 االلفة - 22222 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 : اسريس  عمي  أفراح  الديدة 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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اسريس  عمي  أفراح  الديدة 
عنوانه)ا) شقة 4 رقم 62 تجزية عين 
الشقف  عين  طريق  سير  ال  الشقف 

32222 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
اسريس  عمي  أفراح  الديدة 
عنوانه)ا) شقة 4 رقم 62 تجزية عين 
الشقف  عين  طريق  سير  ال  الشقف 

32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم -.
856I

STE HAYAT AFDAL

 HAYAT«  »حياة أفضل«
»AFDAL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE HAYAT AFDAL
الطريق الرئيدية الرابطة بين 

اكاسير ج الصويرة بحي أجرير أكاسير ، 
82752، أكاسير املغرب

 »HAYAT AFDAL«  »حياة أفضل«
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطريق 

الرئيدية الرابطة بين اكاسير ج 
الصويرة بحي أجرير أكاسير - 82752 

أكاسير املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   32
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
»حياة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.»HAYAT AFDAL«  »أفضل

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  املشرجبات  ج  الغدائية  املك الت 

منتجات التج يل.
الطريق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ج  اكاسير  بين  الرابطة  الرئيدية 
 82752  - الصويرة بحي أجرير أكاسير 

أكاسير املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : سليمي  عائشة  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سليمي  عائشة  الديدة 
الحي  العربي  ابن  زنقة   25 رقم 
أكاسير   82222 اكاسير  الصناعي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  سليمي  عائشة  الديدة 
الحي  العربي  ابن  زنقة   25 رقم 
أكاسير   82222 اكاسير  الصناعي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2222 تحت رقم 4872.
857I

AUDEXPERT

SKY ELEC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL ARAAR IMM 9- 4ème
 ETAGE APPART 17 RESIDENCE
 GALIS CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc
SKY ELEC شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سيدي 

مومن تجزئة االمان الطابق26 شقة 
32 - 22422 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.283227

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 نون21   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

سكات  نجيب  )ة)  الديد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   752

)ة) زكرياء  752 حصة لفائدة الديد 

نون21   22 بتاريخ  العلوي  الحدني 

.2222

الرحيم  عبد  )ة)  الديد  تفويت 

حصة   252 العلوي  الحدني 

حصة   252 أصل  من  اأت اعية 

الحدني  زكرياء  )ة)  الديد  لفائدة 

العلوي بتاريخ 22 نون21 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848554.

858I

AUDEXPERT

SKY ELEC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

AUDEXPERT

 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL ARAAR IMM 9- 4ème

 ETAGE APPART 17 RESIDENCE

 GALIS CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc

SKY ELEC شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سيدي 

مومن تجزئة االمان الطابق26 شقة 

32 - 22422 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.283227

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2222 نون21   22 املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

الحدني العلوي زكرياء ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848554.

859I

AUDEXPERT

EKO SANITAIRE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

AUDEXPERT

 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL ARAAR IMM 9- 4ème

 ETAGE APPART 17 RESIDENCE

 GALIS CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc

EKO SANITAIRE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي سيدي 

مومن تجزئة االمان الطابق26 شقة 

32 سيدي مومن تجزئة االمان 

الطابق26 شقة 32 22422 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.284375

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

سكات  نجيب  )ة)  الديد  تفويت 

أصل  من  اأت اعية  حصة   752

752 حصة لفائدة الديد )ة) سعيد 

امشيش بتاريخ 24 أكتوبر 2222.

الرحيم  عبد  )ة)  الديد  تفويت 

حصة   252 العلوي  الحدني 

حصة   252 أصل  من  اأت اعية 

امشيش  سعيد  )ة)  الديد  لفائدة 

بتاريخ 24 أكتوبر 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848555.

862I
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AUDEXPERT

EKO SANITAIRE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL ARAAR IMM 9- 4ème
 ETAGE APPART 17 RESIDENCE
 GALIS CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc
ذات  شركة   EKO SANITAIRE

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سيدي 
مومن تجزئة االمان الطابق26 شقة 

32 - 22422 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.284375

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2222 تم تعيين 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

امشيش سعيد ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848555.
862I

fam consulting

SMAAH-BG
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
، 40000، marrakech maroc

SMAAH-BG شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اإلقامة 
نخبة 222 شارع ح د الخامس كليز 

مراكش - 42222 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SMAAH-BG
بيع مواس   : غرض الشركة بإيجاز 

التج يل.
اإلقامة   : املقر االأت اعي  عنوان 
222 شارع ح د الخامس كليز  نخبة 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الغا ي  سارة  الديدة 
اقامة النور 4 ع ارة ا 3 شقة 7 تاركة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الغا ي  سارة  الديدة 
اقامة النور 4 ع ارة ا 3 شقة 7 تاركة 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242222.
862I

HM ADVISORS

F
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

HM ADVISORS
 82LOT ALMOSTAKBAL SIDI
 MAAROUF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC
F شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 232 شارع 
أنفا، إقامة أزجر، مكتب رقم 22 

ب الدار البيضاء - 22222 الدار 
البيضاء امل لكة املغربية.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.482895
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2222 نون21   27 املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»232 شارع أنفا، إقامة أزجر، مكتب 
 22222  - ب الدار البيضاء   22 رقم 
املغربية«  امل لكة  البيضاء  الدار 
زنقة  ج  أنفا  شارع  ملتقى   244« إ 6 
البيضاء  الدار  راسين  حي  النافورة، 
امل لكة  البيضاء   الدار   22252  -

املغربية«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849499.
863I

RADFID

EGYMADIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

EGYMADIS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 زنقة 
اح د املجاطي الطابق 2 رقم 8 - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.375492

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   25 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
مبلغ   EGYMADIS الوحيد  الشريك 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
اح د  زنقة   23 اإلأت اعي  مقرها 
 22222  -  8 رقم   2 املجاطي الطابق 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

افالس الشركة.

زنقة   23 جحدس مقر التصفية ب 
 -  8 رقم   2 الطابق  املجاطي  اح د 

22222 الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

ابراهيم االعزب  أ ال  الديد)ة) 

ابن  شارع   22 عنوانه)ا)  ج  سلي ان 
 22222 النزهة  الحجاز  مدار  رشيق 

)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849285.

864I

atlas techniques agricoles 

atlas techniques agricoles
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 ATLAS TECHNIQUESشركة

 AGRICOLES S.A.R.L
رأس ا ي : 222.222 سرهم

املقر االأت اعي: رقم 2 شارع موالي 
رشيد مريرت

رقم سجل التجاري رقم  4632 

بخنيفرة

ب وأب العقد امل21م املؤرخ في   -

،تم تأسيس شركة   2222 أكتوبر   4

محدجسة)  مدؤجلية  ذات  )شركة 

،جخصائصها عل6 النحو التا ي:

مدؤجلية  ذات  شركة  الن وذج: 

 (SARL(محدجسة

اسم الشركة:

 ATLAS TECHNIQUES

 AGRICOLES

SARL

غرض الشركة:

أنشطة الدعم الزراعي جاملعالجة 

باستخدام  لل حاصيل  امجلية 

طائرات بدجن طيار)drones) -أع ال 

متنوعة - تجارة - استي2اس جتصدير
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شارع ح ان   2 رقم  املقرالرئي�سي: 
الفطواكي مريرت

املدة : 99 سنة
رأس املال : 222.222 سرهم

الحصة موزعة علي:
الح راجي.  مح د   : الديد 

52222.22 سرهم)50٪)
الح راجي.  مصطفي  الديد: 

22222.22 سرهم )20٪)
 22222.22 كوثرح زة.  الديدة 

سرهم)20٪)
الديدة خديجةح زة. 22222.22 

سرهم. )10٪)
التديي2 الشركة من طرف الديد: 

أكابوش نوري
 2222 أكتوبر   24 الشركة:  سنة 

إ 6 3 أكتوبر 2222
القانوني  اإليداع  تم   -

ً
ثانيا

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحك ة 
01/11/2022 تحت رقم 478  

865I

CHETTIOUI AHMED

JAOUAD HMD RENT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املدي2ة الخضراء,م/ا,شارع 

22,رقم 34 ، 92252، القصر الكبي2 
املغرب

JAOUAD HMD RENT شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي سيدي 
الكامل سرب 22 رقم 24 شقة22  - 

92252 القصر الكبي2 املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.JAOUAD HMD RENT
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديارات بدجن سائق.
عنوان املقر االأت اعي : حي سيدي 
 - شقة22    24 رقم   22 الكامل سرب 

92252 القصر الكبي2 املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : الح يدي  أواس  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد أواس الح يدي عنوانه)ا) 
املدي2ة الخضراء م/أ زنقة 27 رقم 32 

92252 القصر الكبي2 املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الداهل  رضا  مح د  الديد 
عنوانه)ا) تجزئة الدالمة 2 رقم 688 

92252 القصر الكبي2 املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  الكبي2  بالقصر  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 325.

866I

cabinet abda conseil et management

BAYANE KHADAMAT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 cabinet abda conseil et
management

رقم 239الطابق االجل طريق سيدي 
جاصل الحي الصناعي ، 46222، 

اسفي اسفي
BAYANE KHADAMAT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

32 زنقة الهاشمي حي الجريفات - 

46222 اسفي املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22529

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم   2222 نون21   25 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»422.222 سرهم« أي من »222.222 

عن  سرهم«   522.222« إ 6  سرهم« 

أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   27 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2222.

867I

FIDUCIAIRE CABFIS

JNANE AL ADARISSA PRIVE

إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE CABFIS

 ANGLE BD 2MARS ET° 5

 BD ALQODS IMM K N AIN

 CHOCK CASABLANCA، 20480،

CASABLANCA MAROC

 JNANE AL ADARISSA PRIVE

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: : تجزئة 

ريتا -. بوزنيقة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3253

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 غشت 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

عراقي  مليكة  الديدة  قامت  مايلي: 

 222 فئة  من  حصة   3242 ببيع 

االسري�سي  للديد ع رالداجسي  سرهم 

جالتي  حصة   22622 مج وع  من 

ي تلكونها في شركة.

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تم تعيين الديد ع رالداجسي  مايلي: 
االسري�سي ك دي2 أديد للشركة ملدة 

غي2 محدسة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
ب بلغ  املحدس  املال  رأس  مايلي: 
إ 6  مقدم  سرهم   2،260،000.00
 222 اس ية  بقي ة  سهم   22،600
هذه  توزيع  يتم  منها.  لكل  سرهم 
امسهم اآلن عل6 النحو التا ي: الديدة 
مليكة عراق6 5922 سهم الديد ع ر 
ساجسى اإلسري�سي 5422 سهم الديدة 
4522 سهم  ناسية الداجسي اإلسري�سي 
 4522 الديد كريم ساجسي اإلسري�سي 
سهم الديد ع ر بن عيا�سي العلمي 

2262 سهم إأ ا ي 22622 سهم
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  سلي ان  ب1ن  االبتدائية 

شتن21 2222 تحت رقم 522.
868I

FIDUCIAIRE CABFIS

L2N BUILDING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CABFIS
 ANGLE BD 2MARS ET° 5
 BD ALQODS IMM K N AIN

 CHOCK CASABLANCA، 20480،
CASABLANCA MAROC

L2N BUILDING شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 إقامة 

الرامي زنقة سبتة الطابق الثاني 
مكتب 8 - 22372 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري 

562575 :
 23 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

أكتوبر 2222 تم إعداس القانون 
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مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 L2N  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BUILDING

غرض الشركة بإيجاز :  الهندسة ، 

.BTP اإلستشارة جأشغال

امشغال  ج  البناء  أشغال  أ يع 

الع ومية جالبنايات؛ 

شراء، استي2اس، بيع جت ثيل أ يع 

املعدات جالوسائل املتعلقة بتحقيق 

الهدف اإلأت اعي؛

املعامالت  أ يع  عامة،  جبصفة 

التجارية جالصناعية جاملالية جاملنقولة 

ج غي2 املنقولة املرتبطة بشكل  مباشر 

جغي2 مباشربغرض الشركة أج التي قد 

تدهل تحقيق جتوسيع هدفها.

إقامة   7  : عنوان املقر االأت اعي 

الثاني  الطابق  سبتة  زنقة  الرامي 

الدارالبيضاء   22372  -  8 مكتب 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

العرج�سي  العلمي  نوفل  الديد 

سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222  :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

العرج�سي  العلمي  نوفل  الديد 
سار  اسفوسيل  زنقة   22 عنوانه)ا) 

الخي2 حي بي2جي 22372 الدار البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

العرج�سي  العلمي  نوفل  الديد 
سار  اسفوسيل  زنقة   22 عنوانه)ا) 

الخي2حي بي2جي 22372 الدار البيضاء 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 845342.

869I

KHEIR-CONSULTING

SHCH CREATION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHEIR-CONSULTING
57 شارع الدرفوفي ع ارة الدجحي 
الطابق 2 رقم 6 جأدة ، 62222، 

جأدة املغرب
SHCH CREATION شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 7 شارع 

الدرفوفي إقامة الدجحي الطبق االجل 
الشقة رقم- 2. - 62222 جأدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SHCH : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.CREATION
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
تطويرامل تلكات.أع ال البناء. أع ال 

مختلفة.
شارع   7  : عنوان املقر االأت اعي 
الدرفوفي إقامة الدجحي الطبق االجل 
جأدة   62222  -  .2 رقم-  الشقة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : سهى  شوراق  الديدة 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سهى  شوراق  الديدة 
شارع الحدن الثاني تجزئة بن ي2ة نهر 
جأدة   62222 جأدة   72 النيل رقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  سهى  شوراق  الديدة 
شارع الحدن الثاني تجزئة بن ي2ة نهر 
جأدة   62222 جأدة   72 النيل رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2943.
872I

L EXPERT DE GESTION

STE DELTA DIVERS SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

L EXPERT DE GESTION
 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA IMM 14 APPT
 04 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
STE DELTA DIVERS SARL شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي إقامة أواس ع ارة 
229 شقة رقم 43 الطابق الثالت 
مراكش - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.227465
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   32 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ    STE DELTA DIVERS SARL
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
الكريم  مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

 229 ع ارة  أواس  إقامة  الخطابي 
شقة رقم 43 الطابق الثالت مراكش 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   42222  -

توقيف النشاط.
جحدس مقر التصفية ب شارع عبد 
إقامة أواس ع ارة  الخطابي  الكريم 
الثالت  الطابق   43 رقم  شقة   229

مراكش - 42222 مراكش املغرب. 
ج عين:

زهي2 ج عنوانه)ا)  أمين   الديد)ة) 
تجزئة أز ي رقم 442 مراكش 42222 
مراكش املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 23268.

872I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE NGP TRAVAUX 
-* SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LA SOCIETE NGP TRAVAUX 
SARL *-  شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 48 زنقة 

ابو بكر الصديق اقامة اي ان مكتب 
2 - 24222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 LA  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE NGP TRAVAUX -*

. SARL
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   48  : عنوان املقر االأت اعي 
ابو بكر الصديق اقامة اي ان مكتب 

2 - 24222 القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املجدجبي  انس  الديد 
حي   24 الرقم  أيم  بلوك   5 قطاع 

الرياض 22222 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  املجدجبي  انس  الديد 
حي   24 الرقم  أيم  بلوك   5 قطاع 

الرياض 22222 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24 نون21 

2222 تحت رقم -.
872I

FOUZMEDIA

 TOUBA MADIYNA
KENITRA DIABAYE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 TOUBA MADIYNA KENITRA
DIABAYE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 52 شارع 

االمام علي املكتب 2 - 24222 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 TOUBA MADIYNA KENITRA

.DIABAYE
غرض الشركة بإيجاز : - تاأر

- توزيع املواس الغذائية ج الفالحية
- االستي2اس جالتصدير.

 52  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 24222  -  2 شارع االمام علي املكتب 

القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سياباي  االمين  الديد 
 89 الرقم   2 تجزئة الشعبي االطلس 

24222 القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  سياباي  االمين  الديد 
 89 الرقم   2 تجزئة الشعبي االطلس 

24222 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم -.
873I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 RIAD LA LUNE DE
MARRAKECH

عقد تديي2 حر مصل تجاري )امشخاص 

املعنويون)
عقد تديي2 حر مصل تجاري

 RIAD LA LUNE DE
MARRAKECH

 27 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ قي 
أعطى بندكي2ي فاط ة   2222 نون21 
التجاري  بالسجل  املسجل  الزهراء 

226678 باملحك ة التجارية ب راكش 
التجاري  لألصل  الحر  التديي2  حق 
رياض  الصبان  سرب  ب  الكائن 
 42222 املدينة   46 رقم  العرجس 
 PERLES لفائدة  املغرب  مراكش 
سنة تبتدئ من   2 ملدة   DE TAHITI
نون21   24 ج تنتهي في   2222 نون21   25
قي ته  شهري  مبلغ  مقابل   2224

22.222 سرهم.
874I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

AFRAH EL MOUSAOUI
شركة ذات مدؤجلية 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، 25352، جاسي زم 

املغرب
AFRAH EL MOUSAOUI شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 224 
تجزئة 22 غشث جاسي زم 25352 

جاسي زم املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2372

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AFRAH EL MOUSAOUI
م ون   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج  التضاهرات  تنطيم  ج  الحفالت 

أع ال مختلفة.

 224  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 25352 زم  جاسي  غشث   22 تجزئة 

جاسي زم املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : بوكال  فوزية  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 2222  : بوكال  فوزية  الديدة 

بقي ة 222 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوكال  فوزية  الديدة 
25352 جاسي  22 غشت  224 تجزئة 

زم املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بوكال  فوزية  الديدة 
25352 جاسي  22 غشت  224 تجزئة 

زم املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بواسي زم بتاريخ 28 سأن21 

2222 تحت رقم 226.
875I

FOUZMEDIA

شركة  SOLVAPRO ش.م.م
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
KENITRA ، 14000، kenitra maroc
شركة  SOLVAPRO ش.م.م شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب رقم 

2 تجزئة الپاسيو31- , زاجية زنقة 
هرجن الرشيد ج اشبيلية ج مصر - 

24222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 67429
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية :
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
شركة    : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

SOLVAPRO ش.م.م.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلسارية.
مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 2 تجزئة الپاسيو31- , زاجية زنقة 
 - مصر  ج  اشبيلية  ج  الرشيد  هرجن 

24222 القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
زينب  بوقرطاشة  الديدة 
عنوانه)ا) القنيطرة 24222 القنيطرة 

املغرب.
عنوانه)ا)  عزيزة  بابا  الديدة 

القنيطرة 24222 القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
زينب  بوقرطاشة  الديدة 
عنوانه)ا) القنيطرة 24222 القنيطرة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24 نون21 

2222 تحت رقم -.
876I

FITICOF

HEAM CONSEIL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FITICOF
9 شارع غدان كنفاني اقامة نبيلة ، 

32222، فاس املغرب
HEAM CONSEIL شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 48 شارع 
موالي رشيد طريق صفرج - 32222 

فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56459
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  28 سأن21  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 HEAM CONSEIL الشريك الوحيد 
مبلغ رأس الها 22.222 سرهم جعنوان 
موالي  شارع   48 اإلأت اعي  مقرها 
فاس   32222  - رشيد طريق صفرج 

املغرب نتيجة ل : -أزمة اقتصاسية.
48 شارع  جحدس مقر التصفية ب 
املغرب  صفرج  طريق  رشيد  موالي 

32222 فاس املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) عبد العزيز العدلوني ج 
4 شارع ع ر اسري�سي شقة  عنوانه)ا) 
)ة)  فاس املغرب ك صفي   32222  5

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5127/2022.
877I

FIDUCIAIRE MOLIFID

VERT LANDIA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
VERT LANDIA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
مح د الخامس اقامة االندلس ب 

الطابق االجل املكتب رقم 24 املوطنة 
 MOLIFID DOMICILIATION لدى

92000 - العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 VERT  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.LANDIA
تهيئة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

جصيانة الفضاءات الخضراء
الفضاءات  جتص يم  سراسة   -

الخضراء
-مشتل

االستغالل,  التديي2,  اإلنشاء,   -
امصول  لج يع  الشراء,  الكراء, 

التجارية
الع ليات  أ يع  ع وما  ج 
التجارية, الصناعية, املالية, العقارية, 
أج غي2 العقارية التي لها عال قه مباشرة 
بامهداف أعاله ج التي بإمكانها تطوير 
أهداف الشركة, ج كذلك كل مداه ة 
مباشرة أج غي2 مباشرة تحت أي صفة 
في الشركات التي لها أهداف م اثلة...

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
ب  االندلس  اقامة  الخامس  مح د 
الطابق االجل املكتب رقم 24 املوطنة 
 MOLIFID DOMICILIATION لدى 

92000 - العرائش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد فراس حدن ملراني : 2.222 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
ملراني  حدن  فراس  الديد 
تاشفين  بن  يوسف  زنقة  عنوانه)ا) 

رقم 32 92222 العرائش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد يوسف شتوان عنوانه)ا) 

قياسة  ج  أ اعة  النكارأة  مدشر 

 92222 املخازن  جاس  سائرة  الداحل 

العرائش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ 26 سأن21 

2222 تحت رقم 2282.

878I

FIDUCIAIRE MOUANI

الغرابلي فرير

إعالن متعدس القرارات

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA MAROC

الغرابلي فرير »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 54 شارع 

اسريس الثاني - 54222 خنيفرة 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.855

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 شتن21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

مايلي: توسيع نشاط الشركة

عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

مايلي: تغيي2 اسم الشركة 

عل6  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

مايلي: تحويل املقر االأت اعي للشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية : 

الذي ينص  املوضوع:   :2 بند رقم 

الشركة  نشاط  توسيع  مايلي:  عل6 

جأ يع  تظاهرات  تنظيم  بإظافة 

في  مقاجل   / جاملناسبات  الحفالت 

االشغال املختلفة اج البناء.
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بند رقم 3 : التد ية : الذي ينص 
من  الشركة  اسم  تغيي2  مايلي:  عل6 
اطلس  »لوكس  ا 6  فرير«  »الغرابلي 

افينت«
االأت اعي:  املقر   :  4 رقم  بند 
تحويل املقر  الذي ينص عل6 مايلي: 
االأت اعي ا 6 : رقم 24 زنقة ام الربيع 

ح رية خنيفرة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
22 سأن21  االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2222 تحت رقم 522.

879I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

FULLMPX شركة
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 232

 I BERRECHID ، 26100،
BERRECHID MAROC

شركة FULLMPX شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 26 محج 

مرس الدلطان الطابق االجل الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء - 22232 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.452222

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر   2222 أكتوبر   32 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
رأس الها  مبلغ   FULLMPX شركة 
مقرها  جعنوان  سرهم   52.222
محج مرس الدلطان   26 اإلأت اعي 
الدار   3 رقم  الشقة  االجل  الطابق 
البيضاء  الدار   22232  - البيضاء 
املغرب نتيجة ل : التوقف النهائي عن 

مزاجلت النشاط.
26 محج  جحدس مقر التصفية ب 
مرس الدلطان الطابق االجل الشقة 
22232 الدار   - 3 الدار البيضاء  رقم 

البيضاء املغرب. 

ج عين :
ج  حنكي2ي  رشيد  الديد)ة) 
الباب  زنقة   24 رقم  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   22232 الطاليان 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848982.
882I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

درينك نورد ماروك
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI
MED

 place mozart residence
 Tidghine n° 7 tanger place

 mozart residence Tidghine n° 7
tanger، 90000، tanger املغرب
سرينك نورس مارجك شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي م ر 3 رقم 
62 املنطقةالصناعية مغوغة طنجة 

92222 - 9222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

262323
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
سرينك   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

نورس مارجك.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
)ماء  الكحولية  تدويقاملشرجبات 
عل6  املحتوية  املشهيات  الحياة) 

الكحول )املاحيا)، بنصف الج لة). 

نقل البضائع لصالح الغي2 الوزن 
االستي2اس  جنصف،  طن   3 من  أقل 
الغذائية  لل نتوأات  جالتصدير 

بالج لية..
 3 م ر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
مغوغة  املنطقةالصناعية   62 رقم 
طنجة 92222 - 9222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   52  : الوا ي  إيهاب  الديد 

بقي ة 2.222 سرهم للحصة.
حصة   52  : الديد أابر اطريشة 

بقي ة 2.222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اطريشة  أابر  الديد 
طريق   5 كلم  هللا  عبد  بن  ضيعة 

صفرج فاس 32222. تاجنات املغرب.
 29 الديد إيهاب الوا ي عنوانه)ا) 
زنقة املوثق الرجساني رقم 29 92222 

طنجة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  اطريشة  أابر  الديد 
طريق   5 كلم  هللا  عبد  بن  ضيعة 

صفرج فاس 32222 تاجنات املغرب
 29 الديد إيهاب الوا ي عنوانه)ا) 
زنقة املوثق الرجساني رقم 29 92222 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 24452.

882I

FIRST ADM SERVICE

سبيجل
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIRST ADM SERVICE
 SALMIA 2 RUE 20 IMM33 APP
05 ، 20700، casablanca maroc

سبيجل شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 77 زنقة 
مح د س يحة الطابق 22 رقم 57 - 

22452 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35598
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   23
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

سبيجل.
تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مدتورس ملعدات االتصاالت.
زنقة   77  : عنوان املقر االأت اعي 
 - 57 22 رقم  مح د س يحة الطابق 

22452 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 522  : مح د  الخياطي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد صوفي مرجان : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد صوفي مرجان عنوانه)ا) 29 
إقامة الض ان رقم 5 الطابق 3 شقة 
الدار البيضاء   22472 عين الشق   9

املغرب.
الديد الخياطي مح د عنوانه)ا) 
حي امسرة 22 زنقة 52 رقم 255 شقة 
 22472 الشق  عين   22 الطابق   29

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد الخياطي مح د عنوانه)ا) 
حي امسرة 22 زنقة 52 رقم 255 شقة 
 22472 الشق  عين   22 الطابق   29

الدار البيضاء املغرب
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 562289.

882I

FLASH ECONOMIE

ELAN INVEST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

است رار نشاط الشركة

ELAN INVEST
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها :2.222.222,22 سرهم
مقرها االأت اعي: 86 زنقة ابو يعلة 

افراني - الدارالبيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

235973
است رار نشاط الشركة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
قرر   2222 شتن21   32 في  املؤرخ 

است رار نشاط الشركة
رأس  نصف  خدارة  من  بالرغم 

مال الشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 843722

883I

FLASH ECONOMIE

AFRITALIA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

است رار نشاط الشركة

AFRITALIA
 شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها :222.222,22 سرهم

مقرها االأت اعي: سار بوعزة سجار 
الرا�سي اجالس عبو رقم 23 الدار 

البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

448232
است رار نشاط الشركة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
قرر   2222 شتن21   32 في  املؤرخ 

است رار نشاط الشركة
رأس  نصف  خدارة  من  بالرغم 

مال الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 843724
884I

FLASH ECONOMIE

VALORTEK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
است رار نشاط الشركة

VALORTEK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها :22.222 سرهم

مقرها االأت اعي: 23 زنقة رججي سج 
ليدل الطابق 2 - الدار البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجاري: 

332942
است رار نشاط الشركة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
قرر   2222 شتن21   32 في  املؤرخ 

است رار نشاط الشركة
رأس  نصف  خدارة  من  بالرغم 

مال الشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 843282
885I

FLASH ECONOMIE

FORTIS CONSTRUCTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
است رار نشاط الشركة

FORTIS CONSTRUCTION
 شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها :35.222.222,22 سرهم

مقرها االأت اعي: 252 شارع مرس 
الدلطان - الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري: 
225929

است رار نشاط الشركة
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
قرر   2222 شتن21   32 في  املؤرخ 

است رار نشاط الشركة

رأس  نصف  خدارة  من  بالرغم 
مال الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 843725
886I

FLASH ECONOMIE

MIRAKLE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
است رار نشاط الشركة

MIRAKLE
 شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها :2.752.222 سرهم

مقرها االأت اعي: 229 شارع 
بوركون اقامة فونيديا-اجنت2يدول 

الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

227277
است رار نشاط الشركة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
قرر   2222 شتن21   32 في  املؤرخ 

است رار نشاط الشركة
رأس  نصف  خدارة  من  بالرغم 

مال الشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 843722
887I

FLASH ECONOMIE

SENTHAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

است رار نشاط الشركة

SENTHAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها :6.522.222,22 سرهم
مقرها االأت اعي: 252 شارع مرس 

الدلطان - الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

82677
است رار نشاط الشركة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
قرر   2222 شتن21   32 في  املؤرخ 

است رار نشاط الشركة

رأس  نصف  خدارة  من  بالرغم 

مال الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 843723

888I

FLASH ECONOMIE

VITALSENS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

است رار نشاط الشركة

VITALSENS

KORAM HARMONY CENTER

شركة ذات مدؤجلية محدجسة
رأس الها :222.222,22 سرهم

مقرها االأت اعي: 54 56- شارع 

غاندي الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

324945

است رار نشاط الشركة

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
قرر   2222 شتن21   32 في  املؤرخ 

است رار نشاط الشركة

رأس  نصف  خدارة  من  بالرغم 

مال الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 843722

889I

FLASH ECONOMIE

FAZMAK
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FAZMAK شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي اقامة 

بري ا مكتب رقم 225 الشقة 26 

الطابق 3 زاجية مصطفى املعاني ج 22 

يناير - 22222 الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املدؤجلية
 املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   23
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FAZMAK
-أ يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جنشاط  االتصاالت،  أنشطة 
االستشارات التدويقية جاالتصاالت 
اإلعالم  جسائل  أ يع  باستخدام 
في ذلك اإلنت2نت جأ يع جسائل  ب ا 

اإلعالم.
-است2اتيجية التواصل االأت اعي 

بالتنديق مع است2اتيجية التدويق
بقطاع  املتعلق  -التدريب 
جالطاقات   ، جفشورينغ   ، الديارات 

املتجدسة ، جاإللكت2جنيات..
اقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 26 الشقة   225 رقم  مكتب  بري ا 
الطابق 3 زاجية مصطفى املعاني ج 22 
يناير - 22222 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد أيوب مخلوفي : 522 حصة 
بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد فاط ة الزهراء قتيبة : 492 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مخلوفي  أيوب  الديد 
 78ALLEE JOACHIM DU BELLAY
 77292 DAMMARIE LES LYS

.FRANCE
قتيبة  الزهراء  فاط ة  الديد 
تجزئة   22 222الطابق  عنوانه)ا) 

سلمى 46222 اسفي املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مخلوفي  أيوب  الديد 
 78ALLEE JOACHIM DU BELLAY
 77292 DAMMARIE LES LYS

FRANCE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 846592.

892I

FLASH ECONOMIE

ROUAL STUDIO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ROUAL STUDIO شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
املدي2ة الخضراء حي الدفوف - 

93252 مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ROUAL STUDIO
غرض الشركة بإيجاز : 

جسائل اإلعالن.  إنشاء   - اإلعالن: 
- إنشاء هوية بيانية. - إنشاء جتحرير 
مقاطع الفيديو الت2جيجية جاإلعالنية. 
إصدار   - شهرية.  مجلة  إنشاء   -

كتالوأات املجالت جالكتب.

اإلست2اتيجية  في  اإلستشارات   -  
اإلعالنية.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - الدفوف  حي  الخضراء  املدي2ة 

93252 مرتيل املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : رجال  هللا  عبد  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رجال  هللا  عبد  الديد 
الطوابل   32 رقم  املوصل  شارع 

93252 تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  رجال  هللا  عبد  الديد 
الطوابل   32 رقم  املوصل  شارع 

93252 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2392.
892I

FLASH ECONOMIE

MH YOUSSRA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MH YOUSSRA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي متجر 

رقم 24 سيزار الزهور الرح ة شارع 
سيدي مح د بوزيدي زنقة موالي 

الحدن - 93222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32382

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداس القانون   2222 شتن21   32

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 MH  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.YOUSSRA

 - تاأر.   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتاأر  في  امخرى  التجزئة  مبيعات 

 * جالتوزيع.  البيع   * املتخصصة: 

استي2اس أ يع   * ؛  مبيعات اإلنت2نت 

أي  من  جالبضائع  جاملواس  املعدات 

نوع له عالقة مباشرة أج غي2 مباشرة 

بهدف الشركة..

متجر   : االأت اعي  املقر  عنوان 

سيزار الزهور الرح ة شارع   24 رقم 

موالي  زنقة  بوزيدي  مح د  سيدي 

الحدن - 93222 تطوان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة يدرا محو : 2.222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة يدرا محو عنوانه)ا) شارع 

 93222  42 أبي العباس الدبتي رقم 

تطوان املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة يدرا محو عنوانه)ا) شارع 

 93222  42 أبي العباس الدبتي رقم 

تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   28 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2284.

892I



23899 الجريدة الرسميةعدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222) 

PROLOGIDIS

PROLOGIDIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROLOGIDIS

2 زنقة الصنوبر الطابق الرابع مكتب 

22 ، 22542، الدارالبيضاء املغرب

PROLOGIDIS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

الصنوبر الطابق الرابع مكتب 22 - 

22252 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

564325

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROLOGIDIS

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج  البت2جلية  املواس  أ يع  في  العامة 

مشتقاتها.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 -  22 الصنوبر الطابق الرابع مكتب 

22252 الدارالبيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : خرميز  عت ان  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خرميز  عت ان  الديد 
الجامع  سيور   7 زنقة ماالبو شقة   5

22222 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  خرميز  عت ان  الديد 
الجامع  سيور   7 زنقة ماالبو شقة   5

22222 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم -.

893I

gefoco

 STE HYPERLAB
TECHNOLOGY

شركة ذات مدؤجلية 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 HYPERLAB TECHNOLOGY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 بلوك 
26 حي اموني اسفي - 46222 اسفي 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HYPERLAB TECHNOLOGY

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلكت2جنية.
22 بلوك  عنوان املقر االأت اعي : 
46222 اسفي   - 26 حي اموني اسفي 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : الخو�سي مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 2222  : مح د  الخو�سي  الديد 

بقي ة 222 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد الخو�سي مح د عنوانه)ا) 
طريق  القدي ة  القشلة  زنقة   22
اسفي   46222 اسفي  بوزيد  سيدي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد الخو�سي مح د عنوانه)ا) 
طريق  القدي ة  القشلة  زنقة   22
اسفي   46222 اسفي  بوزيد  سيدي 

املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي بتاريخ - تحت رقم -.
894I

Arithmetic Compta 

 AMEUR( عامرسيرفيس
)SERVICES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

Arithmetic Compta
227 شارع موالي عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكتب رقم 4 ، 24222، 
القنيطرة املغرب

 (AMEUR SERVICES( عامرسي2فيس
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 227 شارع 
موالي عبد العزيز رقم 3 - 24222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 AMEUR( عامرسي2فيس   :

.(SERVICES

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع/ االشغال البناء ج التشييد/ 

محطة بنزين.

عنوان املقر االأت اعي : 227 شارع 

 24222  -  3 العزيز رقم  موالي عبد 

القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 522  : الديد سفيان ح ي يدي 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : شباكي  منصور  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

ح ي يدي  سفيان  الديد 

رقم  مهدية  قصبة  تجزئة  عنوانه)ا) 

627 24222 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  شباكي  منصور  الديد 

 24222 املكرن  عامر  اجالس  قرية 

القنيطرة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

ح ي يدي  سفيان  الديد 

رقم  مهدية  قصبة  تجزئة  عنوانه)ا) 

627 24222 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

رقم -.

895I
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sweetmart tech

sweetmart tech

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 » Sweetmart tech « 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة   

مقرها  جعنوان  جحيد  شريك  ذات 

حي  الفا�سي  عالل  زنقة  االأت اعي 

الثالث  الطابق   42 رقم  املقاجمة 

جأدة 62222 املغرب 

املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدجسة ذات شريك جحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري 

 36273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداس القانون   2222 سأن21   25

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة ذات شريك جحيد بامل يزات 

التالية: 

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

شريك  ذات  املحدجسة  املدؤجلية 

جحيد 

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة  تد يتها:  ب ختصر  االقتضاء 

 .Sweetmart tech

غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

ج التوطين.

عنوان املقر االأت اعي زنقة عالل 

الطابق   42 الفا�سي حي املقاجمة رقم 

الثالث جأدة 62222 املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة 99 سنة. 

 222.222 الشركة  رأس ال  مبلغ 

أمينة  للديدة  كلها  ،الحصة  سرهم 

الضو عنوانها شارع مح د الدرفوفي 

الطابق 4 الشقة 8 جأدة.

896I

ESPACE CONSULTING

 ÉCOLE FRANÇAISE DE
SOPHROLOGIE DE FES

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN 22

 ABDELLAH, BUREAUX
 MENARA, VN ، 30000، FES

MAROC
 ÉCOLE FRANÇAISE DE

SOPHROLOGIE DE FES شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم23 
, عقبة الدبع الدجح, فاس املدينة 

, - 32222 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36559

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   24 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
 ÉCOLE الوحيد  الشريك  ذات 
 FRANÇAISE DE SOPHROLOGIE
DE FES مبلغ رأس الها 22.222 سرهم 
رقم23  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
املدينة  فاس  الدجح,  الدبع  عقبة   ,
 : فاس املغرب نتيجة ل   32222  -  ,

صعوبات اقتصاسية ج مالية.
 , جحدس مقر التصفية ب رقم23 
 -  , فاس املدينة  عقبة الدبع الدجح, 

32222 فاس املغرب. 
ج عين:

السيريي2  سج  كاترين   الديد)ة) 
الدبع  عقبة   , رقم23  عنوانه)ا)  ج 
فاس   32222 املدينة  فاس  الدجح, 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 6636.
897I

االستاس مح د لطفي

»BADIA PHARM «
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االستاس مح د لطفي

اقامة  امللكي  الجيش  شارع   36

 ، الطابق الرابع فاس   2222 ء  فضا 

32222، فاس املغرب

شركة ذات   »BADIA PHARM  «

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد

 65 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

تجزئة س21جنور شارع ابن الخطيب 

فاس - 32222 فاس املغرب

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74827

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 «  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.»BADIA PHARM

غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

عنوان املقر االأت اعي : 65 تجزئة 

 - س21جنور شارع ابن الخطيب فاس 

32222 فاس املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 : العبوبي  امين  مح د  الديد 

سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

العبوبي  امين  مح د  الديد 
عنوانه)ا) فاس 32222 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
العبوبي  امين  مح د  الديد 
عنوانه)ا) فاس 32222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 6752/2022.

898I

GLASS AUTO TIMAR

GLASS AUTO TIMAR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLASS AUTO TIMAR
 ،6 شارع أبو شعيب الدكا ي، رقم 
طنجة   ،92222  ، امر�سي  الطابق 

املغرب
شركة   GLASS AUTO TIMAR
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
شارع  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
الطابق   ،6 رقم  أبو شعيب الدكا ي، 

امر�سي - 92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82262

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 GLASS AUTO الوحيد  الشريك 
 222.222 رأس الها  مبلغ   TIMAR
سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
الطابق   ،6 رقم  أبو شعيب الدكا ي، 
املغرب  طنجة   92222  - امر�سي 

نتيجة ل : تصفية جسية قبل اآلجان.
شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 
الطابق   ،6 رقم  أبو شعيب الدكا ي، 

امر�سي - 92222 طنجة املغرب. 
ج عين:

ج  أمغار  فطي ة   الديد)ة) 
 92222 ال21انص الدعاسة  عنوانه)ا) 

طنجة املغرب ك صفي )ة) للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262276.
899I

ايطال كونداي

GHAMARIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ايطال كونداي
286 حي النهضة سيدي عالل 
البحراجي ، 25252، سيدي عالل 

املغرب
GHAMARIS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 32 
زنقة اح د الوكيلي حدان الرباط - 

22222 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري 

264527 :
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.GHAMARIS
م ثلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجارية ، مدتشارة تجارية.
 32  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - زنقة اح د الوكيلي حدان الرباط 

22222 الرباط املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديدة غندجر هدى : 222 حصة 
بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة غندجر هدى عنوانه)ا) 29 
شارع موالي اس اعيل شقة 8 حدان 

الرباط 22222 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  هدى  غندجر  الديدة 
 8 شقة  اس اعيل  موالي  شارع   29
حدان الرباط 22222 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232962.
922I

AKDIM TRAVAUX

AKDIM TRAVAUX
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AKDIM TRAVAUX
تجزئة بلخي2ي، شارع االمارات 
العربية، رقم 4 ، 92222، طنجة 

املغرب
AKDIM TRAVAUX شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
بلخي2ي، شارع االمارات العربية، رقم 

4 - 92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25465

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 AKDIM TRAVAUX الشريك الوحيد
سرهم   222.222 رأس الها  مبلغ 
تجزئة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
بلخي2ي، شارع االمارات العربية، رقم 
92222 طنجة املغرب نتيجة ل :   - 4

تصفية جسية قبل االجان.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  جحدس 
بلخي2ي، شارع االمارات العربية، رقم 

4 - 92222 طنجة املغرب. 
ج عين:

علي أقديم ج عنوانه)ا)  الديد)ة) 
االمارات  شارع  بلخي2ي،  تجزئة 
العربية رقم 4 92222 طنجة املغرب 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 259892.
922I

LUCA CENTER

INA CENTER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

INA CENTER شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

النزهة, رقم 494 الطابق تحت ار�سي 
ايت جرير مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري 

232385 :
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 INA  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CENTER
تعزيز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املهارات  جتطوير  االتصال  قدرات 

امكاسي ية جالدعم الت2بوي.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
النزهة, رقم 494 الطابق تحت ار�سي 
مراكش   42222  - ايت جرير مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 222  : امينة  لخزامي  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  امينة  لخزامي  الديدة 
سيبع   324 رقم  املرستان  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  امينة  لخزامي  الديدة 
سيبع   324 رقم  املرستان  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242254.
922I

طوبي سعيد

شركة بن حروكة كنستروسيو
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

طوبي سعيد
  boite postal 2069 El Jadida

24222، الجديدة املغرب
شركة بن حرجكة كندت2جسيو 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
التأمل مج وعة 68 طابق امجل - 

24222 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22292
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

شركة   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

بن حرجكة كندت2جسيو.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري

بيع مواس البناء جأع ال البناء.

تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 - امجل  طابق   68 مج وعة  التأمل 

24222 الجديدة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد بنحرجكة بدر : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : ياسين  بنحرجكة  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بدر  بنحرجكة  الديد 

الجديدة  املدي2ة  تقتية  مدرسة 

24222 الجديدة املفرب.

الديد بنحرجكة ياسين عنوانه)ا) 

طابق   68 مج وعة  التأمل  تجزئة 

امجل 24222 الجديدة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد بنحرجكة ياسين عنوانه)ا) 

طابق   68 مج وعة  التأمل  تجزئة 

امجل 24222 الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ 26 سأن21 

2222 تحت رقم 29496.

923I

CAFIGEC

CHERKAGRUME
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
etage maarif، 20100، casa maroc

CHERKAGRUME شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 33 شارع 
شارلفيل بيلفيدير - 22322 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.353772

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 نون21   25 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي  سرهم«   2.222.222,22«
إ 6  سرهم«   2.222.222,22« من 
طريق  عن  سرهم«   3.222.222,22«
إسماج احتياطي أج أرباح أج عالجات   :

إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849266.
924I

SAMIR FIDUCIAIRE

MARBAC BOIS
إعالن متعدس القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT
 3, 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
MARBAC BOIS »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: رقم 
72، شقة 6، إقامة التضامن 2، 
مكناس - 52222 مكناس املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.47627

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 32 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
بيع الديد باشي2ي مصطفى، الحامل 
س982295،  رقم  الوطنية  للبطاقة 
للديد   ، اأت اعية،  حصة   267
عبد الحق املغلوت مغربي الجندية، 
اي  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

س35565.
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
الحامل   ، بيع الديد باشي2ي مح د 
 ،37463 اي  رقم  الوطنية  للبطاقة 
للديد   ، اأت اعية،  حصة   267
عبد الحق املغلوت مغربي الجندية، 
اي  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

س35565.
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
الحامل   ، بيع الديد باشي2ي اح د 
 ،722234 س  رقم  الوطنية  للبطاقة 
للديد   ، اأت اعية،  حصة   266
عبد الحق املغلوت مغربي الجندية، 
اي  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

س35565.
قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 
باشي2ي  الديد  املدي2ين  استقالة 
الوطنية  للبطاقة  الحامل   ، اح د 
باشي2ي  جالديد   ،722234 س  رقم 
الحامل للبطاقة الوطنية  مصطفى، 

رقم س982295. 
قرار رقم 5: الذي ينص عل6 مايلي: 
للديد  تد ية مدي2 أديد للشركة: 
عبد الحق املغلوت مغربي الجندية، 
اي  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

س35565.
قرار رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 
من  للشركة،  القانوني  الشكل  تغيي2 
إ 6  محدجسة،  مدؤجلية  ذات  شركة 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
الشكل القانوني للشركة: شركة ذات 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 
عبد  الديد  الوحيد  الشريك  ألب 
قي تها  نقدية  قي ة  املغلوت  الحق 

222 222 سرهم.
بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 
رأس ال الشركة 222.22 222 سرهم، 
من  حصة نقدية،   2222 ينقدم إ 6 
نصيب الشريك الوحيد الديد عبد 

الحق املغلوت.
عل6  ينص  الذي   :25 رقم  بند 
عبد  الشركة:الديد  مدي2  مايلي: 
الجندية،  مغربي  املغلوت،  الحق 
اي  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

س35565.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4627.
925I

اجرج افريك إكدبي2

CENTRE ADMIGHA PRIVE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اجرج افريك إكدبي2
رقم 256 شارع اإلسري�سي، تجزئة 
صوفيا الورسة، تاركة مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
 CENTRE ADMIGHA PRIVE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم -238
ج الشطر 2 تامنصورت - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE ADMIGHA PRIVE
التعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جاملشورة  جالدراسة  الخاص  املنهي 

املتنوعة جالتدريب املدت ر.
عنوان املقر االأت اعي : رقم -238

 42222  - تامنصورت   2 الشطر  ج 
مراكش املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد ايت به عبد املجيد : 2.222 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

املجيد  عبد  به  ايت  الديد 
 2 الشطر  -296اي  رقم  عنوانه)ا) 

تامنصورت 42222 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
املجيد  عبد  به  ايت  الديد 
 2 الشطر  -296اي  رقم  عنوانه)ا) 

تامنصورت 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   27 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم -.
926I

موثق

WALABAY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

موثق
222 شارع موالي اسريس االجل 
افامة سار موالي اسريس الطابق 

الثاني رقم 6 الدارالبيضاء ، 22522، 
الدارالبيضاء املغرب

WALABAY شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 
زرقطوني الطابق التاني رقم 6 - 

22252 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562993

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.WALABAY
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
46 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 -  6 رقم  التاني  الطابق  زرقطوني 

22252 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 : الهاشمي  العلوي  رشيد  الديد 
52 حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديدة شامة املدتاري : 6 حصة 
بقي ة 222 سرهم للحصة.

حصة   22  : بايري  سليم  الديد 
بقي ة 222 سرهم للحصة.

 22  : الديد مح د الطيب بايري 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الهاشمي  العلوي  رشيد  الديد 
 7 بفيون  امزجكة  تجزئة  عنوانه)ا) 
 22232 ناصر  �سي  الحبيب  شارع 

الدار البيضاء املغرب.
الديدة شامة املدتاري عنوانه)ا) 
زنقة   2 اللي ون  تجزئة  ليداسفة 
الدار   22232 228 226 ج  42 الرقم 

البيضاء املغرب.
بايري  الطيب  مح د  الديد 
فرندا   37729 فرندا  عنوانه)ا) 

فرندا.
عنوانه)ا)  بايري  سليم  الديد 

هولندا 29722GV هولندا هولندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة :

الهاشمي  العلوي  رشيد  الديد 
 7 بفيون  امزجكة  تجزئة  عنوانه)ا) 
 22232 ناصر  �سي  الحبيب  شارع 

الدار البيضاء املغرب
الديدة شامة املدتاري عنوانه)ا) 
زنقة   2 اللي ون  تجزئة  ليداسفة 
الدار   22232 228 226 ج  42 الرقم 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 844743.
927I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

 BEST WORLD
CONSTRUCTION

إعالن متعدس القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

حي املدي2ة ص.ب 5523 العيون 
املغرب.

 BEST WORLD CONSTRUCTION
»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ذات الشريك الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: حي 

االنبعاث رقم 28 بوأدجر املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.25833

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
مايلي: تفويت الحصص : قام الديد 
حصة   422 بتفويت  نيني  فراجي 
الواحدة  للحصة  سرهم   222 بقي ة 
قامت  الدرهم  مريم  الديدة  لفائدة 
بتفويت  اح يدة  الدرهم  الديدة 
مريم  الديدة  لفائدة  حصة   322
مريم  الديدة  اصبحت  الدرهم 
حصة من   2222 الدرهم تتوفر عل6 

حصص الشركة 
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
املدي2  جتعيين  االستقالة  مايلي: 
قدم كل من الديد فراجي   : للشركة 
اح يدة  الدرهم  جالديدة  نيني 

استقالته ا من الشركة تعيين الديدة 

مريم الدرهم ك دي2ة جحيدة للشركة 

عل6  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

مايلي: تغيي2 الشكل القانوني للشركة 

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2  تم   :

من شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

ا 6 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

جذات الشريك الوحيد 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   26 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 3467/2022.

928I

HORICOM

EL HAMZAOUIA TRAVAUX

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 EL HAMZAOUIA TRAVAUX

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

67 رقم 52 جأه عرجس - 52222 

مكناس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.32972

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2227 مارس   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

تفويت الديد )ة) مح د املجدج ي 

أصل  من  اأت اعية  حصة   422

أح د  )ة)  حصة لفائدة الديد   422

بويحياجي بتاريخ 27 مارس 2227.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 272.

929I
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HORICOM

EL HAMZAOUIA TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 EL HAMZAOUIA TRAVAUX

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

67 رقم 52 جأه عرجس - 52222 

مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32972

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 سأن21   32 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

الكريم  عبد  )ة)  الديد  تفويت 

اأت اعية  حصة   2.222 بويحياجي 

من أصل 2.222 حصة لفائدة الديد 

)ة) أح د بويحياجي بتاريخ 32 سأن21 

.2222

الح يد  عبد  )ة)  الديد  تفويت 

422 حصة اأت اعية من  بويحياجي 

)ة)  حصة لفائدة الديد   422 أصل 

سأن21   32 بتاريخ  بويحياجي  أح د 

.2222

مح د  )ة)  الديد  تفويت 

422 حصة اأت اعية من  بويحياجي 

)ة)  حصة لفائدة الديد   422 أصل 

سأن21   32 بتاريخ  بويحياجي  أح د 

.2222

مح د  )ة)  الديد  تفويت 

222 حصة اأت اعية من  بويحياجي 

)ة)  حصة لفائدة الديد   822 أصل 

سأن21   32 بتاريخ  بويحياجي  أح د 

.2222

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 392.

922I

HORICOM

EL HAMZAOUIA TRAVAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

HORICOM
 22AV HASSAN II APPT N°4
 VN-MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 EL HAMZAOUIA TRAVAUX

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
زنقة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
 52222  - عرجس  جأه   52 رقم   67

مكناس املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32972

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تم تعيين  32 سأن21  املؤرخ في 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

بويحياجي أح د ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 392.
922I

ste sabil elhouda conseil

STE ARIBEN TRAV
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

ste sabil elhouda conseil
 appt sis a n 382 premier etage el
 hay el jadid bnsouda ، 30030،

fes maroc
STE ARIBEN TRAV شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 

 N°97 BUREAU N°1 RDC EL
 AHMADIA 3 MEKNES - 50050

مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44239

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 يوليوز   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

عبدالرح ن  )ة)  الديد  تفويت 

4.222 حصة اأت اعية من  الوزاني 

الديد  لفائدة  حصة   4.222 أصل 

يوليوز   28 خالد اعريبات بتاريخ  )ة) 

.2222

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن21   27 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 3495.

922I

fatima zahra

MAFROUCHAT LUXE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fatima zahra

 RUE ARABIE SAOUDI APPT

 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC

MAFROUCHAT LUXE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

 N° B 111 جعنوان مقرها اإلأت اعي

 MAG 2ET3 LOT RIADZAYTOUN

 RTE AIN CHKEF FES - 30000

FES MAROC

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

74725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   26

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAFROUCHAT LUXE

خياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االفرشة.

 N° B 222 : عنوان املقر االأت اعي
 MAG 2ET3 LOT RIADZAYTOUN
 RTE AIN CHKEF FES - 30000 FES

.MAROC
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 : ازحاف  الدالم  عبد  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
ازحاف  الدالم  عبد  الديد 
 2282 3 رقم  عنوانه)ا) تجزئة املنتزه 

بوفكران 32222 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
ازحاف  الدالم  عبد  الديد 
 2282 3 رقم  عنوانه)ا) تجزئة املنتزه 

بوفكران 32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4929.

923I

AFRODITA

 SOCIETE IMMOBILIERE
QUEVE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جفاة شريك

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE QUEVE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة عقبة 
أبن نافع رقم 27 - 92222 طنجة 

املغرب.
جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 5865.
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تم اإلعالم  29 نون21  املؤرخ في 

بوفاة الشريك خديجة  الدجسي
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ً
تبعا الورثة  عل6  حصصه  توزيع  ج 

لرسم اإلراثة املؤرخ في 24 ماي 2223 
بالشكل امتي :

الديد)ة) اسعيد الدلي اني ، 28 
حصة.

 22  ، اسلي ني  مح د  الديد)ة) 
حصة.

 22  ، اسلي اني  طارق  الديد)ة) 
حصة.

 6  ، اسلي ني  حبيبة  الديد)ة) 
حصة.

 6  ، اسلي ني  لطيفة  الديد)ة) 
حصة.

الديد)ة) ملياء اسلي ني ، 6 حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262328.

924I

ائت انية فر�سي فاط ة

 TRAVAUX PUBLIC BEL
COUR SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائت انية فر�سي فاط ة
شارع الزرقطوني بلوك ب رقم 26 
مديونة ، 22492، مديونة املغرب

 TRAVAUX PUBLIC BEL COUR
SARL AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 62 شارع 
اللة ياقوت ملتقى مصطفى املعاني 
الطابق الثاني رقم 62 مركز رياض 

الدارالبيضاء - 2222 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 TRAVAUX PUBLIC BEL COUR

.SARL AU
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
62 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
املعاني  ياقوت ملتقى مصطفى  اللة 
رياض  مركز   62 رقم  الثاني  الطابق 
الدارالبيضاء   2222  - الدارالبيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : ناصر  هشام  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد هشام ناصر : 2222 بقي ة 

222 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ناصر  هشام  الديد 
سجار الحفاري م 22 رقم 449 مديونة 

البيضاء 29492 مديونة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ناصر  هشام  الديد 
سجار الحفاري م 22 رقم 449 مديونة 

البيضاء 29492 مديونة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 848462.
925I

fiduhaouz

MOROCCO BY MYY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

fiduhaouz
 Boulevard Allal El Fassi,

 residence Jawhara, appartement
Marrakech ، 40000 ,5، مراكش 

املغرب

MOROCCO BY MYY شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 
رقم 27 ع ارة مركز اطلس شارع 
يوغوزالفي كليز مراكش. - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232922
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MOROCCO BY MYY
جكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسفار..
مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شارع  اطلس  مركز  ع ارة   27 رقم 
 42222  - مراكش.  كليز  يوغوزالفي 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   522  : الديد مح وس بيك 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديدة ناسية ع وش : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بيك  مح وس  الديد 
شارع   22 باء  شقة  أعفر  اقامة 
املنصور الدهبي أليز مراكش 42222 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  ع وش  ناسية  الديدة 
الكريم  عبد  شارع  االزرق  ع ارة 
مراكش   42222 مراكش  الخطابي 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة :

عنوانه)ا)  بيك  مح وس  الديد 

شارع   22 باء  شقة  أعفر  اقامة 

املنصور الدهبي أليز مراكش 42222 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242724.

926I

NOGALO NEG

NOGALO NEG
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NOGALO NEG

25 شارع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدجن طابق 7 املكتب رقم 8 ، 

22322، الدا البيضاء املغرب

NOGALO NEG شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 25 إقامة 

بلدجن شارع عبد هللا بن ياسين 

طابق 7 رقم 28 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.524273

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2222 نون21   25 املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

  NOGALO NEG الوحيد  الشريك 

سرهم   222.222 رأس الها  مبلغ 

إقامة   25 جعنوان مقرها اإلأت اعي 

بلدجن شارع عبد هللا بن ياسين طابق 

البيضاء  الدار   22222  -  28 رقم   7

املغرب نتيجة ل : -منافدة

-قلة املبيعات 

-خدارة.

25 إقامة  جحدس مقر التصفية ب 

بلدجن شارع عبد هللا بن ياسين طابق 

البيضاء  الدار   22222  -  28 رقم   7

املغرب. 
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ج عين :

ج  الحب�سي  يونس   الديد)ة) 

 22222 زنقة جاس فاس   4 عنوانه)ا) 

)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 42274.

927I

مدتامنة شامة

NAJMA ALLUMINIUM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

مدتامنة شامة
شارع املدي2ة رقم 242 الطابق االجل 

الناظور شارع املدي2ة رقم 242 

الطابق االجل الناظور، 62222، 

الناظور املغرب

NAJMA ALLUMINIUM شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي عريض 

سكتور 2 رقم 42 الناظور - 62222 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7237

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر   2222 يوليوز   22 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 

مبلغ   NAJMA ALLUMINIUM

جعنوان  سرهم   22.222 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي حي عريض سكتور 
2 رقم 42 الناظور - 62222 الناظور 

املغرب نتيجة ل : ازمة القطاع.

حي  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 - الناظور   42 رقم  عاريض سكتور2 

62222 الناظور املغرب.

 ج عين :
الديد)ة) كريم الفهمي ج عنوانه)ا) 
 62222 الناظور   42 زنقة   2 عريض 
الناظور املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج  الفهمي  حدن   الديد)ة) 
عنوانه)ا) حي عريض 2 زنقة 42 رقم 
الناظور املغرب   62222 الناظور   22

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 27 غشت 

2222 تحت رقم 4228.

928I

SELECT CONSEIL

DATA COLOR
إعالن متعدس القرارات

SELECT CONSEIL
شارع عبد املومن ع ارة422 الطابق 

الرابع رقم26 ، 22362، البيضاء 
املغرب

DATA COLOR »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 
القدس اقامة الح دية شارع امام 

غزا ي رقم 74 سيدي برنو�سي الدار 
البيضاء - 222222 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.324922

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 سأن21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحويل املقر االأت اعي للشركة 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

بيع الحصص اإلأت اعية للشركة 
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

مالئ ة النظام االسا�سي للشركة.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

عل6  ينص  الذي   :22 رقم  بند 
مايلي: تحويل املقر االأت اعي للشركة 
من حي القدس اقامة الح دية شارع 
سيدي برنو�سي   74 امام غزا ي رقم 
2 رقم  ا 6 تجزئة املنزه  الدار البيضاء 
35-33 سيدي برنو�سي الدارالبيضاء              
عل6  ينص  الذي   :24 رقم  بند 
 5222 باع  شيكر  بدر  الديد  مايلي: 
حصة إأت اعية لفائدة للديد فؤاس 

شكي2 
عل6  ينص  الذي   :28 رقم  بند 
القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
مدؤجلية  ذات  شركة  من  للشركة 
مدؤجلية  ذات  شركة  ا 6  محدجسة 

محدجسة بشريك جحيد 
عل6  ينص  الذي   :29 رقم  بند 

مايلي: تجديد القانون االسا�سي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
سأن21 2222 تحت رقم 22848228.
929I

سيوان امستاذة منى أجلهري موثقة

 TULIPAN IMMOBILIER « «
S.A.R.L « »توليبان إيموبيلي« 

شمم«
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

سيوان امستاذة منى أجلهري موثقة
ساحة الرجساني، إقامة رضوان 

ب، الطابق 2، رقم 32. ، 92222، 
Tanger املغرب

 TULIPAN IMMOBILIER « «
S.A.R.L « »توليبان إي وبيلي« ش م« 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي طنجة، 
زنقة ابن زيدجن ع ارة فرع، بلوك 
ب أ س، رقم 33. - 92222 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.227635

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

شعيب  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   6 ابضالس 
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   28 أصل 
أكتوبر   22 بتاريخ  ابضالص  ح زة 

.2222
تفويت الديد )ة) شعب ابضالس 
 28 أصل  من  اأت اعية  حصة   6
يوسف  )ة)  الديد  لفائدة  حصة 

ابضالس بتاريخ 22 أكتوبر 2222.
شعيب  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   6 ابضالس 
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   28 أصل 
أكتوبر   22 بتاريخ  أبضالس  يونس 

.2222
تفويت الديد )ة) سعاس املصباحي 
 22 أصل  من  اأت اعية  حصة   4
يونس  )ة)  الديد  لفائدة  حصة 

ابضالس بتاريخ 22 أكتوبر 2222.
تفويت الديد )ة) سعاس املصباحي 
 22 أصل  من  اأت اعية  حصة   4
يوسف  )ة)  الديد  لفائدة  حصة 

ابضالس بتاريخ 22 أكتوبر 2222.
تفويت الديد )ة) سعاس املصباحي 
 22 أصل  من  اأت اعية  حصة   4
ح زة  )ة)  الديد  لفائدة  حصة 

ابضالص بتاريخ 22 أكتوبر 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 23342.
922I

سيوان امستاذة منى أجلهري موثقة

 TULIPAN IMMOBILIER «
S.A.R.L » « »توليبان 

إيموبيلي«ش م م«
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جفاة شريك

سيوان امستاذة منى أجلهري موثقة
ساحة الرجساني، إقامة رضوان 

ب، الطابق 2، رقم 32. ، 92222، 
Tanger املغرب

 TULIPAN IMMOBILIER « «
S.A.R.L « »توليبان إي وبيلي«ش م 
م« شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي طنجة، 

زنقة ابن زيدجن، ع ارة فرح، بلوك 
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ب أ س ، رقم 33 - 92222 طنجة 
املغرب.

جفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.227635
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2222 تم اإلعالم 
ج  أبضالس  مح د  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  عل6  حصصه  توزيع 
غشت   26 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2222 بالشكل امتي :
 27  ، شعيب أبضالس  الديد)ة) 

حصة.
 23  ، املصباحي  سعاس  الديد)ة) 

حصة.
 23  ، أبضالص  ح زة  الديد)ة) 

حصة.
 23  ، يوسف أبضالس  الديد)ة) 

حصة.
 23  ، أبضالس  يونس  الديد)ة) 

حصة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 23342.
922I

مدتامنة شامة

NAJMA ALLUMINIUM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

مدتامنة شامة
شارع املدي2ة رقم 242 الطابق االجل 

الناظور شارع املدي2ة رقم 242 
الطابق االجل الناظور، 62222، 

الناظور املغرب
NAJMA ALLUMINIUM شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 

عاريض سكتور 2 رقم 42 الناظور - 
62222 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7237
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  24 غشت  املؤرخ في 
شركة   NAJMA ALLUMINIUM

مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم   22.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي حي عاريض سكتور 
2 رقم 42 الناظور - 62222 الناظور 

املغرب نتيجة الزمة القطاع.
ج عين:

الديد)ة) كريم الفهمي ج عنوانه)ا) 
 62222 الناظور   42 زنقة   2 عريض 
الناظور املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
حي  جفي   2222 غشت   24 بتاريخ 
 - الناظور   42 2 رقم  عاريض سكتور 

62222 الناظور املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 24 غشت 

2222 تحت رقم 4254.
922I

AFRODITA

 SOCIETE IMMOBILIERE
QUEVE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جفاة شريك

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE QUEVE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة عقبة 
أبن نافع رقم 27 - 92222 طنجة 

املغرب.
جفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5865

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تم اإلعالم  29 نون21  املؤرخ في 
الدلي اني  اسعيد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  عل6  حصصه  توزيع  ج 

لرسم اإلراثة املؤرخ في 29 ماي 2222 
بالشكل امتي :

 225  ، مح د اسلي ني  الديد)ة) 
حصة.

 225  ، طارق اسلي اني  الديد)ة) 
حصة.

 227  ، حبيبة اسلي ني  الديد)ة) 

حصة.

 227  ، لطيفة اسلي ني  الديد)ة) 

حصة.

 227  ، اسلي ني  ملياء  الديد)ة) 

حصة.

 227  ، حجي  فاطي ة  الديد)ة) 

حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262328.

923I

AFRODITA

 SOCIETE IMMOBILIERE

QUEVE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE QUEVE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة عقبة 

أبن نافع رقم 27 - 92222 طنجة 

املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5865

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2222 نون21   29 املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

جلطيفة  جطارق  مح د  اسلي ني 

ك دي2 آخر

تبعا لوفاة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262328.

924I

مدتامنة شامة

FRETAR IMMOBILIER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مدتامنة شامة
شارع املدي2ة رقم 242 الطابق االجل 

الناظور شارع املدي2ة رقم 242 
الطابق االجل الناظور، 62222، 

الناظور املغرب
FRETAR IMMOBILIER شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي املطار 
اقامة لينا الناظور - 62222 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
24925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FRETAR IMMOBILIER
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري 
التجزئة ج بيع االرا�سي

اشغال مختلفة.
عنوان املقر االأت اعي : حي املطار 
اقامة لينا الناظور - 62222 الناظور 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 5.222  : املاحي  التجاني  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 522222  : الديد التجاني املاحي 

بقي ة 222 سرهم.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املاحي  التجاني  الديد 

 23 رقم  الخطابي  الكريم  عبد  حي 

الناظور 62222 الناظور املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  املاحي  التجاني  الديد 

 23 رقم  الخطابي  الكريم  عبد  حي 

الناظور 62222 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   27 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4826.

925I

CABINET BADREDDINE

ACHOUR GAZ
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مدي2ة 2 اقامة هني الشقة 

رقم 2 ، 2، مراكش املغرب

ACHOUR GAZ شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 232 شارع 

أنفا اقامة أزير مكتب رقم 22 ب - * 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.427742

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 غشت 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 

مكتب  أزير  اقامة  أنفا  شارع   232«

رقم 22 ب - * الدار البيضاء املغرب« 

شارع عبد املومن الطابق   293« إ 6 

الدار البيضاء   *  -  22 الخامس رقم 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 843246.

926I

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL

 FRESH EXPRESS
INTERNATIONAL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL

72 زنقة ابن رشيد الطابق 3 رقم 6 

الصخور الدوساء ، 22322، الدار 

البيضاء املغرب

 FRESH EXPRESS

INTERNATIONAL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : الدعاسة، 

شارع 7 رقم 5 الطابق 2 الشقة 
رقم 4 سيدي ال21نو�سي - 22622 

الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.423767

العام  الج ع  ب قت�سى 

نون21   22 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

 FRESH EXPRESS تقرر حل   2222

ذات  شركة   INTERNATIONAL

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
رقم   7 شارع  الدعاسة،  اإلأت اعي 

سيدي   4 رقم  الشقة   2 الطابق   5

الدارالبيضاء   22622  - ال21نو�سي 

النشاط  لغياب  نتيجة  املغرب 

التجاري.

ج عين:

الديد)ة) نورة أجعاس ج عنوانه)ا) 

24 ط. شارع هن2ي أوسنس بناية أ 

فرندا  تولوز   32222  222 شقة 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 22 نون21 2222 جفي الدعاسة، 
الشقة   2 الطابق   5 رقم   7 شارع 
 22622  - ال21نو�سي  سيدي   4 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2222 تحت رقم 827232.

927I

fatima zahra

SABLE AL AKHAWAYN
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
SABLE AL AKHAWAYN شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الكريم بنجلون رقم 42 الطابق 
الداسس مكتب اشرف فاس - 

32222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74449
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   32
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SABLE : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.AL AKHAWAYN
: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 
نقل البضائع / تاأر في مواس البناء / 
مقاجل في االشغال املختلفة اج البناء.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الطابق   42 عبد الكريم بنجلون رقم 
 - فاس  اشرف  مكتب  الداسس 

32222 فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   252  : الديد ايوب مفيد 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
 83,34  : ساسة  يوسف  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 83,33  : ساسة  الدين  نور  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 83,33  : ساسة  محدن  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

جالعائلية  الشخصية  -امس اء   
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مفيد  ايوب  الديد 
زنقة االنوار الن2أس ا فاس   25 رقم 

32222 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  ساسة  يوسف  الديد 
تعاجنية الدعاسة اجالس الطيب فاس 

32222 فاس املغرب.
الديد نور الدين ساسة عنوانه)ا) 
تعاجنية الدعاسة اجالس الطيب فاس 

32222 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  ساسة  محدن  الديد 
تعاجنية الدعاسة اجالس الطيب فاس 

32222 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مفيد  ايوب  الديد 
زنقة االنوار الن2أس ا فاس   25 رقم 

32222 فاس املغرب
عنوانه)ا)  ساسة  محدن  الديد 
تعاجنية الدعاسة اجالس الطيب فاس 

32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5983.
928I

H.T SMART

 ABDERRAZAK REZISTANS
SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

H.T SMART
رقم 2537 حي اممل خريبكة ، 

25222، خريبكة املغرب
 ABDERRAZAK REZISTANS
SARL AU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي موطنة: 
2537 حي اممل خريبكة - 25222 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7977
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 نون21   32

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 ABDERRAZAK REZISTANS

.SARL AU

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة.

موطنة:   : املقر االأت اعي  عنوان 

 25222  - خريبكة  اممل  حي   2537

خريبكة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 : س حاني  عبدالرزاق  الديد 

سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

س حاني  عبدالرزاق  الديد 

 92 رقم  الزيتونة  تجزئة  عنوانه)ا) 

 25222 خريبكة   2 ش   9 بلوك 

خريبكة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

س حاني  عبدالرزاق  الديد 

 92 رقم  الزيتونة  تجزئة  عنوانه)ا) 

 25222 خريبكة   2 ش   9 بلوك 

خريبكة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

22 سأن21  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2222 تحت رقم 622.

929I

سيوان امستاذة منى أجلهري موثقة

 TULIPAN IMMOBILIER « «
S.A.R.L « »توليبان إيموبيلي« 

شمم«
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

سيوان امستاذة منى أجلهري موثقة
رضوان  إقامة  الرجساني،  ساحة 
 ،92222  ،  .32 رقم   ،2 الطابق  ب، 

Tanger املغرب
 TULIPAN IMMOBILIER «  «
S.A.R.L « »توليبان إي وبيلي« ش م« 

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي طنجة، 
زنقة ابن زيدجن ع ارة فرع، بلوك ب أ 
س، رقم 33. - 92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.227635
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
تفويت الديد )ة) شعيب ابضالس 
5 حصة اأت اعية من أصل 9 حصة 
أبضالص  خالد  )ة)  الديد  لفائدة 

بتاريخ 22 أكتوبر 2222.
تفويت الديد )ة) شعب ابضالس 
4 حصة اأت اعية من أصل 9 حصة 
املنتصر أبضالص  )ة)  لفائدة الديد 

بتاريخ 22 أكتوبر 2222.
الدالم  عبد  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   9 أبضالس 
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   29 أصل 
أكتوبر   22 بتاريخ  أبضالص  خالد 

.2222
الدالم  عبد  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   22 أبضالس 
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   29 أصل 
أكتوبر   22 املنتصر أبضالص بتاريخ 

.2222
تفويت الديد )ة) ع ر أبضالس 6 
حصة اأت اعية من أصل 23 حصة 
أبضالص  خالد  )ة)  الديد  لفائدة 

بتاريخ 22 أكتوبر 2222.

تفويت الديد )ة) ع ر أبضالس 7 
حصة اأت اعية من أصل 23 حصة 
املنتصر أبضالص  )ة)  لفائدة الديد 

بتاريخ 22 أكتوبر 2222.
يوسف  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   7 أبضالس 
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   23 أصل 
أكتوبر   22 بتاريخ  أبضالص  خالد 

.2222
يوسف  )ة)  الديد  تفويت 
من  اأت اعية  حصة   6 أبضالس 
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   23 أصل 
أكتوبر   22 املنتصر أبضالص بتاريخ 

.2222
تفويت الديد )ة) ح زة أبضالص 
2 حصة اأت اعية من أصل 3 حصة 
أبضالص  خالد  )ة)  الديد  لفائدة 

بتاريخ 22 أكتوبر 2222.
تفويت الديد )ة) ح زة أبضالص 
2 حصة اأت اعية من أصل 3 حصة 
املنتصر أبضالص  )ة)  لفائدة الديد 

بتاريخ 22 أكتوبر 2222.
تفويت الديد )ة) يونس أبضالس 
2 حصة اأت اعية من أصل 3 حصة 
أبضالص  خالد  )ة)  الديد  لفائدة 

بتاريخ 22 أكتوبر 2222.
تفويت الديد )ة) يونس أبضالس 
2 حصة اأت اعية من أصل 3 حصة 
املنتصر أبضالص  )ة)  لفائدة الديد 

بتاريخ 22 أكتوبر 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون21   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 23342.
932I

orient compt

STE RENEWOOD
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 225

60000، OUJDA MAROC
STE RENEWOOD شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 25 ع ارة 
لعلج زنقة بني مرين الطابق التاني - 

62222 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.RENEWOOD

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

نجارةالخشب جامملنيوم

التصديرجاإلستي2اس.

عنوان املقر االأت اعي : 25 ع ارة 

 - لعلج زنقة بني مرين الطابق التاني 

62222 جأدة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 522  : اليوسفي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : اليوسفي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د اليوسفي عنوانه)ا) 
تاركيدت   32352 28زنقةاملرابطين 

املغرب.

الديد مح د اليوسفي عنوانه)ا) 
 32352 انوال  معركة  زنقة   29

تاركيدت املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د اليوسفي عنوانه)ا) 
تاركيدت   32352 28زنقةاملرابطين 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 2772.

932I
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LE PREMIER CONSEIL

SARA RAZZAQ
فسخ عقد تديي2 حر مصل تجاري 

)امشخاص الطبيعيون)
فسخ عقد تديي2 حر مصل تجاري

SARA RAZZAQ
 26 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
التديي2  تم فسخ عقد   2222 نون21 
الحر املوقع من طرف الديد)ة) سارة 
التجاري  بالسجل  املسجلة  رزاق 
مالك)ة)  )بصفته)ا)   232828 رقم 
لألصل التجاري) الحامل)ة) للبطاقة 
  EE322578 رقم  للتعريف  الوطنية 
كوليا  تجزئة  بالعنوان  القاطن)ة) 
املغرب  مراكش   42222  -  38 رقم 
 KOUL CLEAN شركة  جالديد)ة) 
SARL AU في شخص م ثلها القانوني 
)بصفته)ا)   . بلقاس  خليل  الديد 
مدي2)ة) حرا )ة)) الحامل)ة) للبطاقة 
 EE74522 رقم  للتعريف  الوطنية 
صوفيا  تجزئة  بالعنوان  القاطن)ة) 
هالل رقم 23 تاركة - 42222 مراكش 
التجاري  بالسجل  جاملسجل  املغرب 
تحت  ب راكش  التجارية  باملحك ة 
 RC 226839 KOUL  226839 عدس 

.CLEAN SARL AU
932I

fatima zahra

jhrima
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
jhrima شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : الطابق 
الثاني رقم 59 زنقة الجبل الكبي2 

نرأس س فاس - 32222 فاس 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.52922

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 أكتوبر   26 في  املؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة   jhrima حل 
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   52.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي الطابق الثاني رقم 
59 زنقة الجبل الكبي2 نرأس س فاس 
 2

ّ
فاس املغرب نتيجة لتعث  32222  -

في  االست رار  عن  جعجزها  الشركة 
نشاطها.

ج عين:
ج  مدتقيم  أواس  الديد)ة) 
ع ارة  س ية  اقامة  ف2  عنوانه)ا) 
ف2   5 الشقة  الثاني  الطابق  ف2 
 32222 فاس.  الد ن  عين  طريق 

فاس املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
جفي الطابق   2222 أكتوبر   26 بتاريخ 
الكبي2  الجبل  زنقة   59 رقم  الثاني 
نرأس س فاس - 32222 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   24 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4522.
933I

club comptable

دنيا بروجي
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

club comptable
 N°24 RUE AMIR SIDI

 MOHAMED HAY RACHAD
KOM SALE، 11000، سال املغرب
سنيا برججي شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الخامس اقامة 5 املدتقبل 
شقة رقم 3 الطابق الثاني تابريكت 

سال - 22222 سال املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32259

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
املؤرخ في 22 شتن21 2222 تقرر حل 

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
برججي  سنيا  الوحيد  الشريك  ذات 
سرهم   222.222 رأس الها  مبلغ 
شارع  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
املدتقبل   5 اقامة  الخامس  مح د 
الطابق الثاني تابريكت   3 شقة رقم 
سال - 22222 سال املغرب نتيجة ل : 

ظرجف شخصية.
شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 
املدتقبل   5 اقامة  الخامس  مح د 
الطابق الثاني تابريكت   3 شقة رقم 

سال - 22222 سال املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) سنيا  حديدج ج عنوانه)ا) 
 23 شقة   28 ع ارة  الحرية  حي 
املغرب  سال   22222 سال  تابريكت 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   27 بتاريخ  بدال  االبتدائية 

2222 تحت رقم 39447.
934I

SERVER INC

MIZ CONSULTING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

SERVER INC
منصور ابن عامر تجزئة اسريديا ، 

92222، طنجة املغرب
MIZ CONSULTING شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدنانة 
تجزئة نوزهة رقم 49 - 92222 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68893

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
MIZ CONSULTING  مبلغ رأس الها 

مقرها  جعنوان  سرهم   22.222
اإلأت اعي مدنانة تجزئة نوزهة رقم 
49 - 92222 طنجة املغرب نتيجة ل : 

اليوأد اي نشاط تجاري.
مدنانة  ب  التصفية  مقر  جحدس 
تجزئة نوزهة رقم 49 - 92222 طنجة 

املغرب. 
ج عين :

ج  الزيدي  يونس   الديد)ة) 
عنوانه)ا) مدنانة تجزئة نوزهة رقم 
ك صفي  املغرب  طنجة   92222  49

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262232.
935I

SERVER INC

ANDALUCIA FLEURS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

SERVER INC
منصور ابن عامر تجزئة اسريديا ، 

92222، طنجة املغرب
ANDALUCIA FLEURS شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع فاس 
بالسا الجديدة رقم 287/286 - 

92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.67579

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ   ANDALUCIA FLEURS
جعنوان  سرهم   22.222 رأس الها 
بالسا  فاس  شارع  اإلأت اعي  مقرها 
 92222  -  186/187 رقم  الجديدة 
في  نقص   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

النشاط التجاري.
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شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 

 186/187 فاس بالسا الجديدة رقم 

- 92222 طنجة املغرب. 

ج عين:

ج  البشري  سعيد  الديد)ة) 

 22 سيدي البوخاري رقم  عنوانه)ا) 

)ة)  ك صفي  املغرب  طنجة   92222

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262229.

936I

FACE FIDUCIAIRE

FISH EMPIRE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

FACE FIDUCIAIRE

229 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 22232، الدار 

البيضاء املغرب

FISH EMPIRE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 222 شارع 

مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 22232 

الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.526256

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2222 تم تعيين 

مدي2 أديد للشركة الديد)ة) بيطحي 

عبد هللا ك دي2 جحيد

تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 847252.

937I

FICOSAGE

STE SKINVISION SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FICOSAGE
 Rue Lalla Amina Ville
 Nouvelle Rce Triangle D’or
 30000 Fes Agdal ، 30000، fes

maroc
STE SKINVISION SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
مكتب  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
رقم 28 الطابق الرابع مكاتب الصفاء 
فاس   32222  - فاس  صفرج  طريق 

املغرب
املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74725
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SKINVISION SARL
غرض الشركة بإيجاز : املعلوميات 

ال21مجة.
مكتب   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رقم 28 الطابق الرابع مكاتب الصفاء 
فاس   32222  - فاس  صفرج  طريق 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد فيال ي يوسف : 252 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
252 حصة   : الديدة زينب بونوة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد فيال ي يوسف : 252 بقي ة 

222 سرهم.
بقي ة   252  : الديدة زينب بونوة 

222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يوسف  فيال ي  الديد 
اقامة   22 زنقة ابو حنيفة الشقة   2
 32222 فاس  م.ج  اسريس  موالي 

فاس املغرب.
الديدة زينب بونوة عنوانه)ا) 65 
حي االسارسة زنقة حفيان الشرقاجي 

فاس 32222 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  فيال ي  الديد 
اقامة   22 زنقة ابو حنيفة الشقة   2
 32222 فاس  م.ج  اسريس  موالي 

فاس املغرب
الديدة زينب بونوة عنوانه)ا) 65 
حي االسارسة زنقة حفيان الشرقاجي 

فاس 32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4942.

938I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

GLOBAL SAFE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
GLOBAL SAFE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 59 تجزئة 
زهرة مدني 2،مج وعة س ،طابق 4 

شقة 22 - 32222 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62329

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تقرر حل  32 شتن21  املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

GLOBAL SAFE مبلغ رأس الها 

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
مدني  زهرة  تجزئة   59 اإلأت اعي 
 -  22 شقة   4 ،طابق  2،مج وعة س 
32222 فاس املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق أهداف الشركة 
عل6  الحصول  من  الت كن  عدم 

الزبناء
إمكانيات مالية أد محدجس.

جحدس مقر التصفية ب 59 تجزئة 
 4 ،طابق  2،مج وعة س  زهرة مدني 

شقة 22 - 32222 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  هللا  فضل  فريدة  الديد)ة) 
مدني  زهرة  تجزئة   59 عنوانه)ا) 
 22 شقة   4 ،طابق  س  2،مج وعة 
)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 4772.
939I

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE ROA ISKANE SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن ألون 

مكاتب أشرف، مكتب 24 الطابق 2 
FES MAROC ،32222 ، فاس

 SOCIETE ROA ISKANE SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 زنقة 
عبد الكريم بنجلون مكاتب اشرف 
طابق االجل رقم 22 فاس - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74782
 25 ب قت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

نون21 2222 تم إعداس القانون
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املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي   
املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ROA ISKANE SARL
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
بيع االرا�سي.

زنقة   23  : عنوان املقر االأت اعي 
اشرف  مكاتب  بنجلون  الكريم  عبد 
 32222  - فاس   22 طابق االجل رقم 

فاس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 252  : االسري�سي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد معاس مبشوش : 252 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد عبد الرزاق مبشوش : 252 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 252  : املرابط  نورالدين  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد مح د االسري�سي عنوانه)ا) 
العليا  تجزئة كريو زجاغة   52 الرقم 

فاس 32222 فاس املغرب.
الديد معاس مبشوش عنوانه)ا) 2 
زنقة الد ارة حي الوفاء طريق صفرج 

فاس 32222 فاس املغرب.
مبشوش  الرزاق  عبد  الديد 
عنوانه)ا) اجالس بوعبيد الداقية اجالس 

الطيب فاس 32222 فاس املغرب.
املرابط  نورالدين  الديد 
عنوانه)ا) 6 مكرر بلوك ب حي الوفاق 

زجاغة فاس 32222 فاس املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد مح د االسري�سي عنوانه)ا) 
العليا  تجزئة كريو زجاغة   52 الرقم 

فاس 32222 فاس املغرب.

الديد معاس مبشوش عنوانه)ا) 2 
زنقة الد ارة حي الوفاء طريق صفرج 

فاس 32222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5066/022.
942I

مينارة فينانس أرجب

فونسيير غال
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مينارة فينانس أرجب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
فونديي2 غال شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي 52 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع أليز - 42222 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.226227

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   25 املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد فونديي2 غال مبلغ 
جعنوان  سرهم   22.222 رأس الها 
موالي  شارع   52 اإلأت اعي  مقرها 
رشيد شقة رقم 7 الطابق الرابع أليز 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   42222  -

اقفال الشركة.
52 شارع  جحدس مقر التصفية ب 
الطابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 
الرابع أليز - 42222 مراكش املغرب. 

ج عين:
ج  رياح  ابن  ليل6   الديد)ة) 
 .627 رقم  القدس  حي  عنوانه)ا) 
ك صفي  املغرب  املح دية   28822

)ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
املخابرة ج محل تبليغ العقوس ج الوثائق 

52 شارع موالي   : املتعلقة بالتصفية 
رشيد شقة رقم 7 الطابق الرابع أليز 

مراكش

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   27 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242275.

942I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE JL CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

225 زنقة جليلي حي الدالم بركان ، 

63322، بركان املغرب

STE JL CAR شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 22 
زنقة زكزل الدعيدية بركان - 63322 

بركان الدعيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5949

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   29 املؤرخ في 

 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

 222.222 رأس الها  مبلغ   JL CAR

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 
 - بركان  الدعيدية  زكزل  زنقة   22

املغرب  الدعيدية  بركان   63322

نتيجة ل : فشل املشرجع.

 22 التصفية ب رقم  جحدس مقر 
زنقة زكزل الدعيدية بركان - 63322 

بركان الدعيدية املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) شاسية شطو ج عنوانه)ا) 
الدعاسة  حي  طنجة  زنقة   32 رقم 

63322 بركان  سيدي سلي ان بركان 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
 22 : رقم  الوثائق املتعلقة بالتصفية 

زنقة زكزل الدعيدية بركان.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  ب21كان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 656/2022.

942I

CABINET BADREDDINE

=O.T.B. = ONLY THE BEST
إعالن متعدس القرارات

CABINET BADREDDINE
279 أ مدي2ة 2 اقامة هني الشقة 

رقم 2 ، 2، مراكش املغرب
 =O.T.B. = ONLY THE BEST

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: الحي 

الصناعي سيدي غانم طريق آسفي 
رقم 498 - - مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22952
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 نون21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 zechel joseph الديد  جفاة  مايلي: 
 2222 يناير   24 تاريخ  في   betrand
الشركة توزيع حصصه  جقرر شركاء 
لفائدة زجأته الديدة سرجاج سعيدة 
، الوريثة الوحيدة تبعا لعقد التوثيق 
JEN- 2222 لألستاس 22 نون21  بتاريخ 
مقابل   FRANCOIS TRACELET
حصة   2522 أي  حصة  من   100٪
 ، املي2اث  صك  بعد  املال.  رأس  من 
ا 6  سيتم تخصيص هذه الحصص 

الشريكة الوحيدة جريثته. 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
أصبحت الديدة سعيدة سرجاج هي 
الوريثة جالشريكة الوحيدة للشركة 
تحويل  جتم  حصة   3222 مقابل 
 SARL إ 6  للشركة  القانوني  الشكل 
تدي2ها بنفدها بعد جفاة املدي2   AU
بتوقيعها  الشركة  جتلتزم  الدابق 

الوحيد.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية : 
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بند رقم : الذي ينص عل6 مايلي:  
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242268.

943I

Société marocaine de révision des comptes

JENNAT PREFA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

JENNAT PREFA شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 357 شارع 

مح د الخامس الطابق الخامس 
 A/8 BIS - 20000 الشقة 22 فضاء

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   23
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.JENNAT PREFA
غرض الشركة بإيجاز : صناعة ج 

بيع االت البناء.
عنوان املقر االأت اعي : 357 شارع 
الخامس  الطابق  الخامس  مح د 
 A/8 BIS - 20000 22 فضاء الشقة 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   2.222  : الديد بدر لكبي2 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

تجزئة  الديد بدر لكبي2 عنوانه)ا) 
 22222 تاركة   2282 رقم   2 النخيل 

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

تجزئة  الديد بدر لكبي2 عنوانه)ا) 
 22222 تاركة   2282 رقم   2 النخيل 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 22848234.

944I

SERVER INC

SENSTEL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

SERVER INC

منصور ابن عامر تجزئة اسريديا ، 

92222، طنجة املغرب

SENSTEL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة)في طور التصفية)

حظ  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

 - ابن عبد البار تزئة اندلوس انزران 

92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92279

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

2222 تقرر حل  28 شتن21  املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

 22.222 رأس الها  مبلغ   SENSTEL

سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي حظ 

 - ابن عبد البار تزئة اندلوس انزران 

92222 طنجة املغرب نتيجة ل : عدم 

جأوس نشاط تجاري.

حظ  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 - ابن عبد البار تزئة اندلوس انزران 

92222 طنجة املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) زهي2 عبد الغني صاسجق 
 9 ابن عي�سى رقم  زنقة  ج عنوانه)ا) 
املغرب  طنجة   92222  2 ال21انص 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262226.

945I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE JL CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

MATAHRI ABDERRAHIM
225 زنقة جليلي حي الدالم بركان ، 

63322، بركان املغرب
STE JL CAR شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : رقم 22 

زنقة زكزل ع ارة شتوكي الدعيدية - 
63322 الدعيدية بركان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5949
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   29 املؤرخ في 
شركة ذات املدؤجلية   STE JL CAR
 22.222 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
شتوكي  ع ارة  زكزل  زنقة   22 رقم 
الدعيدية - 63322 الدعيدية بركان 

املغرب نتيجة لفشل املشرجع.
ج عين:

الديد)ة) شاسية شطو ج عنوانه)ا) 
الدعاسة  حي  طنجة  زنقة   32 رقم 
63322 بركان  سيدي سلي ان بركان 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 22 جفي رقم   2222 نون21   29 بتاريخ 
زنقة زكزل ع ارة شتوكي الدعيدية - 

63322 بركان الدعيدية املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   26 بتاريخ  ب21كان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 658/2022.

946I

ficogedek sarl au

JASMINE HOUSSE
إعالن متعدس القرارات

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

JASMINE HOUSSE »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: محل رقم 

27 الكائن بالطابق الدفلي اقامة 
ربيع تجزئة كاميليا بلي2 - - مكناس 

املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.52375

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 شتن21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

حصة اأت اعية من   32 بيع  مايلي: 

الديد  لفائدة  الريفي  شاسية  طرف 

ح زة االس اعيلي

عل6  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

مايلي: تغيي2 الشكل القانوني للشركة 

ا 6 شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

الذي ينص عل6 مايلي:  بند رقم.: 

تحيين النطام االسا�سي للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4562.

947I
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Société marocaine de révision des comptes

SAB CALDO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

SAB CALDO شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

الفرات الرقم 42 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

425555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2228 سأن21   26

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 SAB  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CALDO

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.
زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

الدار   22222  -  42 الرقم  الفرات 

البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأس ال الشركة: 6.222.222 

سرهم، مقدم كالتا ي :

اجسعت   : الديدة حلي ة سبانتة 

شخص  عن  عبارة  عينية  مداه ة 

ساتي ج اصل تجاري للشخص الداتي 

بقي ة  سبانتة  حلي ة  الديدة 

6.222.222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة حلي ة سبانتة عنوانه)ا) 
هلل  امللك  اقامة  الفرات  زنقة   86

 22222 املعاريف   2 شقة  ع ارة ب 

الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديدة حلي ة سبانتة عنوانه)ا) 
هلل  امللك  اقامة  الفرات  زنقة   86

 22222 املعاريف   2 شقة  ع ارة ب 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ف21اير 2229 تحت رقم 693953.

948I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

VOYA TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 2 الع ارة 92 الحي الحدني 

 ، االقتصاسية  امنشطة  منطقة 

46322، اليوسفية املغرب

ذات  شركة   VOYA TRANS

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي محل حي 

الغدير رقم 496 - 46322 اليوسفية 

املغرب

مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 VOYA  : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها 

.TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدتخدمين.
: محل حي  عنوان املقر االأت اعي 
الغدير رقم 496 - 46322 اليوسفية 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : فاريس  سعيد  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد سعيد فاريس عنوانه)ا) حي 
اليوسفية   46322  496 الغدير رقم 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد سعيد فاريس عنوانه)ا) حي 
اليوسفية   46322  496 الغدير رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  باليوسفية  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 329.
949I

STE MOBIZCOM

موبيز كوم
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

STE MOBIZCOM
 N°9 LOT BELLE AIR RESIDENCE

 LONGCHAMP, CHAMPS DE
 COURSE VN ، 30000، FES

MAROC
موبيز كوم شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : 9 تجزئة 
الهواء الج يل إقامة لنكشن ملعب 
سباق الخيل - 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.44675

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
املدؤجلية  ذات  شركة  كوم  موبيز 
 222.222 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
 9 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
الج يل إقامة لنكشن  تجزئة الهواء 
فاس   32222  - ملعب سباق الخيل 
الشركة  إلأ اع  نتيجة  املغرب 

جأعضاء مجلس
اإلسارة عل6 التصفية.

ج عين:
أسان جيدج ج عنوانه)ا)  الديد)ة) 
9 تجزئة الهواء الج يل ملعب سباق 
الخيل 32222 فاس املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
تجزئة   9 جفي   2222 نون21   22 بتاريخ 
الج يل إقامة لنكشن ملعب  الهواء 

سباق الخيل - 32222 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5082/022.
952I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ALIM-MARWA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 2 الع ارة 92 الحي الحدني 
منطقة امنشطة االقتصاسية ، 

46322، اليوسفية املغرب
ALIM-MARWA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 32 
الدويقة القدي ة مركز سيدي 

أح د الكنتور - 46222 اليوسفية 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2467
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
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تفويت الديد )ة) حنان بوش امة 
أصل  من  اأت اعية  حصة   2.222
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   2.222
25 أكتوبر  عبد الفتاح ألو ي بتاريخ 

.2222
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 32 نون21 

2222 تحت رقم 327.
952I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ALIM-MARWA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 2 الع ارة 92 الحي الحدني 
منطقة امنشطة االقتصاسية ، 

46322، اليوسفية املغرب
ALIM-MARWA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 32 
الدويقة القدي ة مركز سيدي 

أح د الكنتور - 46222 اليوسفية 
املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2467
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 أكتوبر 2222 تم تعيين 
مدي2 أديد للشركة الديد)ة) ألو ي 

عبد الفتاح ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 32 نون21 

2222 تحت رقم 327.
952I

FIDUCIAIREJAD

ESSOUSI TRANSPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD
 ،MARRAKECH MARRAKECH

MAROC 42222، مراكش
ESSOUSI TRANSPORT شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار اكاسير 
تداجت اغواطيم تحناجت الحوز - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
92267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2228 غشت   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
شكل الشركة : شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ESSOUSI TRANSPORT
غرض الشركة بإيجاز : 

النقل املدر�سي للغي2.
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
تحناجت  اغواطيم  تداجت  اكاسير 

الحوز - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد الدو�سي عبد الدالم : 222 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الدالم  عبد  الدو�سي  الديد 
 42222 الحوز  تحناجت  عنوانه)ا) 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الدالم  عبد  الدو�سي  الديد 
 42222 الحوز  تحناجت  عنوانه)ا) 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   22 التجارية ب راكش بتاريخ 

2228 تحت رقم 98899.
953I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

MORO SERVICES
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

257 شارع القدس، تجزئة املجد، 

الطابق امجل، شقة رقم 6 ال21يد 64 

- العوامة، 92222، طنجة املغرب

MORO SERVICES شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : تجزئة 

الوهابي، الطابق تحت أر�سي شارع 

فاط ة الزهراء، رقم 26 شارع بني 

مكاسة - 92222 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.77877

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2222 تقرر حل  22 سأن21  املؤرخ في 

ذات  شركة   MORO SERVICES

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد مبلغ رأس الها 22.222 سرهم 

تجزئة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

شارع  أر�سي  الطابق تحت  الوهابي، 
بني  شارع   26 رقم  الزهراء،  فاط ة 

مكاسة - 92222 طنجة املغرب نتيجة 

لخدارة امل ون.

ج عين:
الديد)ة) رشيد  مورج ج عنوانه)ا) 

حي الدوريين زنقة ابو بكر الغداني 
رقم 9 92222 طنجة املغرب ك صفي 

)ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

تجزئة  جفي   2222 سأن21   22 بتاريخ 

شارع  أر�سي  الطابق تحت  الوهابي، 
بني  شارع   26 رقم  الزهراء،  فاط ة 

مكاسة - 92222 طنجة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262324.

954I

KHM CONSULTING

ADSON INFINITY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

KHM CONSULTING
2 زنقة ايت باع ران امل ر ب الطابق 
االجل الرقم 226 تقاطع شارع مح د 
الخامس ج املقاجمة ، 22252، الدار 

البيضاء املغرب
ADSON INFINITY شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 242،شارع 

جاس سبو إقامة سارة االجلفة 
الدارالبيضاء - 22222 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564732
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ADSON INFINITY
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الج لة الغي2 متخصصة.
 : االأت اعي  املقر  عنوان 
سارة  إقامة  سبو  جاس  242،شارع 
 22222  - الدارالبيضاء  االجلفة 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
نورالدين  مح د  عديل  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   522  :

للحصة.
الديد عديل عبد الحفيظ : 252 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
حصة   252  : الديد عديل ح زة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
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جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

نورالدين   مح د  عديل  الديد 
عنوانه)ا) حي النديم تجزئة النديم 
البيضاء  الدار   344 رقم  اسالن 

22292 الدارالبيضاء املغرب.
الحفيظ  عبد  عديل  الديد 
عنوانه)ا) حي النديم تجزئة النديم 
البيضاء  الدار   344 رقم  اسالن 

22292 الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  ح زة  عديل  الديد 
البيضاء  344 تجزئة النديم اسالن  

22292 الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
نورالدين   مح د  عديل  الديد 
عنوانه)ا) حي النديم تجزئة النديم 
البيضاء  الدار   344 رقم  اسالن 

22292 الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849248.
955I

CABINET JOUDY CONSEIL

QADÂ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue Champigny

 3ème étage Bd Emile Zola،
20310، Casablanca Maroc
QADÂ شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 22زنقة 
الحرية الطابق الثالث شقة رقم 6 - 

22222 الدار البیضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.359649

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 نون21   25 في  املؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة   QADÂ حل 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
سرهم   52.222 رأس الها  مبلغ 

22زنقة  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
رقم  شقة  الثالث  الطابق  الحرية 
املغرب  البیضاء  الدار   22222  -  6
إ 6 تقرير املصفى  نتيجة ل اإلصغاء 
جافق الشريك الوحيد عل6 حدابات 
جأعفاه  املصفى  ذمة  ٲبرٲ  التصفية٬ 
الخدارة  إسراج  قرر  توكيله؛  من 
انتهاء  صرح  ثم  للتصفية  الصافية 

إأراءاتها.
ج عين:

ج  ركينة  ماأدة  الديد)ة) 
الطابق  امخوة  زنقة   6 عنوانه)ا) 
البیضاء  الدار   22222 املعاريف   5

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
22زنقة  جفي   2222 نون21   25 بتاريخ 
 -  6 الحرية الطابق الثالث شقة رقم 

22222 الدار البیضاء املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849325.
956I

IS-SLAM CONSEILS

هيرمانو هوم
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

IS-SLAM CONSEILS
 RUE SABRI BOUJEMAA ، 22

22222، الدار البيضاء املغرب
هي2مانو هوم شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 324 شارع 

ابراهيم الرجساني اقامة الشفاء 
الطابق الخامس رقم 22 - 22222 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564769
في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   26
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : هي2مانو 

هوم.

غرض الشركة بإيجاز : بيع ج شراء 

ج  املطبخ  مدتلزمات  انواع  أ يع 

الديكورج االنسجة.

 324  : االأت اعي  املقر  عنوان 

شارع ابراهيم الرجساني اقامة الشفاء 

 22222  -  22 الخامس رقم  الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   722  : الديدة مينة فواز 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

حصة   722  : الوسي  الديد ع ر 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

حصة   622  : الديد املهدي فواز 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة مينة فواز عنوانه)ا) زنقة 

شقة   5 طابق  مرحيل  ابن  مالك   6

الدار البيضاء   22372 املعاريف   23

املغرب.

عنوانه)ا)  الوسي  ع ر  الديد 

لداسفة تجزئة النديم اسالن رقم 

797 22232 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  فواز  املهدي  الديد 

اقامة  الرجساني  ابراهيم  شارع   222

 22372 املعاريف   5 االسارسة طابق 

الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  فواز  املهدي  الديد 

اقامة  الرجساني  ابراهيم  شارع   222

 22372 املعاريف   5 االسارسة طابق 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849279.

957I

مكتب الزياني عبد الحق ج شركاؤه

كالس بريباراتوار او كراند ايكول 
ابن يونس الحرة

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

مكتب الزياني عبد الحق ج شركاؤه
226 شارع مح د الخامس ع ارة 

سقيف الطابق 2 الرقم 2 الجديدة 
الجديدة، 24222، الجديدة املغرب

كالس بريباراتوار اج كراند ايكول ابن 
يونس الحرة شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 226 شارع 

مح د الخامس ع ارة سقيف 
الطابق 2 الرقم 2 - 24222 الجديدة 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4429

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 نون21   24 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم«   2.232.222«
»2.972.222 سرهم« إ 6 »5.222.222 
حصص  تقديم   : طريق  عن  سرهم« 

نقدية أج عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 26 سأن21 

2222 تحت رقم 29493.
958I

F.M CONSULTING

بدا ڭراف
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC
بدا ڭراف شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي م21جكة 
حي مختار الدو�سي، زنقة 5، رقم 

352 - 22282 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.223485

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 26 أكتوبر 2222 تم تحويل 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
زنقة  الدو�سي،  مختار  حي  »م21جكة 
الدارالبيضاء   22282  -  352 رقم   ،5

رشيد،  مالي  حي   « إ 6  املغرب« 

مج وعة 2، تجزئة الفرح، تجزئة ب، 
الدارالبيضاء   22723  - زنقة ك   ،22

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849322.

959I

segex

CENTRE KINE BALANCE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

segex

 N°28 avenue saint louis rte

 ain chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC

 CENTRE KINE BALANCE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

رقم  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 

الديوري  مح د  زنقة  زالغ  مكتب   5

 - فاس  الجديدة  املدينة   2 الطابق 

32222 فاس املغرب.

تحويل املقر االأت اعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72573

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تحويل   2222 نون21   24 املؤرخ في 

من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
مح د  زنقة  زالغ  مكتب   5 »رقم 

املدينة الجديدة   2 الديوري الطابق 

فاس - 32222 فاس املغرب« إ 6 »32 

 3 شارع سانت لويس حي زازا الطابق 

فاس   32222  - فاس  الشقف  عين 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 6638.
962I

FACE FIDUCIAIRE

HANA SOFT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
229 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 22232، الدار 
البيضاء املغرب

HANA SOFT شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 222 شارع 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 22232 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
378225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2227 أبريل   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 HANA : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.SOFT
غرض الشركة بإيجاز : االستشارات 
رئيس  ؛  أع ال  اإلسارية؛مدؤجل 

مؤسدة )تدريب).
عنوان املقر االأت اعي : 222 شارع 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 22232 

الدارالبيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
2.222 حصة   : الديد أملو اليزيد 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد أملو اليزيد عنوانه)ا) زنقة 

 2 ط   26 أجشتار  إقامة  جملاس  عين 

الدارالبيضاء   22222 بوركون   6 ش 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد أملو اليزيد عنوانه)ا) زنقة 

 2 ط   26 أجشتار  إقامة  جملاس  عين 

الدارالبيضاء   22222 بوركون   6 ش 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2227 تحت رقم -.

962I

SOMANEX

سينومين ش.م.م
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOMANEX

3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املدكيني ، 22242، الدار 

البيضاء املغرب

سينومين ش.م.م شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 

22222 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   32

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

سينومين ش.م.م.
غرض الشركة بإيجاز :  حفر امبار.
زنقة   22  : عنوان املقر االأت اعي 
 -  5 رقم  الشقة   3 الطابق  الحرية 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد علي مدعوس خاجار : 2.222 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
خاجار  مدعوس  علي  الديد 
عنوانه)ا) فيال 634 إقامة جاس الذهب 

65222 الراشدية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
خاجار  مدعوس  علي  الديد 
عنوانه)ا) فيال 634 إقامة جاس الذهب 

65222 الراشدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849263.
962I

مينارة فينانس أرجب

»نهيفة«
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مينارة فينانس أرجب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع أليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
»نهيفة« شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 52 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع أليز - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232449
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : »نهيفة«.
غرض الشركة بإيجاز : ايجار مفرجش.
52 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
الطابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 
الرابع أليز - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 Guimba KAMARA الديد 
سرهم   22 بقي ة  حصة   : 1.000

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 Guimba KAMARA الديد 
 Rue De Strasbourg  ,2 عنوانه)ا) 

.92722 Colombes France
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
 Guimba KAMARA الديد 
 Rue De Strasbourg  ,2 عنوانه)ا) 

 92722 Colombes France
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242322.
963I

س-اطلس

 ASSURANCES LES OLIVES
ALO

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

س-اطلس
الطابق االجل الحي االساري شارع 

الطائف رقم 42 ، 23222، بني مالل 
املغرب

ASSURANCES LES OLIVES ALO
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

مح د الخامس ع ارة 332 رقم 22 
الطابق االجل بني مالل - 23222 بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22925

ب قت�سى عقد حر مؤرخ في 22 شتن21 
2222 تم إعداس القانون امسا�سي لشركة 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية  ذات 

الوحيد بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ASSURANCES LES OLIVES ALO
شركة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تامين.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 22 رقم   332 مح د الخامس ع ارة 
23222 بني   - الطابق االجل بني مالل 

مالل املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 : عبدالنبي  ابوالعرب  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عبدالنبي  ابوالعرب  الديد 
 4 هبة   25 رقم   5 زنقة  عنوانه)ا) 
جالس طالب عين الشق الدار البيضاء 

22472 الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة :
عبدالنبي  ابوالعرب  الديد 
 4 هبة   25 رقم   5 زنقة  عنوانه)ا) 
جالس طالب عين الشق الدار البيضاء 

22472 الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 23 شتن21 

2222 تحت رقم 982.

964I

VAN BEVER & AGZENAI ASSOCIEES

 VAN BEVER & AGZENAI
ASSOCIEES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
حل شركة

 VAN BEVER & AGZENAI
ASSOCIEES

22,زنقة جاشنطن الطابق الدفلي 
رقم 4 ، 22262، الدار البيضاء 

MAROC
 VAN BEVER & AGZENAI

ASSOCIEES شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 265،شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 - 
22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.328929
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   27 املؤرخ في 
 VAN شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
 BEVER & AGZENAI ASSOCIEES
سرهم   22.222 رأس الها  مبلغ 
جعنوان مقرها اإلأت اعي 265،شارع 
 -  92 رقم   9 الطابق  الزرقطوني 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   22222

ل : عدم تحقيق الهدف اإلأت اعي.
ب  التصفية  مقر  جحدس 
265،شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

92 - 22222 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  أڭزناي  غزالن  الديد)ة) 
 222 ماندارجنا  تجزئة  عنوانه)ا) 
الدار   22222 معرجف  سيدي 
البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

3 - تم اإليداع القانوني باملحك ة 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849282.
965I

slimco services

سمارت بوير سيستيم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

slimco services
 APPT 27.IMM 55.JNANE
 AL MANSOUR 1 TAMESNA،

12200، TAMESNA MAROC
س ارت بوير سيدتيم شركة ذات 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الشقة 
كيش   23 الثاني.  الطابق   .6 رقم 

الوساية - 22222 ت ارة  املغرب
مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

237829
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : س ارت 

بوير سيدتيم.
  *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
جتركيب  سراسات  استشارات, 

محطات القوى الكهربائية جالحرارية
الكهربائية  الطاقة  مواس  بيع 
)الطاقة املتجدسة ، تخزين الطاقة ، 
كفاءة الطاقة ، امأهزة  اإللكت2جنية 

لتحويل الطاقة).
* استي2اس ج تصدير

الشقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
كيش   23 الثاني.  الطابق   .6 رقم 

الوساية - 22222 ت ارة  املغرب.
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقدم كالتا ي:- 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة حنان مح وح عنوانه)ا) 
الع ارة 28 الشقة 24 أنان املنصور 

2 22222 تامدنا املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة حنان مح وح عنوانه)ا) 
الع ارة 28 الشقة 24 أنان املنصور 

2 22222 تامدنا املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   25 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 

2222 تحت رقم 9399.
966I

SERVICES BASE D’AMITIE

D.VELUM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SERVICES BASE D›AMITIE
 62AV LALLA YACOUT ANGLE

 MAANI 2 EME ETG N° 62
 CASABLANCA 61AV LALLA
 YACOUT ANGLE MAANI 2

 EME ETG N° 62 CASABLANCA،
20400، CASABLANCA MAROC
D.VELUM شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 

24زنقة مح د عبدج ع ارة ساليا 
الطابق االجل - 22223 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.328422

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2222 تقرر حل  25 شتن21  املؤرخ في 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
مبلغ   D.VELUM الوحيد  الشريك 
جعنوان سرهم   222.222 رأس الها 

24زنقة  رقم  اإلأت اعي  مقرها 
الطابق  ساليا  ع ارة  عبدج  مح د 
الدارالبيضاء   22223  - االجل 
ازمة.  : ل  نتيجة  املغرب 
رقم  ب  التصفية  مقر  جحدس 
ساليا  ع ارة  عبدج  مح د  24زنقة 
الطابق االجل - 22223 الدارالبيضاء 

املغرب. 
ج عين:

ج  العلوي  عائشة  الديد)ة) 
27 رقم  تجزئة سهام زنقة  عنوانه)ا) 
الدارالبيضاء   22252 كاليفورنيا   26

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2222 تحت رقم 827274.

967I

tob travaux divers

MYHAJ SAHI DECOR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

tob travaux divers
حي ج ي العهد زنقة اللي ون رقم 

الدار 22 العيون العيون، 72222، 
العيون املغرب

MYHAJ SAHI DECOR شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي موالي 
رشيد بلوك L رقم 249 - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

43939
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   26
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MYHAJ SAHI DECOR

صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتصنيع  الخشبية  الديكورات 

املطابخ  جتركيب  املنزلية  املفرجشات 

الصناعات  أنواع  أ يع   , الحديثة 

الخشبية , نجار أ يع أع ال النجارة 

جاالستي2اس جالتصدير ،.

عنوان املقر االأت اعي : حي موالي 
 72222  -  249 رقم   L بلوك  رشيد 

العيون املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد حدن صاحي : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : الديد عبد الرحيم صاحي 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صاحي  حدن  الديد 

سجار الكرجن الكرعة الكدية البيضاء 

تاي ة  اجالس   83352 تاي ة  اجالس 

املغرب.

صاحي  الرحيم  عبد  الديد 

قاسم  زنقة  املح دي  حي  عنوانه)ا) 

اجالس تاي ة   83352 امين اجالس تاي ة 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  صاحي  حدن  الديد 

سجار الكرجن الكرعة الكدية البيضاء 

اجالس تاي ة 83352 اجالس تاي ة املغرب

صاحي  الرحيم  عبد  الديد 

قاسم  زنقة  املح دي  حي  عنوانه)ا) 

اجالس تاي ة   83352 امين اجالس تاي ة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون بتاريخ - تحت رقم 

968I

smaticomp

HAPPINESS MAKER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
زاجية شارع مح د الخامس   ,353
التاني  الطابق  املقاجمة  شارع  ج 
 ،22322  ،- الدارالبيضاء   2 رقم 

casablanca maroc
شركة   HAPPINESS MAKER
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
 62 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
مصطفى  زاجية  ياقوت  اللة  محج 
 22222  -  62 رقم   2 املعاني الطابق 

الدار البيضاء املغرب
مدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564825
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.HAPPINESS MAKER
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

62 محج   : عنوان املقر االأت اعي 
املعاني  مصطفى  زاجية  ياقوت  اللة 
الدار   22222  -  62 رقم   2 الطابق 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
2.222 حصة   : الديد ياسر بغال 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
بقي ة   2222  : الديد ياسر بغال 

222 سرهم.
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جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بغال  ياسر  الديد 
ساحة ال ياسر اقامة املنصورية رقم 
البيضاء  الدار   22222  7 شقة   28

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بغال  ياسر  الديد 
ساحة ال ياسر اقامة املنصورية رقم 
البيضاء  الدار   22222  7 شقة   28

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 847888.

969I

rif etudes

SOCIETE MYZEL SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

rif etudes
املركب املنهي. حي باريو حدجا رقم 
املحل 23 الحدي ة ، 32222، 

الحدي ة املغرب
SOCIETE MYZEL SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 25 زنقة 

البنين تجزئة ازير سيدي عابد 
الحدي ة - 32222 الحدي ة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3249

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 نون21   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
تفويت الديد )ة) مح د اضرضور 
252 حصة اأت اعية من أصل 252 
حصة لفائدة الديد )ة) نبيل بنعي�سى 

بتاريخ 27 نون21 2222.
تنغرت  طارق  )ة)  الديد  تفويت 
252 حصة اأت اعية من أصل 252 
سفيان  )ة)  الديد  لفائدة  حصة 

الهواري بتاريخ 27 نون21 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالحدي ة  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 3249.

972I

HORICOM

AJDANE PROMO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
AJDANE PROMO شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 236 

محل بالطابق امر�سي تجزئة املنتزه 2 
أ اعة ايت جالل - 52222 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57823
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.AJDANE PROMO
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
امشغال املختلفة للبناء.

عنوان املقر االأت اعي : رقم 236 
محل بالطابق امر�سي تجزئة املنتزه 2 
مكناس   52222  - أ اعة ايت جالل 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عبد الحق اخليا عنوانه)ا) 

2 املنصور  232 تجزئة الشهدية  رقم 

52222 مكناس املغرب.

اخليا  العائش  مح د  الديد 

 52452 يحيى  اجالس  قصر  عنوانه)ا) 

الريصاني املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد عبد الحق اخليا عنوانه)ا) 

2 املنصور  232 تجزئة الشهدية  رقم 

52222 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   27 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4629.

972I

rif etudes

SOCIETE MYZEL SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

rif etudes

املركب املنهي. حي باريو حدجا رقم 

املحل 23 الحدي ة ، 32222، 

الحدي ة املغرب

SOCIETE MYZEL SARL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 25 زنقة 

البنين تجزئة ازير سيدي عابد 

الحدي ة - 32222 الحدي ة 

املغرب.

تعيين مدي2 أديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3249

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2222 نون21   27 املؤرخ في 

الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

الهواري سفيان ك دي2 جحيد

تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالحدي ة  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 3249.

972I

عزالدين مختاري

SERVICE MAROC F.M
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

عزالدين مختاري
حي الدالم بلوك 43 رقم 34 سيدي 
سلي ان ، 24222، سيدي سلي ان 

املغرب
SERVICE MAROC F.M شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مكتب 
28 مركز اسام الطابق التاني شارع 

بئ2 انزران - 24222 سيدي سلي ان 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3329
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2222 نون21   27 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
تفويت الديد )ة) جصال رأافاهلل 
أصل  من  اأت اعية  حصة   2.222
)ة)  الديد  لفائدة  حصة   2.222
نون21   27 بتاريخ  مختاري  عزالدين 

.2222
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بديدي سلي ان بتاريخ 27 

سأن21 2222 تحت رقم 222/2022.

973I

شركة الحدي ة لالستشارات ش.م.م

STE TM RIF SHOP SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحدي ة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE TM RIF SHOP SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 69 شارع 
القي2جان امزجرن الحدي ة 32222 

الحدي ة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3932

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TM RIF SHOP SARL AU
-مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إسارة ع ليات التجارة اإللكت2جنية
- سراسة جتص يم مواقع الويب أج 

غي2ها
- تاأر.

69 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 32222 القي2جان امزجرن الحدي ة 

الحدي ة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 2222 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 STE TM RIF SHOP الشركة 
SARL AU : 1.000 حصة بقي ة 222 

سرهم للحصة.
 STE TM RIF SHOP الشركة   
SARL AU : 1000 بقي ة 222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد مح د الطاهري  عنوانه)ا) 
امزجرن  القي2جان  زنقة   67 ب 
الحدي ة. 32222 الحدي ة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد مح د الطاهري  عنوانه)ا) 
امزجرن  القي2جان  زنقة   67 ب 

الحدي ة. 32222 الحدي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالحدي ة  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 2262.
974I

نوغلب

 IMAN TRANSPORT &
SERVICES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

نوغلب
2 ع ارة ا7 اقامة  3 الطابق  شقة 
 3 شقة  مكناس   2 مرأان  راشا 
الطابق 2 ع ارة ا7 اقامة راشا مرأان 

2 مكناس، 52222، مكناس املغرب
 IMAN TRANSPORT &
املدؤجلية  ذات  شركة   SERVICES

املحدجسة
متجر  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
حي   2 ج   2 الوفاء  تجزئة   288 رقم 
مكناس   52222  - مكناس  أنان 

املغرب
املدؤجلية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

57792
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 IMAN : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.TRANSPORT & SERVICES
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي2 )3.5- طن).
عنوان املقر االأت اعي : متجر رقم 
حي أنان   2 ج   2 تجزئة الوفاء   288

مكناس - 52222 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   522  : الديد جعبي مح د 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد الك يحي مني2 : 522 حصة 
بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مح د  جعبي  الديد 
فرندا Etampes 92252 فرندا.

عنوانه)ا)  مني2  الك يحي  الديد 
فرندا Etampes 92252 فرندا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  مح د  جعبي  الديد 
فرندا Etampes 92252 فرندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4572.
975I

FIDUSCAL

SOLUBOX
إعالن متعدس القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 322
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
SOLUBOX »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: شارع 

الرجساني زنقة أح د املجاطي تجزئة 
املب الطابق رقم 2 رقم 8 منطقة 
املعاريف - 22332 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.456387

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الذي   : بيع الحصص   2 قرار رقم 
ينص عل6 مايلي: جفًقا محكام النظام 
الج ع  يحيط   ، للشركة  امسا�سي 
عل ا بالتغي2ات التالية: الديد أمجيد 
 (522( خ د ائة  يبيع  املالك  عبد 
حصة بقي ة 222.22 سرهم لكل منها 
لصالح الديد املزياتي مح د.بلغ عدس 
 (522( خ د ائة  املباعة  الحصص 
سرهم للحصة   222.22 حصة بقي ة 

الواحدة ، ب بلغ جقدره خ دون ألف 

)50،000.00 سرهم).

أديد  توزيع   2 رقم  قرار 

مايلي:  عل6  ينص  الذي  للرأس ال: 

يقرر الج ع حجزالحصص املحدسة 

الديد   - أسناه في املقت2حات التالية: 

1،000حصة.   ...… مح د  املزياتي 

املج وع........ 2222 حصة.

قرار رقم 3 إستقالة املدي2 : الذي 

ينص عل6 مايلي: يقبل الج ع إستقالة 

عبد  أمجيد  الديد  املشارك  املدي2 

كاملة  ذمة  إبراء  جي نحه  املالك  

جنهائية ، سجن ض ان املدؤجلية. بعد 

االطالع عل6 أصول جالتزامات الشركة 

الجبائية  الوضعية  شهاسة  جأن 

أعطيت له في نفس يوم التوقيع.

 : جحيد  مدي2  تعيين   4 رقم  قرار 

يعين الج ع  الذي ينص عل6 مايلي: 

جحيد  ك دي2  مح د  املزياتي  الديد 

للشركة لفت2ة غي2 محدجسة.

اإلسارة:  صالحيات   5 رقم  قرار 

تت تع اإلسارة  الذي ينص عل6 مايلي: 

بأجسع صالحيات اإلسارة جالتصرف ، 

سجن قيوس أج تحفظ ، للتصرف باسم 

يتعلق  في ا  عنها  جبالنيابة  الشركة 

أ يع  في   ، الثالثة  امطراف  بج يع 

الصالحيات  مراعاة  مع   ، الظرجف 

الج ع  القانون.  ب وأب  امل نوحة 

الشركة  ستلتزم   ، جبالتا ي  العام. 

امع ال  بج يع  صحيح  بشكل 

املتعلقة بها جكذلك املعامالت املالية 

للديد  الوحيد  التوقيع  خالل  من 

املزياتي مح د.

قرار رقم 6 تغيي2 الشكل القانوني: 

الذي ينص عل6 مايلي: سيتم تحويل 

الشركة ذات املدؤجلية املحدجسة إ 6 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل6  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

مايلي: املداه ات 

عل6  ينص  الذي   :  22 رقم  بند 

مايلي: اإلسارة
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 847894.
976I

FICODEF

MMMM 4
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICODEF
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA N°9 ، 30000، FES
MAROC

MMMM 4 شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 23 شارع 
عبد الكريم بنجلون ع ارة أشرف 
الطابق 2 رقم 22 - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
74825

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 4  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MMMM
مقاجل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
- مقاجل غرس أج  تنظيف الواأهات 

صيانة املنتزهات جالحدائق 
التجارة: شراء جبيع جتدويق أ يع 

أنواع املنتجات جالدلع.
23 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
أشرف  ع ارة  بنجلون  الكريم  عبد 
فاس   32222  -  22 رقم   2 الطابق 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : ملنور  مديحة  الديدة 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ملنور  مديحة  الديدة 
حي رشاس مج وعة 2 رقم 99 25422 

تيفلت املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ملنور  مديحة  الديدة 
حي رشاس مج وعة 2 رقم 99 25422 

تيفلت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5112/22.

977I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

KC CAPITAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

224 شارع إبن سينا ، 22222، الدار 
البيضاء املغرب

KC 10.000 شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 74 شارع 
الحدن II الطابق 2 رقم 2  - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
229729

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 شتن21 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 KC  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.22.222
غرض الشركة بإيجاز : شراء جبيع 

أ يع العقارات.
74 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
الحدن II الطابق 2 رقم 2  - 42222 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 KC PATRIMOINE : 100 الشركة

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 KC PATRIMOINE الشركة 
 N°222 Rue Mathieu عنوانه)ا) 
 Laurens 34222 Montpellier

.FRANCE
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
خيبات  كريم  نجيب  الديد 
 N°52 Rue Henri Le عنوانه)ا) 
 Sidaner 34222 Montpellier

FRANCE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية ب راكش بتاريخ - تحت رقم 

.-
978I

B2B POLLSUR

ب 2 ب بولسر
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

B2B POLLSUR
 RESIDENCE ALIMANE IMM

 34 2EME ETAGE APPT 9
 COMMUNE LOUDAYA
 TASSELTANTE، 40000،
MARRAKECH MAROC

ب 2 ب بولدر  شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 
اإلي ان ع ارة 34 الطابق 2 شقة 9 
أ اعة الوساية تدلطانت - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : ب 2 ب 

بولدر .
استي2اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جتصدير »تاأر أج جسيط أساء«.
إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 9 شقة   2 الطابق   34 اإلي ان ع ارة 
 42222  - أ اعة الوساية تدلطانت 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 622  : نوزري  حلي ة  الديدة 
حصة بقي ة 62.222 سرهم للحصة.

422 حصة   : الديد فارجق بناني 
بقي ة 42.222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نوزري  حلي ة  الديدة 
أجالس  عبو  بن  مشرع  الصواكة  سجار 

بوزيدي  26222 سطات املغرب.
عنوانه)ا)  بناني  فارجق  الديد 
املدي2ة  شارع  الجامعي  الحي  سكن 

الخضراء 24222 القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  نوزري  حلي ة  الديدة 
أجالس  عبو  بن  مشرع  الصواكة  سجار 

بوزيدي  26222 سطات املغرب
عنوانه)ا)  بناني  فارجق  الديد 
املدي2ة  شارع  الجامعي  الحي  سكن 

الخضراء 24222 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   27 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242255.
979I
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monde consulting

TRAM GARDIENNAGE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

monde consulting
٬766شارع مح د الداسس الطابق 

التاني الدار البيضاء ، 22552، الدار 
البيضاء املغرب

TRAM GARDIENNAGE شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

البدر تجزئة 22 املبنى 99 الشقة 7 
الطابق 2 عين الدبع الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.497259

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ    TRAM GARDIENNAGE
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
مقرها اإلأت اعي ع ارة البدر تجزئة 
 2 الطابق   7 الشقة   99 املبنى   22
 22222  - عين الدبع الدار البيضاء 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 
الحصول عل6 رخصة مزاجلة النشاط.
ع ارة  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 7 الشقة   99 املبنى   22 البدر تجزئة 
الطابق 2 عين الدبع الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب. 
ج عين:

ج  رميلة  رضوان   الديد)ة) 
5ع  مج  املدتقبل  اقامة  عنوانه)ا) 
37 ش 22 س معرجف الدار البيضاء 
املغرب  البيضاء  الدار   22222

ك صفي )ة) للشركة.
الديد)ة) سناء  تراص ج عنوانه)ا) 
تجزئة الفتح 22 ر 96 سيدي معرجف 
الدار البيضاء  22222 الدار البيضاء 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
ع ارة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

 7 الشقة   99 املبنى   22 البدر تجزئة 

الطابق 2 عين الدبع الدار البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848983.

982I

comptable - lafrikh said 

 TRAVAUX ABDO

ALUMINIUM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

comptable - lafrikh said

 N° 60 rue 01 assaka Khénifra ،

25063، bejaad maroc

 TRAVAUX ABDO ALUMINIUM

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 329 

تجزئة الحدنية - 25262 ابي الجعد 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.527

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

2222 تقرر حل  25 سأن21  املؤرخ في 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 TRAVAUX ABDO الشريك الوحيد 

رأس الها  مبلغ   ALUMINIUM

مقرها  جعنوان  سرهم   22.222

329 تجزئة الحدنية  اإلأت اعي رقم 

- 25262 ابي الجعد املغرب نتيجة ل : 

نتيجة لتصفية تلقائية لعدم تحقيق 

امهداف.

 329 جحدس مقر التصفية ب رقم 

تجزئة الحدنية - 25262 ابي الجعد 

املغرب. 

ج عين:

ج  فائز  االله  عبد  الديد)ة) 
تجزئة الحدنية   329 رقم  عنوانه)ا) 

ابي الجعد املغرب ك صفي   25262

)ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  الجعد  بابي  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 60/2022.
982I

FIGENOR

NADORAGRO-SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

توسيع نشاط الشركة 

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 285

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

NADORAGRO-SARL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها االأت اعي حي 
بويلغ ان أبل العرجي - 62552 

الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22492

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 نون21 2222 ت ت إضافة 
إ 6 نشاط الشركة  التالية  امنشطة 

الحا ي :
االنتاج الزراعي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور بتاريخ 27 سأن21 

2222 تحت رقم 4952.
982I

مكتب املحاسبة

OUAKKI TRANSFERT CASH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 22 
الطابق الثالث ، 62222، الناظور 

املغرب
 OUAKKI TRANSFERT CASH

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي مركز بني 
شيكر - 62322 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23429
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   26 املؤرخ في 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
 OUAKKI الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ رأس الها   TRANSFERT CASH
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
 62322  - اإلأت اعي مركز بني شيكر 
املنافدة   : الناظور املغرب نتيجة ل 

الشرسة.
جحدس مقر التصفية ب مركز بني 

شيكر - 62322 الناظور املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) ح زة اعكي ج عنوانه)ا) 
سجار عياسة بني شيكر 62322 الناظور 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 25 سأن21 

2222 تحت رقم 4944.
983I

مكتب املحاسبة

OUAKKI TRANSFERT CASH
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 22 
الطابق الثالث ، 62222، الناظور 

املغرب
 OUAKKI TRANSFERT CASH

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : مركز بني 
شيكر - 62322 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.23429
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ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   26 املؤرخ في 

 OUAKKI TRANSFERT CASH

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222

 62322  - اإلأت اعي مركز بني شيكر 

الملنافدة  نتيجة  املغرب  الناظور 

الشرسة.

ج عين:

الديد)ة) ح زة اعكي ج عنوانه)ا) 
سجار عياسة بني شيكر 62322 الناظور 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

جفي مركز بني   2222 نون21   22 بتاريخ 

شيكر - 62322 الناظور املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 26 سأن21 

2222 تحت رقم 4946.

984I

ECOGEF

DAMME FOR BUILD
شركة ذات مدؤجلية 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

DAMME FOR BUILD شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زنقة 

اطلس اقامة 45 الطابق 4 رقم 26 

املعاريف الدار البيضاء - 22332 

الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

تم إعداس القانون   2222 سأن21   26

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.DAMME FOR BUILD

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري/ اشغال متعدسة/ تجارة.

زنقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 26 رقم   4 الطابق   45 اطلس اقامة 

 22332  - البيضاء  الدار  املعاريف 

الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222 الديد عبدالفتاح محان : 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

محان  عبدالفتاح  الديد 

املشرك  الحدينات  سجار  عنوانه)ا) 

بنور  سيدي   24352 بنور  سيدي 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

محان  عبدالفتاح  الديد 

املشرك  الحدينات  سجار  عنوانه)ا) 

بنور  سيدي   24352 بنور  سيدي 

املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 42789.

985I

STE ZIZ COMPTA

SOL TERRE TAF SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

SOL TERRE TAF SARL AU شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

اجليتكي2 رقم 48 الرشيدية 52222 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26532

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SOL  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TERRE TAF SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : الوساطة

اشغال مختلفة
الري  أنابيب مياه  خطوط  إنشاء 

الزراعي.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 52222 الرشيدية   48 رقم  اجليتكي2 

الرشيدية املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 : العاملي  الكريم  عبد  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

العاملي  الكريم  عبد  الديد 
 52222 الرشيدية  عنوانه)ا) 

الرشيدية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
العاملي  الكريم  عبد  الديد 
 52222 الرشيدية  عنوانه)ا) 

الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 492.
986I

STE ZIZ COMPTA

 ZAWAZAW TRAVAUX SARL
AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 ZAWAZAW TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

اجليتكي2 رقم 29 الرشيدية 52222 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2229 ف21اير   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
.ZAWAZAW TRAVAUX SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : الوساطة

اشغال مختلفة
الدلع املكتبية.
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حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 52222 الرشيدية   29 رقم  اجليتكي2 

الرشيدية املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : عزيز  الزيوي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عزيز  الزيوي  الديد 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  عزيز  الزيوي  الديد 

الرشيدية 52222 الرشيدية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

مارس 2229 تحت رقم 79.
987I

FLASH ECONOMIE

BAY STYLE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BAY STYLE شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
عائشة مدافر إقامة صوفيا الطابق 

العلوي رقم 49 سانية عوامة - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 BAY  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.STYLE
غرض الشركة بإيجاز : تاأر أ لة 

لل البس الجاهزة.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
عائشة مدافر إقامة صوفيا الطابق 
 - عوامة  سانية   49 رقم  العلوي 

92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : يونس  بيو�سي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يونس  بيو�سي  الديد 
 2 رقم  مج وعة32  القدس  حي 
الدار   22222 ال21نو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  يونس  بيو�سي  الديد 
 2 رقم  مج وعة32  القدس  حي 
الدار   22222 ال21نو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 232453.

988I

FLASH ECONOMIE

PHARMACIE AL YAMINE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PHARMACIE AL YAMINE

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي إقامة 
سلطانة ع ارة س متجر 2 سجار اجالس 

أح د سار بوعزة - 22222 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
553747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 يونيو   28
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE AL YAMINE
غرض الشركة بإيجاز : صىيدلية.

إقامة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
سجار اجالس   2 سلطانة ع ارة س متجر 
الدار   22222  - بوعزة  سار  أح د 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : حنباز  هاأر  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة هاأر حنباز عنوانه)ا) حي 
 22222 3 225 رقم  زنقة   2 الدالمة 

الدارالبيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة هاأر حنباز عنوانه)ا) حي 
 22222 3 225 رقم  زنقة   2 الدالمة 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2222 تحت رقم 835559.
989I

club comptable

انتروبريز داد�سي دو 
كنستريكسيو
شركة التضامن

حل شركة

club comptable
 N°24 RUE AMIR SIDI

 MOHAMED HAY RACHAD
KOM SALE، 11000، سال املغرب
انت2جبريز ساس�سي سج كندت2يكديو 
شركة التضامن)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي موالي 
يوسف شارع سيدي لحدن تازي 
رقم 3 تابريكت سال - 22222 سال 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6295

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2224 تقرر حل  28 ف21اير  املؤرخ في 
ساس�سي  انت2جبريز  التضامن  شركة 
رأس الها  مبلغ  كندت2يكديو   سج 
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
شارع  يوسف  موالي  اإلأت اعي 
تابريكت   3 سيدي لحدن تازي رقم 
سال - 22222 سال املغرب نتيجة ل : 

السباب شخصية.
موالي  ب  التصفية  مقر  جحدس 
يوسف شارع سيدي لحدن تازي رقم 
3 تابريكت سال - 22222 سال املغرب. 

ج عين:
ساس�سي  العزيز  عبد  الديد)ة) 
رقم  ياس ين  اقامة  عنوانه)ا)  ج 
املغرب  الرباط   22222 الرباط   2

ك صفي )ة) للشركة.
ج  رشيدة  ملشريفي  الديد)ة) 
 2 رقم  ياس ين  اقامة  عنوانه)ا) 
املغرب  الرباط   22222 الرباط 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   22 بتاريخ  بدال  االبتدائية 

2224 تحت رقم 23998.
992I
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fatima zahra

MARINA CUISINE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

fatima zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS VILLE NOUVELLE 26 ،

30000، FES MAROC
MARINA CUISINE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة)في طور 
التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 شارع 
برنس ايريتيي محل 8 املدينة 

الجديدة فاس - 32222 فاس 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52929
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
مبلغ رأس الها   MARINA CUISINE
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
اإلأت اعي 2 شارع برنس ايريتيي محل 
 32222  - فاس  الجديدة  املدينة   8
فاس املغرب نتيجة ل : عجز الشركة 

عن االست رار في نشاطها التجاري.
شارع   2 التصفية ب  جحدس مقر 
برنس ايريتيي محل 8 املدينة الجديدة 

فاس - 32222 فاس املغرب. 
ج عين:

ج  التيجاني  بوعياسي  الديد)ة) 
زهرة  تجزئة  س   56 فيال  عنوانه)ا) 
طريق عين الشقف فاس   2 املدائن 
)ة)  ك صفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 
2 شارع   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 
برنس ايريتيي محل 8 املدينة الجديدة 

فاس
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5287.
992I

IASCOMPTES sarl

BENHAMMIDA ET CIE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

IASCOMPTES sarl
28 شارع بي2جن طابق 2 شقة 2 
بلفدير ، 22322، الدار البيضاء 

املغرب
BENHAMMIDA ET CIE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي كلم 25 

الطريق الداحلية مزمورسار بوعزة - 
27223 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27362

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2222 تم تحويل 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»كلم 25 الطريق الداحلية مزمورسار 
البيضاء  الدار   27223  - بوعزة 
حد  الصناعي  »الحي  إ 6  املغرب« 
الدوالم تجزئة 224 - 26422 برشيد 

املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 بتاريخ  ب21شيد  االبتدائية 

2222 تحت رقم 35756.

992I

GLOBE FIDUCIAIRE

C B N JEWELLERY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االأت اعي للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
24 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
28 ، 22222، الدار البيضاء املغرب
C B N JEWELLERY شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 77، زنقة 
مح د س يحة ،الطابق 22،الشقة 
رقم 57، الدار البيضاء. - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.547839

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تحويل   2222 نون21   23 املؤرخ في 
للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
س يحة  مح د  زنقة   ،77« من 
الدار   ،57 رقم  22،الشقة  ،الطابق 
الدارالبيضاء   22222  - البيضاء. 
رقم  الدفلي،  »الطابق  إ 6  املغرب« 
6، ع ارة نورجز، زنقة طلوع الفجر، 
 22222  - البيضاء..  ،الدار  بوركون 

الدارالبيضاء املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849642.
993I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

OUAHRANE LIL BINAE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
OUAHRANE LIL BINAE شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 
الجيش امللكي إقامة الدعيدي 

مكاتب الفتح الطابق الثاني املكتب 
رقم 7 - 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.42529
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   26 املؤرخ في 
شركة   OUAHRANE LIL BINAE
مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم   92.222 رأس الها 
الجيش  شارع  اإلأت اعي  مقرها 
امللكي إقامة الدعيدي مكاتب الفتح 
الطابق الثاني املكتب رقم 7 - 32222 
تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  فاس 

الغرض اإلأت اعي.

ج عين:

ج  اإلسري�سي  مح د  الديد)ة) 

 32 رقم  هللا  رامه  شارع  عنوانه)ا) 

إقامة الكوثر حي الوفاء 32222 فاس 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

شارع  جفي   2222 نون21   26 بتاريخ 

الدعيدي  إقامة  امللكي  الجيش 

املكتب  الثاني  الطابق  الفتح  مكاتب 

رقم 7 - 3222 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5224.

994I

Bennani & Associes

 MARELLIمارلي موروكو

MOROCCO LLC
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

MARELLI MOROCCO LLC

ماريلي موركو ل ل س

شركة ذات مدؤجلية محدجسة

رأس الها االأت اعي 32.222.222                      

املقر االأت اعي: تجزئة رقم 246، 

املنطقة الحرة طنجة أجطوموتيف 

سيتي أ اعة أوامعة، إقليم 

الفحص أنجرة طنجة، املغرب

87627 السجل التجاري رقم 

»الشركة« بعده 

ب وأب قرارات الج عية العامة 

2222 تقرر  نون21   28 بتاريخ  للشركاء 

ما يلي:

الداسة   صالحية  انتهاء  معاينة   -

 Raphael Serge Giannitrapaniج. 

 Favre, M. Andrea Vaccari, M.

 Gianpaolo Accossato et M.

Fabio Bonini من مهامهم ك دي2ين 

مشت2كين للشركة ج قرار عدم تجديد 

مهاه هم؛

 M. تعيين الديد يونس الصافي   -

Younes Safi ب نصب املدي2 الجديد.
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تم إيداع محضر قرارات الج عية 

 2222 نون21   28 بتاريخ  العامة 

 5 بتاريخ  بطنجة  التجاري  بالسجل 

سأن21 2222 تحت عدس 24358.

995I

FLASH ECONOMIE

ARCHIPOWER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ARCHIPOWER شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 27 

عبد هللا بن ياسين الطابق 2 مكتب 

29 - 22222 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.529877

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 أكتوبر 2222 تقرر حل 

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

 ARCHIPOWER الوحيد  الشريك 

سرهم   222.222 رأس الها  مبلغ 

 27 جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

مكتب   2 عبد هللا بن ياسين الطابق 

املغرب  البيضاء  الدار   22222  -  29

نشاط  اي  جأوس  عدم   : ل  نتيجة 

تجاري.

جحدس مقر التصفية ب ع ارة 27 

مكتب   2 عبد هللا بن ياسين الطابق 

البيضاء  الدار   22222 املغرب   29

املغرب. 

ج عين:

ج  مشرف  مح د   الديد)ة) 

سيدي  زنقة  الشيخ  حي  عنوانه)ا) 

الع ارة223   25 الشقة  امداهل 

)ة)  سطات املغرب ك صفي   26222

للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 38985.

996I

FLASH ECONOMIE

FARFERA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FARFERA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الخطابي زنقة 6 نوف 21 رقم 24 - 

62222 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FARFERA

مطاعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جخدمة  متنقلة  ت وين  جخدمات 

توصيل الطلبات لل نازل.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 -  24 رقم  نوف 21   6 زنقة  الخطابي 

62222 الناظور املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 22.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 222  : أقواجش  عصام  الديد 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عصام أقواجش عنوانه)ا) 
 24 نوف 21 رقم   6 حي الخطابي زنقة 

62222 الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد عصام أقواجش عنوانه)ا) 
 24 نوف 21 رقم   6 حي الخطابي زنقة 

62222 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   25 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4862.

997I

اندتيتيت الدكا سج كوافي2

انستيتيت السكا دو كوافير ، إي 
أ د س

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

اندتينا الدكا سج كوافي2
شارع الحدن الثاني رقم 284-272 

الطبق الرابع ، 62222، الناظور 
املغرب

اندتيتيت الدكا سج كوافي2 ، إي أ س 
س شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

الحدن الثاني رقم 272ـ284 الطبق 
الرابع - 62222 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24967
في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   28
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
إي أ س   ، اندتيتيت الدكا سج كوافي2 

س.
تعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحالقة.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الطبق  272ـ284  الحدن الثاني رقم 

الرابع - 62222 الناظور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   522  : الديد مح د زسي 

بقي ة 52.222 سرهم للحصة.
 522  : املكيوي  سعيد  الديد 
حصة بقي ة 52.222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
حي  الديد مح د زسي عنوانه)ا) 
 373 رقم  فرساي  شارع  البدتان 

الناظور 62222 الناظور املغرب.
عنوانه)ا)  املكيوي  سعيد  الديد 
سجار الحرشة بوعرك سلوان الناظور 

62222 الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
حي  الديد مح د زسي عنوانه)ا) 
 373 رقم  فرساي  شارع  البدتان 

الناظور 62222 الناظور املغرب
عنوانه)ا)  املكيوي  سعيد  الديد 
سجار الحرشة بوعرك سلوان الناظور 

62222 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 26 سأن21 

2222 تحت رقم 4598.
998I

NAJIHI CONSULTING

STE MC SAM
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

NAJIHI CONSULTING
 N°40 5eme ETAGE BUREAUX

 ANDALOUSS RUE ACILA LOTS
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 IDRISSIA ATLAS FES ، 30000،
FES MAROC

STE MC SAM شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي : اقامة 

التضامن رقم 2 شارع مكة حي امل 
طريق صفرج فاس - 32222 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.46655

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 أكتوبر 2222 تقرر حل 
STE MC SAM شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
التضامن  اقامة  اإلأت اعي  مقرها 
طريق  امل  حي  مكة  شارع   2 رقم 
فاس املغرب   32222  - صفرج فاس 

نتيجة لتوقف عن النشاط.
ج عين:

حدام  الرحيم  عبد  الديد)ة) 
كندا كندا كندا  حدام ج عنوانه)ا) 

كندا ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
اقامة  جفي   2222 أكتوبر   28 بتاريخ 
شارع مكة حي امل   2 التضامن رقم 
فاس   32222  - فاس  صفرج  طريق 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 23 نون21 2222 

تحت رقم 4863/022.
999I

COMICONE

 JEUNESSE GLOBAL«
AFRICA »JGA

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMICONE
رقم 2، ع ارة 6، اقامة ابن سينا ، 

52222، مكناس املغرب
 JEUNESSE GLOBAL AFRICA«

JGA« شركة ذات مدؤجلية محدجسة 
ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الشقة رقم 
37، إقامة نورية B، الطابق الرابع، 
الباتغويوز، حي البداتين - 52222 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 JEUNESSE GLOBAL AFRICA«

.»JGA
استي2اس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشبه  ج  التج يل  مواس  تصدير  ج 

الصيدلية .
الشقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،B نورية  إقامة   ،37 رقم 
 - البداتين  حي  الباتغويوز،  الرابع، 

52222 مكناس املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
2.222 حصة   : الديدة ليل6 ال21س 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ال21س  ليل6  الديدة 
الشقة رقم 4، ع ارة، س 23، إقامة 
مكناس   52222 م.ج   ،2 سينا  ابن 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ال21س  ليل6  الديدة 
الشقة رقم 4، ع ارة، س 23، إقامة 
مكناس   52222 م.ج   ،2 سينا  ابن 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   28 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4636.

2222I

 Etude Maître Hicham RAHMOUNI ELIDRISSI

Notaire

 ROUDANI 

DEVELOPPEMENT S.A.R.L
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 Etude Maître Hicham

RAHMOUNI ELIDRISSI Notaire

 ESPACE PALMIER IMM 34

 2 EME ETG N10 ، 20600،

CASABLANCA MAROC

 ROUDANI DEVELOPPEMENT 

S.A.R.L شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي الدار 

البيضاء،Evasion Office زاجية 

شارع الهاشمي الفيال ي جالزنقة 2 ، 

املج ع الدكني العث انية ، الطابق 

الخامس باشكو - 22422 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564772

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 ROUDANI DEVELOPPEMENT

.S.A.R.L

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري جشراء امرا�سي جتقدي ها. 

امرا�سي  أ يع  حيازة   •

جاستخدامها بكل الوسائل جبنائها في 

املباني إلعاسة بيعها أج تأأي2ها. 

جرب ا  جإسارة  جتشغيل  حيازة   •

إعاسة بيع أ يع امل تلكات جالحقوق 

املنقولة جغي2 املنقولة. 

• شراء جتأأي2 أ يع املباني جأ يع 

املعامالت العقارية بشكل عام. 

البناء  جأع ال  البناء  أع ال   •

)الهندسة  العامة  جامشغال  العامة 

املدنية ، الطرق ، املطارات ، الددجس 

، إلخ)

كافة  جتنفيذ  جإنجاز  سراسة 

املشاريع العقارية الصناعية في تجارة 

البناء. 

• إنجاز جالتعاقد عل6 كافة امع ال 

جالديكورات جاإلسارة جالتأثيث لج يع 

امسطح أج املباني. 

أي مشاركة أج أي   ، • بشكل عام 

مشاركة تجارية أج صناعية أج مالية 

مداعدة  أج  منقولة  أج  سعائية  أج 

تشغيل  أج  تدريب  أج  استشارات  أج 

أج  جحدة  إسارة  إنشاء  أج  اقتناء  أج 

امنشطة  لج يع  شبكة  توزيع  بيع 

املرتبطة بشكل مباشر أج غي2 مباشر 

بالعنصر املذكور أج من املحت ل أن 

تكون غي2 مواتية للتطوير من خالل 

إنشاء شركة أج مؤسدة ، أج االكتتاب 

، أج هذه امصول ، أج الحقوق املنقولة 

أج غي2 املنقولة أج بأي جسيلة أخرى. 

• املشاركة في أ يع الشركات التي 

يرتبط نشاطها باملعامالت العقارية.

أج  العقارية  املج عات  بناء   •

لالستخدامات  الدكنية  الوحدات 

الدكنية أج املهنية أج التجارية

جتصنيع  بيع  جإعاسة  شراء   •

معدات البناء. 

أ يع  جتدويق  جبيع  شراء   •

أج  مباشر  بشكل  املرتبطة  املنتجات 

غي2 مباشر بكافة املشاريع العقارية. 

• أع ال مختلفة. 

• الت ثيل ، الع ولة ، الوساطة

جبشكل عام ، أي معاملة مرتبطة 

بشكل مباشر أج غي2 مباشر ، كلًيا أج 

أزئًيا ، بأي من املعامالت 
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        املذكورة أعاله جذلك لتدهيل 

 ، الشركة  أع ال  تطوير  أج  تعزيز  أج 

جكذلك أي املشاركة ، املباشرة أج 

من  شكل  بأي   ، املباشرة  غي2 

امشكال ، في التعهدات ذات امغراض 

امل اثلة أج ذات الصلة.

الدار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
البيضاء،Evasion Office زاجية شارع 

2 ، املج ع  الهاشمي الفيال ي جالزنقة 

الدكني العث انية ، الطابق الخامس 

البيضاء  الدار   22422  - باشكو 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 222  : ابراهيمي  الدعيد  الديد 

حصة بقي ة 22.222 سرهم للحصة.

 322  : ابراهيمي  سفيان  الديد 

حصة بقي ة 32.222 سرهم للحصة.

الشركة ICTA SARL : 600 حصة 

بقي ة 62.222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

ابراهيمي  الدعيد  الديد 

عنوانه)ا) الدار البيضاء تجزئة امرجس 
 22252 كاليفورنيا   24 رقم   3 زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

الديد سفيان ابراهيمي عنوانه)ا) 
زنقة طه حدين   227 الدار البيضاء 

4 اقامة مرأانة كوتيي  4 شقة  طابق 

22262 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)   ICTA SARL الشركة 

 523 تاجن  كرين  كازا  البيضاء  الدار 

بوسكورة النواصر  املدينة الخضراء 

27282 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  تبات  هللا  عبد  الديد 

فيال  تاجن  كرين  كازا  البيضاء  الدار 

بوسكورة  الخضراء  املدينة   523

البيضاء  الدار   27282 النواصر 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849278.

2222I

fidumav

EL-KINANI COACHING
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidumav

 av hassan 1er lot 9 juillet imm

 114 n°1.1etage temara temara،

12000، temara maroc

EL-KINANI COACHING شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي الشقة 
رقم 6 الطابق 3 ع ارة 5 شارع عبد 

الكريم الخطابي ت ارة - 22222 

ت ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

237929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

EL-  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KINANI COACHING

غرض الشركة بإيجاز : • التدريب 

التعلي ية  جامنشطة  الخاص  املنهي 
امخرى

• تنظيم الرحالت

الشخ�سي  جالدعم  التدريب   •

جاملنهي

• التاطي2 الريا�سي 

• االتصاالت جالتدويق.

الشقة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
5 شارع عبد  3 ع ارة  الطابق   6 رقم 
الكريم الخطابي ت ارة - 22222 ت ارة 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 522  : الطاجس  زينب  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 522  : سفيان  الكناني  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة زينب الطاجس عنوانه)ا) 
تجزئة   8 شقة   2 ع ارة  ريم  اقامة 
سعيد حجي سال 22222 سال املغرب.
الديد الكناني سفيان عنوانه)ا) 
الولجة كلم 6 الرباط 22222 الرباط 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة زينب الطاجس عنوانه)ا) 
تجزئة   8 شقة   2 ع ارة  ريم  اقامة 
سعيد حجي سال 22222 سال املغرب

الديد الكناني سفيان عنوانه)ا) 
الولجة كلم 6 الرباط 22222 الرباط 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   28 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2428.
2222I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

CENTRE D›HEMODIALYSE
إعالن متعدس القرارات

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحدن التاني اقامة ابتهال س 
الطابق الثالت شقة 4 ، 43252، 

ابن أرير املغرب
 CENTRE D›HEMODIALYSE

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

أنان الخي2 2 رقم 36 - 43252 ابن 
أرير املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3543
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 يونيو 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
استقالة املدي2

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تعيين مدي2يين أدس

قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
تحويل املقراالأت اعي الشركة

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 5: الذي ينص عل6 مايلي: 
من  للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
92 شارع الزرقطوني الشقة 6 الطابق 
الثاني أيليز مراكش ا 6 تجزئة أنان 

الخي2 2 رقم 36 ابن أرير
عل6  ينص  الذي   :23 رقم  بند 
الديدة  املدي2ة  استقالة  مايلي: 
مح د  الديدين  جتعيين  براسة  كنزة 
براسة العزيزي ج مح د حكيم براسة 

ك دي2ين بصفة مشت2كة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن أرير بتاريخ 23 نون21 

2222 تحت رقم 425.

2223I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE CHALLENGE CENTER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE CHALLENGE CENTER شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 

الجوهرة زتقة E الشقة رقم 2 جأدة 
- 62222 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42299
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.CHALLENGE CENTER
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التكوين ج تطوير الذات ج االستشارات 

املهنية + مفاجض.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الجوهرة زتقة E الشقة رقم 2 جأدة - 

62222 جأدة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 334  : ح دان  فوزية  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديدة منى ح دان : 333 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد أح د املختار : 333 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة فوزية ح دان عنوانه)ا) 
جأدة   22 رقم   26 زنقة  بنعزي  حي 

62222 جأدة املغرب.
عنوانه)ا)  ح دان  منى  الديدة 
جأدة   22 رقم   26 زنقة  بنعزي  حي 

62222 جأدة املغرب.
عنوانه)ا)  املختار  أح د  الديد 
جأدة   PCE حي لكياطين اهل انجاس 

62222 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة فوزية ح دان عنوانه)ا) 
جأدة   22 رقم   26 زنقة  بنعزي  حي 

62222 جأدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   27 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 3682.

2224I

4YOUR BUSINESS CONSULTING.

SOFAZ SERVICES 
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحدن التاني اقامة ابتهال س 
الطابق الثالت شقة 4 ، 43252، 

ابن أرير املغرب
 SOFAZ SERVICES  شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي اممل - 

43252 ابن أرير املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3452
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

. SOFAZ SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : - مقاجل في 

الفالحة
- مقاجل في أشغال البناء اج اع ال 

مختلفة
- تاأر.

عنوان املقر االأت اعي : حي اممل 
- 43252 ابن أرير املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   522  : الديد فرثاث عزيز 
بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : الديد سفيان الطلبيكس 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

حي  الديد فرثاث عزيز عنوانه)ا) 
االمل 43252 ابن أرير املغرب.

الطلبيكس  سفيان  الديد 
صخور  لعثامنة  سجار  عنوانه)ا) 

الرحامنة 43252 ابن أرير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
حي  الديد فرثاث عزيز عنوانه)ا) 

االمل 43252 ابن أرير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن أرير بتاريخ 28 شتن21 

2222 تحت رقم 492.

2225I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

FARES CREATION 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحدن التاني اقامة ابتهال س 
الطابق الثالت شقة 4 ، 43252، 

ابن أرير املغرب
 FARES CREATION  شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي افريقيا 

شارع ابن طفيل رقم 78 - 43252 
ابن أرير املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 FARES : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

. CREATION
مقاجل   -  : غرض الشركة بإيجاز 

نجارة، أملنيوم، معاسن

- اع ال الديكور الداخلي
- أع ال أج تشييد مختلفة.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 -  78 رقم  طفيل  ابن  شارع  افريقيا 

43252 ابن أرير املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 : أوأان  رضا  مح د  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
أوأان  رضا  مح د  الديد 
 25 عنوانه)ا) حي موالي رشيد قطاع 

رقم 42 أ 43252 ابن أرير املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
أوأان  رضا  مح د  الديد 
 25 عنوانه)ا) حي موالي رشيد قطاع 

رقم 42 أ 43252 ابن أرير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن أرير بتاريخ 22 سأن21 

2222 تحت رقم 444.
2226I

ANDERSEN CONSULTING

PETITES -RENT SARL 3
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
PETITES -RENT SARL 3 شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي : شارع 
الحدن التاني الطابق 7 ع ارة 
االلكدندري بلوك ا رقم 82 - 

92222 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.49522

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 نون21 2222 تقرر حل 3 
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شركة ذات   PETITES -RENT SARL

رأس الها  مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية 

مقرها  جعنوان  سرهم   22.222

التاني  الحدن  شارع  اإلأت اعي 

ع ارة االلكدندري بلوك   7 الطابق 

املغرب  طنجة   92222  -  82 رقم  ا 

نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

ج عين:

ابراهيم خليل ح دان  الديد)ة) 

ج عنوانه)ا) املضيق اقامة املينا امب 

92222 سبتة  8 طريق سبتة  ب رقم 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

شارع  جفي   2222 نون21   23 بتاريخ 

ع ارة   7 الطابق  التاني  الحدن 

االلكدندري بلوك ا رقم 82 - 92222 

طنجة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262352.

2227I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

VIDA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تد ية الشركة

 4YOUR BUSINESS

CONSULTING

شارع الحدن التاني اقامة ابتهال س 

الطابق الثالت شقة 4 ، 43252، 

ابن أرير املغرب

VIDA شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي سجار اجالس 

مو�سى مركز سكورة الحدرة - 43252 

بن أرير املغرب.

تغيي2 تد ية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

3273

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تغيي2   2222 24 سأن21  املؤرخ في 

إ 6   »VIDA« من  الشركة  تد ية 

.»CLIMATE CHALLENGE«

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن أرير بتاريخ 32 نون21 

2222 تحت رقم 442.
2228I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

 STE CENTRE PRIVE DES
 METIERS DE L’EDUCATION

ET DE LA FORMATION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
 STE CENTRE PRIVE DES

 METIERS DE L’EDUCATION
ET DE LA FORMATION شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 22 

ماي الع ارة 9 الطابق2 رقم 6 - 
93222 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27837
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2222 تقرر حل 
 STE شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
 CENTRE PRIVE DES METIERS
 DE L’EDUCATION ET DE LA
رأس الها  مبلغ   FORMATION
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222,22
 9 الع ارة  ماي   22 اإلأت اعي شارع 
تطوان   93222  -  6 رقم  الطابق2 

املغرب نتيجة ل : ضوائق مالية.
شارع  ب  التصفية  مقر  جحدس 
 -  6 الطابق2 رقم   9 22 ماي الع ارة 

93222 تطوان املغرب. 
ج عين:

الواحد   عبد  موالي  الديد)ة) 
ابواب مراكش  البشاري ج عنوانه)ا) 
مراكش   42222  22 رقم   27 شطر 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج  البشاري  فاط ة  الديد)ة) 

الخضراء  املدي2ة  شارع  عنوانه)ا) 

تطوان   93222 الياه  ع ارة هندسة 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   22 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2328.

2229I

AXE GESTION SARL

TRUST TRAITEUR
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AXE GESTION SARL

 22ZONE INDUSTRIELLE

 ATTASNIA MAGASIN N3

 TEMARA ، 12000، TEMARA

MAROC

TRUST TRAITEUR شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 46 شارع 

عقبة شقة رقم 2 اكدال الرباط - 

22222 الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.242355

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

ت ت   2222 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :

موالي الهاشم  )ة)  تفويت الديد 

522 حصة اأت اعية من  الياقطيني 

أصل 2.222 حصة لفائدة الديد )ة) 

 28 بتاريخ  العلوي  هاشمي  يوسف 

أكتوبر 2222.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

سأن21   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232977.

2222I

COFANAD SARL

ج & هـ
إعالن متعدس القرارات

COFANAD SARL
 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC
ج & هـ »شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: بني أنصار 

شارع العصافي2 حي أجالس عي�سى 
اقليم الناظور الناظور 62222 

الناظور املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22825

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
قبول تفويت مائة ج ستة ج ستين 266 
حصة من طرف الديد بومي أ ال 
حصة   267 ج مائة ج ستة ج سبعين 
من طرف الديد الدراز هشام للديد 

طهريوي أ ال
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
توسيع النشاط االأت اعي للشركة ج 
سلك باضافة  استي2اس االأهزة املنزلية 
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
مالئ ة القوانين املع ول بها ج اعاسة 

صياغة القانون االسا�سي للشركة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
مداه ات:   6 الفصل  رقم  بند 
الديد بومي  الذي ينص عل6 مايلي: 
الديد الدراز  سرهم     33422 أ ال 
هشام 33322 سرهم  الديد طهريوي 
املج وع  سرهم   33322 أ ال  

222222 سرهم
الذي  7رأس ال:  بند رقم الفصل 
رأس ال  يقدر  مايلي:  عل6  ينص 
سرهم   222222 ألف  ب ائة  الشركة 
2222 حصة ب ائة  مقدم عل6 ألف 
هده  ج  الواحدة  للحصة  222سرهم 
الديد  كاالتي  مقد ة  الحصص 
بومي أ ال 334 حصة  الديد الدراز 
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طهريوي  الديد  حصة   333 هشام 

 2222 املج وع  حصة   333 أ ال 

حصة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   29 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4885.

2222I

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR

 STE MERYMAH
TRANSPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR

 BD MED V, IMM. ,225

 WAFABANK, VN, VN ، 30000،

FES MAROC

 STE MERYMAH TRANSPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : فاس، 

تجزئة ال21ج، طريق اي وزار، رقم 

62، الرسم العقاري 27/222342 - 

32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.73569

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 32 أكتوبر 2222 تقرر حل 

 STE MERYMAH TRANSPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

رأس الها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  جعنوان  سرهم   22.222

اإلأت اعي فاس، تجزئة ال21ج، طريق 
العقاري  الرسم   ،62 رقم  اي وزار، 

32222 فاس املغرب   -  210342/07

نتيجة لظرجف ماسية.

ج عين:

ج  الحضري  اجفاء   الديد)ة) 
تجزئة   ،4 زنقة   ،7 رقم  عنوانه)ا) 

الخطيب،  ابن  شارع   ،2 س21جنور 

فاس املغرب ك صفي   32222 فاس 

)ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
جفي فاس،   2222 أكتوبر   32 بتاريخ 
رقم  اي وزار،  طريق  ال21ج،  تجزئة 
 -  210342/07 الرسم العقاري   ،62

32222 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5269.
2222I

MCG

سافيكش
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
سافيكش شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 

عالل الفا�سي، الع ارة 22، شقة 
رقم 5، سين مراكش 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232335
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

سافيكش.
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشقق املفرجشة.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شقة   ،22 الع ارة  الفا�سي،  عالل 
رقم 5، سين مراكش 42222 مراكش 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   522  : توراكش  الشركة 
بقي ة 222 سرهم للحصة.

مونيك  صارة  فيي2ي  الديدة 
 222 بقي ة  حصة   245  : هيكيت 

سرهم للحصة.
الديد فيي2ي فيكتور أون رجبي2 
سرهم   222 بقي ة  حصة   245  :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الشركة توراكش عنوانه)ا) تجزئة 
النخيل   277 الرقم   ،2 أملكيس 

42222 مراكش املغرب.
مونيك  صارة  فيي2ي  الديدة 
هيكيت عنوانه)ا) 22 شارع كامبيطا، 

62222 كامبيان فرندا.
الديد فيي2ي فيكتور أون رجبي2 
شارع ماريشال أوفر   39 عنوانه)ا) 

38522 شانتيلي فرندا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
صوفي عنوانه)ا)  شايليي  الديدة 
تجزئة أملكيس 2، الرقم 277 النخيل 

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242292.
2223I

STE DAK IFNI

 SOCIETE MONDE
 ELECTRONIQUE
MARITIME SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

STE DAK IFNI
 HAY OUM TOUNSI DAKHLA
 MAROC HAY OUM TOUNSI
 ،DAKHLA MAROC، 73000

maroc الداخلة
 SOCIETE MONDE

 ELECTRONIQUE MARITIME
SARL شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي النهضة 
22 رقم 22 الداخلة جاس الدهب 
الداخلة املغرب 73222 الداخلة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29275
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
متبوعة  الشركة  تد ية 
ب ختصر  اإلقتضاء  عند 
 SOCIETE MONDE  : تد يتها 
 ELECTRONIQUE MARITIME

.SARL
غرض الشركة بإيجاز : شراء جبيع 
جإصالح اآلالت جاملعدات لل داعدة 

في املالحة البحرية.
البحرية  جاملالحة  الد ك  صيد   

امل21سة النقل لج يع املحالت.
امأهزة  جتركيب  إصالح   

الكهرجميكانيكية البحرية.
 استي2اس ج تصدير.

الصيد  معدات  جبيع  شراء   
جالقوارب أ يع املواس اإللكت2جنية أج 
إ 6  القوارب جما  امليكانيكية ملعدات 

ذلك....
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
جاس  الداخلة   22 رقم   22 النهضة 
 73222 املغرب  الداخلة  الدهب 

الداخلة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
حصة   522  : عصام  بدر  الديد 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد ح يد علوان : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
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حي  عنوانه)ا)  بدر  عصام  الديد 
 73222 22 الداخلة  22 رقم  النهضة 

الداخلة املغرب.
الديد ح يد علوان عنوانه)ا) حي 
املدي2ة 22 شارع عبد الرحيم بوعبيد 
 73222 الداخلة.   22 رقم   27 ع ارة 

الداخلة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد ح يد علوان عنوانه)ا) حي 
املدي2ة 22 شارع عبد الرحيم بوعبيد 
 73222 الداخلة   22 رقم   27 ع ارة 

الداخلة املغرب 
حي  عنوانه)ا)  عصام  بدر  الديد 
 73222 22 الداخلة  22 رقم  النهضة 

الداخلة املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  الدهب  بواسي  االبتدائية 
غشت 2222 تحت رقم 1422/2021.

2224I

CABINET ASOFI

ATLANTIC HILL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

CABINET ASOFI
 5AV DE LA MARCHE VERTE RES
 ASSAFIR BLOC B N°7 TANGER،

90000، TANGER MAROC
ATLANTIC HILL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 27 أبو 
العالء املعري اقامة ابن الخطيب 
بلوك أ رقم 23 - 92222 طنجة 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22325

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 نون21   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم«   27.222.222«
»322.222 سرهم« إ 6 »22.222.222 
سرهم« عن طريق : إسماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262352.

2225I

CABINET ASOFI

PONT NEUF IMMOBILIER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

CABINET ASOFI

 5AV DE LA MARCHE VERTE RES

 ASSAFIR BLOC B N°7 TANGER،

90000، TANGER MAROC

 PONT NEUF IMMOBILIER

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة)في 

طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 27 شارع 

أبو العالء املعري اقامة ابن الخطيب 

بلوك أ رقم 23 - 92222 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98629

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   22 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

مبلغ   PONT NEUF IMMOBILIER
جعنوان  سرهم   22.222 رأس الها 

مقرها اإلأت اعي 27 شارع أبو العالء 

بلوك  الخطيب  ابن  اقامة  املعري 

املغرب  طنجة   92222  -  23 رقم  أ 

نتيجة ل : ال يوأد نشاط.

27 شارع  جحدس مقر التصفية ب 

أبو العالء املعري اقامة ابن الخطيب 

طنجة   92222  -  23 رقم  أ  بلوك 

املغرب. 

ج عين:

الديد)ة) عاطف شتح ج عنوانه)ا) 

 92222 7 27 تجزئة باب البحر فبال 

طنجة املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262355.

2226I

AB COMPTA NORD

 GOLD WORLD
IMMOLUXURY

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AB COMPTA NORD
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
 GOLD WORLD IMMOLUXURY
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع عبد 

الدالم بن بحوت تجزئة عشوب 
3 قطعة 224 الطابق 2 رقم 2 عل6 

اليدار - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 GOLD : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.WORLD IMMOLUXURY
املطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستث ارات  تن ية  العقاري، 
بيع  أج  جاقتناء  الثابت  ج  املتحركة 
جأ يع  امرا�سي،  ج  العقارات  أ يع 

امنواع العقارات.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
عبد الدالم بن بحوت تجزئة عشوب 
عل6   2 رقم   2 الطابق   224 قطعة   3

اليدار - 92222 طنجة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 RYAN YASSINE ISLI الديد 
سرهم   2.222 بقي ة  حصة   : 100

للحصة.
 RYAN YASSINE ISLI : الديد 

222 بقي ة 2.222 سرهم.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 RYAN YASSINE الديد 
 ROUTE DE  42 عنوانه)ا)   ISLI
MONISTROL 43600 SAINTE-
SIGOLÈNE 43600 SAINTE-

.SIGOLÈNE FRANCE
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
 RYAN YASSINE الديد 
 ROUTE DE  42 عنوانه)ا)   ISLI
MONISTROL 43600 SAINTE-
SIGOLÈNE 43600 SAINTE-

SIGOLÈNE FRANCE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262282.
2227I

SAMIR FIDUCIAIRE

LE RUBAN ROUGE
إعالن متعدس القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،
MEKNES MAROC

LE RUBAN ROUGE »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة«

جعنوان مقرها االأت اعي: 298، 
شارع الجيش امللكي، إقامة الح د، 

مكناس. - 52222 مكناس املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.33292

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 يوليوز 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
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قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
الديد  الشريك  بوفاة  التصريح 
ج  في 10/12/2022،  لحدن حدين، 
ذلك من خالل شهاسة الوفاة بتاريخ 
هذا الشريك ي تلك   ،10/12/2022
في الشركة ب عدل  سرهم،   242  222
 222 2422 حصة اأت اعية، بقي ة 
جرثة الديد لحدن  سرهم لكل منها. 
خالل  من  حصصه  توزيع  ج  حدين 
كاالتي:الديدة  أاءت  االراثة  رسم 
حصة   233 )االم)  محتج  عائشة 
الباز  رشيدة  الديدة  اأت اعية، 
اأت اعية،  275حصة  )الزجأة) 
 298 )االبنة)  حدين  اي ان  الديدة 
حصة اأت اعية،الديد ح زة حدين 
اأت اعية،  حصة   397 االبن)   (
 397 حدين)االبن)  يونس  الديد 

حصة اأت اعية.  
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
عائشة  الديدة  أدس:  شركاء  مايلي: 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  محتج، 
رشيدة  الديدة   ،226643 س  رقم 
الوطنية رقم  للبطاقة  الحاملة  الباز 
حدين  اي ان  الديدة  س553922، 
س  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
حدين  ح زة  الديد   ،932639
س  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
يونس  حدين  الديد   ،867437
س  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
867438 امل ثل من طرف أمه رشيدة 

الباز 
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
الحاملة  هبة الديدة عائشة محتج، 
 ،226643 س  رقم  الوطنية  للبطاقة 
للديد حدين  اأت اعية  حصة   78
ح زة الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
عائشة  الديدة  هبة   .867437 س 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  محتج، 
رقم س 226643، 78 حصة اأت اعية 
للديد حدين يونس الحامل للبطاقة 
امل ثل من   867438 الوطنية رقم س 
طرف أمه رشيدة الباز. هبة الديدة 
للبطاقة  الحاملة  محتج،  عائشة 
78 حصة   ،226643 الوطنية رقم س 
اي ان  حدين  للديدة  اأت اعية 
س  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.932639

قرار رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 

الديد  الشركة:  مدي2ين  تد ية 

للبطاقة  الحامل  حدين  اسريس 

الديد  ج   ،268945 س  رقم  الوطنية 

للبطاقة  الحامل  حدين  مح د 

الوطنية رقم س 626842.

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 

نقدا  ساه وا  الشركاء  املداه ات: 

 222 الديد اسريس حدين  يلي:  ب ا 

الديدة فاط ة حدين  سره ا،   242

222 72 سرهم، الديد مح د حدين 

222 242 سرهم، الديدة رشيدة الباز 

522 27 سرهم، الديدة اي ان حدين 

522 27 سرهم، الديد ح زة حدين 

522 47 سرهم، الديد يونس حدين 

522 47 سرهم، امل ثل من طرف امه 

الديدة رشيدة الباز. 

بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 
ينقدم   492  222 رأس ال الشركة: 

بقي ة  اأت اعية  حصة   4922 ا 6 

ك ا  موزع  للحصة،  سرهم   222

حصة   2422 حدين:  اسريس  يلي: 

حدين:  فاط ة  الديدة  اأت اعية، 

722 حصة اأت اعية، الديد حدين 

اأت اعية،  حصة   2422 مح د 

حصة   275 الباز  رشيدة  الديدة 

حدين  اي ان  الديدة  اأت اعية، 

275 حصة اأت اعية، الديد ح زة 

حدين 475 حصة اأت اعية، الديد 

حدين يونس 475 حصة اأت اعية، 

امل ثل من طرف امه الديدة رشيدة 

الباز. 

عل6  ينص  الذي   :25 رقم  بند 

طرف  من  مدي2ة  الشركة  مايلي: 

الحامل  حدين  اسريس  الديد 

268945، ج  للبطاقة الوطنية رقم س 

الديد مح د حدين الحامل للبطاقة 

الوطنية رقم س 626842.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   28 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4635.

2228I

ائت انية »مكتب الدراسات كنتوس« ش.ذ.م.م 

»مكتب معت د من طرف الدجلة«

 CENTRE DENTAIRE
 ET D›ORTHODONTIE

OUAZZANI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائت انية »مكتب الدراسات كنتوس« 
ش.ذ.م.م »مكتب معت د من طرف 

الدجلة«
23، زنقة جاس زيز، رقم 4، أكدال ، 

22292، الرباط املغرب
 CENTRE DENTAIRE ET

 D›ORTHODONTIE OUAZZANI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي أكدال، 22 
زنقة جاس زيز، رقم 22، عند كينتوس 

كوم. - 22292 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
264533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE DENTAIRE ET  :
.D’ORTHODONTIE OUAZZANI

غرض الشركة بإيجاز : مركز طب 
االسنان ج تقويم االسنان.

أكدال،   : املقر االأت اعي  عنوان 
عند   ،22 رقم  زيز،  جاس  زنقة   22
الرباط   22292  - كوم.  كينتوس 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد انس عزيز الوزاني : 2.222 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الوزاني  عزيز  انس  الديد 
72 ب،  عنوانه)ا) شارع سمشق، رقم 

93222 تطوان املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الوزاني  عزيز  انس  الديد 
72 ب،  عنوانه)ا) شارع سمشق، رقم 

93222 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232988.

2229I

CABINET ASOFI

ACHAKAR HILL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

CABINET ASOFI
 5AV DE LA MARCHE VERTE RES
 ASSAFIR BLOC B N°7 TANGER،

90000، TANGER MAROC
ACHAKAR HILL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 27 أبو 
العالء املعري اقامة ابن الخطيب 
بلوك أ رقم 23 - 92222 طنجة 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22222

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 نون21   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم«   4.682.222«
 4.822.222« إ 6  سرهم«   222.222«
سرهم« عن طريق : إسماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262349.

2222I
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CABINET ASOFI

 ANITA DE PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
رفع رأس ال الشركة

CABINET ASOFI
 5AV DE LA MARCHE VERTE RES
 ASSAFIR BLOC B N°7 TANGER،

90000، TANGER MAROC
 ANITA DE PROMOTION
IMMOBILIERE شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 27 أبو 
العالء املعري اقامة ابن الخطيب 
بلوك أ رقم 23 - 92222 طنجة 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22292

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 نون21   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  سرهم«   5.882.222«
 6.222.222« إ 6  سرهم«   222.222«
سرهم« عن طريق : إسماج احتياطي أج 

أرباح أج عالجات إصدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262357.

2222I

YOUNESS BENMOUSSA

 STE BELSAMBER TRAVAUX
SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
توسيع نشاط الشركة 

YOUNESS BENMOUSSA
 72 رقم   2 النهضة  حي   Tiflet

Tiflet Maroc ،25422 ،تيفلت
 STE BELSAMBER TRAVAUX
املدؤجلية  ذات  شركة   SARL

املحدجسة
رقم  االأت اعي  مقرها  جعنوان 
22 حي الرشاس تيفلت  2273 القطاع 

- 25422 تيفلت املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27622
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
نشاط  إ 6  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :
نقل البضائع لحداب الغي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن21   27 االبتدائية بتيفلت بتاريخ 

2222 تحت رقم 434.
2222I

MUTAPLUSCALL ميتابليدكل

MUTAPLUSCALL ميتابليسكل
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MUTAPLUSCALL ميتابليدكل
ع ارة رقم 62 الطابق االجل شقة 

رقم 4 الدعاسة ، 42222، مراكش. 
املغرب

 MUTAPLUSCALL ميتابليدكل
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي ع ارة 

رقم 62 الطابق االجل شقة رقم 4 
الدعاسة مراكش 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MUTAPLUSCALL ميتابليدكل
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.

ع ارة   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 4 رقم  شقة  االجل  الطابق   62 رقم 

مراكش   42222 مراكش  الدعاسة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : نوفل  لعريصة  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نوفل  لعريصة  الديد 

ح م تجزئة امحباس رقم 73 42222 

مراكش املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  نوفل  لعريصة  الديد 

ح م تجزئة امحباس رقم 73 42222 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   25 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242822.

2223I

LE LEGALISTE

RING AUTOMOTIVE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID

 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

RING AUTOMOTIVE شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 64 شارع 

عبد هللا املديوني، الطابق امجل، 

شقة 2 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

562269

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 شتن21 

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 RING  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.AUTOMOTIVE

تاأر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إكددوارات أج قطع غيار للديارات.

64 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 

امجل،  الطابق  املديوني،  هللا  عبد 

البيضاء  الدار   22222  -  2 شقة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد مح د رضا ع اري : 2.222 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

ع اري  رضا  مح د  الديد 

 4 ش  رياض  زنقة   27 عنوانه)ا) 

بنجدية 22222 البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

ع اري  رضا  مح د  الديد 

 4 ش  رياض  زنقة   27 عنوانه)ا) 

بنجدية 22222 البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 844757.

2224I
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مج وعة أجتوم

مجموعة أوتوم
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مج وعة أجتوم
شارع علي يعتة إقامة بوسيت ع ارة 

أ الشقة 322 عين الدبع الدار 
البيضاء ، 22252، الدار البيضاء 

املغرب
مج وعة أجتوم شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع علي 
يعتة إقامة بوسيت ع ارة أ الشقة 

322 عين الدبع الدار البيضاء الدار 
البيضاء 22252 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
563723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

مج وعة أجتوم.
حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني العامة أج الخاصة.
عنوان املقر االأت اعي : شارع علي 
أ الشقة  يعتة إقامة بوسيت ع ارة 
322 عين الدبع الدار البيضاء الدار 
البيضاء  الدار   22252 البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
2.222 حصة   : الديد أسامة عز 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

سار  عنوانه)ا)  عز  أسامة  الديد 
 3 الشقة   296 ع ارة  ج  بلوك  ملان 
 22352 البيضاء  الدار  الدبع  عين 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
سار  عنوانه)ا)  عز  أسامة  الديد 
 3 الشقة   296 ع ارة  ج  بلوك  ملان 
 22352 البيضاء  الدار  الدبع  عين 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم -.

2225I

ANAMAR FIDUCIAIRE

 STE KASR قصر تماسينت
TAMASSINTE SARL

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 AVENUE MED V IMMEUBLE
 HDDA 1 ERE ETAGE ، 45800،

TINGHIR maroc
 STE KASR قصر ت اسينت

TAMASSINTE SARL شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 
ت اسينت تنغي2 45822 تنغي2 املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   27
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
قصر   : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 
 STE KASR TAMASSINTE ت اسينت

.SARL

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحداث ج املؤث رات ج املهرأانات ج 

كل ما هو سياحي.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

ت اسينت تنغي2 45822 تنغي2 املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

الديد عبد اللظيف رصامي : 252 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 252  : رصامي  لحدن  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد اح د رصامي : 252 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد زكرياء رصامي : 252 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

رصامي  اللظيف  عبد  الديد 

عنوانه)ا) حي ت اسينت 45862 تنغي2 

املغرب.

عنوانه)ا)  رصامي  لحدن  الديد 

حي ت اسينت 45822 تنغي2 املغرب.

عنوانه)ا)  رصامي  اح د  الديد 

حي ت اسينت 45822 تنغي2 املغرب.

عنوانه)ا)  رصامي  زكرياء  الديد 

حي ت اسينت 45822 تنغي2 املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

رصامي  اللظيف  عبد  الديد 

عنوانه)ا) حي ت اسينت 45822 تنغي2 

املغرب

عنوانه)ا)  رصامي  زكرياء  الديد 

حي ت اسينت 45822 تنغي2 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   28 بتاريخ  بتنغي2  االبتدائية 

2222 تحت رقم 947.

2226I

Audimi

D&A Trust
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

D&A Trust شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
رحال املدكيني ، برج الياقوت ، 
ع ارة ب ، طابق 2 ، مكتب 4  - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564867
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 D&A  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.Trust
تقديم   -  : غرض الشركة بإيجاز 

املشورة جبيع الخدمات؛
- االستشارات اإلسارية؛

جالدراسات  التقنية  املداعدة   -
جهندسة الحاسوب؛

- تطوير التطبيقات الحاسوبية؛
- ت ثيل جتدويق أي أهاز ك بيوتر 

؛
- التعليم املدت ر؛

املصلحة  أج  املشاركة  اكتداب   -
نوع  أي  من  ع لية  أج  شركة  أي  في 
عن طريق االندماج أج املداه ة أج 
املالية  امجراق  شراء  أج  االكتتاب 
شركات  تكوين  أج  الشركة  جحقوق 

أديدة أج بأي طريقة أخرى ؛.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 ، الياقوت  برج   ، املدكيني  رحال 
 -   4 مكتب   ،  2 طابق   ، ب  ع ارة 

22222 الدار البيضاء املغرب.
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
سجبور  أنطوني  أي2يمي  الديد 

سرهم   222 بقي ة  حصة   582  :

للحصة.

كلي ونت  كونتين  اكيس  الديد 

سرهم   222 بقي ة  حصة   422  :

للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
سجبور  أنطوني  أي2يمي  الديد 

ع ارة  بارك  سي2ينا  إقامة  عنوانه)ا) 

الدار   22222 بوسكورة   2 شقة   4

البيضاء املغرب.

كلي ونت  كونتين  اكيس  الديد 
إقامة  كاي�سي  زنقة   24 عنوانه)ا) 
راسين    22 رقم   5 الطابق  بيناكل 

22222 الدار البيضاء املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
سجبور  أنطوني  أي2يمي  الديد 

ع ارة  بارك  سي2ينا  إقامة  عنوانه)ا) 

الدار   22222 بوسكورة   2 شقة   4

البيضاء املغرب

كلي ونت  كونتين  اكيس  الديد 
إقامة  كاي�سي  زنقة   24 عنوانه)ا) 
راسين    22 رقم   5 الطابق  بيناكل 

22222 الدار البيضاء 22222

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم -.

2227I

STE FIDLAMIAE SARL

TIBYANE
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC

TIBYANE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 55 شارع 

باتريس لوم با حدان - 22222 

الرباط املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.242482

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

حل TIBYANE شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 

باتريس  شارع   55 اإلأت اعي  مقرها 

الرباط   22222  - حدان  لوم با 

الهدف  بلوغ  لعدم  نتيجة  املغرب 

اإلأت اعي..

ج عين:

ج  أشيبان  عصام  الديد)ة) 

سنيا  عزيب  تجزئة   23 عنوانه)ا) 

الداسس  شارع مح د   22.522 كلم 

املغرب  الرباط   22222 الدوي�سي 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

بتاريخ 28 أكتوبر 2222 جفي 55 شارع 

 22222  - حدان  لوم با  باتريس 

الرباط املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232267.

2228I

TASOULITRAV

TASOULITRAV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TASOULITRAV

64 زنقة عبد هللا املديوني الطابق 

االجل الشقة 2 الدار البيضاء ، 

22222، الدار البيضاء املغرب

TASOULITRAV شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 64 زنقة 
عبد هللا املديوني الطابق االجل 

الشقة 2 الدار البيضاء - 22222 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
557889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   27
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.TASOULITRAV
مقاجلة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال البناء.
زنقة   64  : عنوان املقر االأت اعي 
االجل  الطابق  املديوني  هللا  عبد 
 22222  - البيضاء  الدار   2 الشقة 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد املختار بلكبي2 : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بلكبي2  املختار  الديد 
526 م ج \ف2  تجزئة املدي2ة الرقم 

الدرجة 43275 برشيد املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  بلكبي2  املختار  الديد 
526 م ج \ف2  تجزئة املدي2ة الرقم 

الدرجة 43275 برشيد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2222 تحت رقم 557889.

2229I

إئت انية برامي

MANATUS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تحويل املقر االأت اعي للشركة

إئت انية برامي
شارع مح د الخامس ع ارة 

بنشليخة شقة رقم ٢ ، 43252، ابن 
أرير املغرب

MANATUS شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدينة 
الوحدة بلوك JN399 العيون املغرب 

- 7222 العيون املغرب.
تحويل املقر االأت اعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32223

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
2222 تم تحويل  25 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحا ي  االأت اعي  املقر 
»مدينة الوحدة بلوك JN399 العيون 
إ 6  العيون املغرب«   7222  - املغرب 
 - أرير  ابن  الدرقاجية  الزاجية  »حي 

43252 ابن أرير املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   28 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 2274.

2232I

FIDUSCAL

LYX INJECTION ليكس 
انجيكسيو

إعالن متعدس القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 322
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
LYX INJECTION ليكس انجيكديو 

»شركة ذات املدؤجلية املحدجسة 
ذات الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: 62 
شارع اللة ياقوت زاجية مصطفى 

املعاني الطابق االجل رقم 56 مج ع 
الرياض-الدار البيضاء - 22242 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
.352422

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الذي  بيع الحصص:   1- قرار رقم 
ينص عل6 مايلي: جفقا محكام النظام 
الج ع  يحيط  للشركة،  امسا�سي 
الديدة  التالية:  بالتحويالت  عل ا 
 (2222( ألف  ببيع  فتيحة  الحدني 
لكل  سرهم   222.22 بقي ة  حصة 
العربي.  الديد س ونية  لصالح  منها 
عدس الحصص املنقولة ألف)2222) 
حصة بقي ة 222.22 سرهم لكل منها، 
ب بلغ مائة ألف )222222.22) سرهم.
أديد  -2توزيع  رقم  قرار 
مايلي:  عل6  ينص  الذي  للرأس ال: 
يقرر الج ع حجز الحصص املحدسة 
الديد  التالية:  املقت2حات  في  أسناه 
حصة.  العربي.....2222  س ونية 

املج وع.....2222حصة.
املدي2ة:  -3إستقالة  رقم  قرار 
يقبل الج ع  الذي ينص عل6 مايلي: 
الديدة  الشركة  مدي2ة  إستقالة 
ذمة  إبراء  جيعطيها  فتيحة  الحدني 
كاملة جنهائية سجن ض ان االلتزامات.

أديد:  مدي2  -4تعيين  رقم  قرار 
الج ع يعين  الذي ينص عل6 مايلي: 
الديد س ونية العربي ك دي2 جحيد 

للشركة لفت2ة غي2 محدجسة.
اإلسارة:  -5صالحيات  رقم  قرار 
تت تع اإلسارة  الذي ينص عل6 مايلي: 
بأجسع صالحيات اإلسارة جالتصرف، 
مراعاة  مع  تحفظ،  أج  قيوس  سجن 
ب وأب  امل نوحة  الصالحيات 
الشركة  ستلتزم  جبالتا ي،  القانون. 
امع ال  بج يع  صحيح  بشكل 
املتعلقة بها جكذلك املعامالت املالية 
للديد  الوحيد  التوقيع  خالل  من 

س ونية العربي.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 

املداه ات
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

مايلي: صالحيات إلسارة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849664.

2232I

FO CONSULTUNG SARL AU

ALM AGRI
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

ALM AGRI شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 48 شارع 
فال جلد ع ي2 شقة رقم 22 اكدال 

الرباط الرباط 22292 الرباط 
املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
264237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 ALM  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.AGRI
غرض الشركة بإيجاز : الفالحة ج 

الزراعة.
48 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
اكدال   22 فال جلد ع ي2 شقة رقم 
الرباط   22292 الرباط  الرباط 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : املرجزي  لطفي  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املرجزي  لطفي  الديد 
زنقة عين العاطي اقامة ياس ين   25
بوركون  اليدرى  الشقة   4 طابق 

22242 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  املرجزي  لطفي  الديد 
زنقة عين العاطي اقامة ياس ين   25
بوركون  اليدرى  الشقة   4 طابق 

22242 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   23 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232523.

2232I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

people›s food
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 SIDI MAAROUF BD

 ABOUBAKER AL KADIRI

 IMM AL AHFAD 2 ETAGE N

 10 CASABLANCA، 20450،

CASABLANCA MAROC

people›s food شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي سيدي 

معرجف تجزءة سندجن الرقم 227 

الدار البيضاء الدار البيضاء 22252 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.465283

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   23 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ   people’s food

مقرها  جعنوان  سرهم   22.222

تجزءة  معرجف  سيدي  اإلأت اعي 

البيضاء  الدار   227 الرقم  سندجن 

22252 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

رقم  ضعف   : ل  نتيجة  املغرب 

املبيعات.

سيدي  ب  التصفية  مقر  جحدس 

 227 الرقم  سندجن  تجزءة  معرجف 

 22252 الدار البيضاء الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب. 

ج عين:

ج  معاسي  يوسف  الديد)ة) 

عنوانه)ا) الدار البيضاء 22252 الدار 

البيضاء املغرب ك صفي )ة) للشركة.

جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 

ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 22848948.

2233I

DO CONSULTING

JNANE SAADA
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأس ال الشركة

DO CONSULTING

 32bd Ain Taoujatate Résidence

 le Colisée 4éme Étage,

 Quartier Bourgogne، 20100،

CASABLANCA MAROC

JNANE SAADA شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 29-27 

شارع نابلس - امتداس املعارف 

- - 22372 الدار البيضاء امل لكة 

املغربية.
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خفض رأس ال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42289
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 نون21   26 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  خفض 
أي  سرهم«   23.752.222« قدره 
إ 6  سرهم«   43.752.222« من 
 : طريق  عن  سرهم«   22.222.222«

تخفيض عدس امسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 834235..

2234I

Audimi

MGWood
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

MGWood شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
رحال املدكيني ، برج الياقوت ، 
ع ارة ب ، طابق 2 ، مكتب 4 - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MGWood

النجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخشبية.

الداخلية  جالتجهيزات  الديكور   -
جالخارأية في الخشب ؛

اإلطارات  جتركيب  تصنيع   -
الخشبية جاملطابخ جامبواب جأي منتج 

خشبي ؛
- صناعة الخزائن؛.

شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رحال املدكيني ، برج الياقوت ، ع ارة 
ب ، طابق 2 ، مكتب 4 - 22222 الدار 

البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
2.222 حصة   : الديد بشي2مطيع 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا)  بشي2مطيع  الديد 
نديم، ع ارة 292، شقة 23 22222 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
حي  عنوانه)ا)  بشي2مطيع  الديد 
نديم، ع ارة 292، شقة 23 22222 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم -.

2235I

garrigues maroc, sarlau

Garrigues Maroc
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca
maroc

Garrigues Maroc شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 3 
شارع املدي2ة الخضراء - 22222 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42286

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم   2222 أكتوبر   24 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»222.222 سرهم« أي من »322.222 
عن  سرهم«   422.222« إ 6  سرهم« 
سيون  مع  مقاصة  إأراء   : طريق 
الشركة املحدسة املقدار ج املدتحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849692.
2236I

إئت انية برامي

SRIBA CONSTRUCTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

إئت انية برامي
شارع مح د الخامس ع ارة 

بنشليخة شقة رقم ٢ ، 43252، ابن 
أرير املغرب

SRIBA CONSTRUCTION شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي 
افريقيا رقم 2 زنقة 2 - 43252 ابن 

أرير املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.439

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر حل   2228 يناير   25 املؤرخ في 
شركة   SRIBA CONSTRUCTION
مبلغ  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
 2 مقرها اإلأت اعي حي افريقيا رقم 
املغرب  أرير  ابن   43252  -  2 زنقة 

نتيجة لعدم بلوغ امهداف املرأوة.
ج عين:

الديد)ة) نجية  سريبة ج عنوانه)ا) 
حي افريقيا رقم 2 زنقة 2 43252 ابن 

أرير املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 25 يناير 2228 جفي حي افريقيا 
أرير  ابن   43252  -  2 زنقة   2 رقم 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن أرير بتاريخ 27 سأن21 

2222 تحت رقم 454.
2237I

HAJARMOUNAR

QUALITE CONSULTING
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

HAJARMOUNAR
 Rue Halab N°01 avEl maghrib

 Al Arabi Hay Molay Rachid
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
QUALITE CONSULTING شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 727 
حي القدس رقم 425 العيون 72222 

العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28947

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2222 سأن21   25 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
تفويت الديد )ة) مح د املصطفى 
شرف الدين 2.222 حصة اأت اعية 
من أصل 2.222 حصة لفائدة الديد 
سأن21   25 أمي ة النجمي بتاريخ  )ة) 

.2222
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن21   28 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 3497/22.
2238I

2AIN GROUPE COMPTA

STE ALLIANCES BRIK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
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 11 282 BENI MELLAL، 23000،
BENI MELLAL MAROC

STE ALLIANCES BRIK شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي 923 كراج 
رياض بني مالل - 23222 بني مالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23472

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   26
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ALLIANCES BRIK
بيع مواس   : غرض الشركة بإيجاز 
البناء بالتقديط+االشغال املختلفة.

عنوان املقر االأت اعي : 923 كراج 
بني مالل   23222  - رياض بني مالل 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : نافيد  هشام  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديد هشام نافيد عنوانه)ا) حي 
الفرح تجزئة العزراجي سوق الدبت 
الدبت  سوق   23552 الن ة  اجالس 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  نافيد  هشام  الديد 
الفرح تجزئة العزراجي سوق الدبت 
الدبت  سوق   23552 الن ة  اجالس 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 25 سأن21 

2222 تحت رقم 2225.
2239I

EURODEFI

AUTHENTIKUNIK
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 229

 N°13، 20360، CASABLANCA
MAROC

AUTHENTIKUNIK شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي ١٠ زنقة 
الحريات الطابق ٣ شقة ٥ الدار 
البيضاء - 2222 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.472222

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
 2222 أكتوبر   24 في  املؤرخ 
مدؤجلية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 
رأس الها  مبلغ   AUTHENTIKUNIK
مقرها  جعنوان  سرهم   222.222
زنقة الحريات الطابق  اإلأت اعي ١٠ 
٣ شقة ٥ الدار البيضاء - 2222 الدار 
خدارة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

زبون مهم.
زنقة   ١٠ جحدس مقر التصفية ب 
الدار   ٥ شقة   ٣ الطابق  الحريات 
البيضاء  الدار   2222  - البيضاء 

املغرب. 
ج عين:

ج  بوأبار  خديجة  الديد)ة) 
غوي  زنقة  انوال  فيال  عنوانه)ا) 
املغرب  الدارالبيضاء   22222

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

: محضر  الوثائق املتعلقة بالتصفية 
حل الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849649.
2242I

RACHID SERVICE SAT

RACHID SERVICE SAT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تد ية الشركة

RACHID SERVICE SAT
3 شارع موالي عبد هللا مراكش، 

42222، مراكش املغرب
RACHID SERVICE SAT شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 3 شارع 
موالي عبد هللا مراكش 42222 

مراكش املغرب.
تغيي2 تد ية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
24932

الشريك  قرار  ب قت�سى   
 2222 شتن21   22 في  املؤرخ  الوحيد 
من  الشركة  تد ية  تغيي2  تم 
إ 6   »RACHID SERVICE SAT«

.»MEGATRONIK«
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   28 التجارية ب راكش بتاريخ 

2222 تحت رقم 58265.
2242I

CEMEX

LODGE K
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

CEMEX
92، شـــارع الزرقطـــوني، أليز مراكش 

، 42222، مراكش املغرب
LODGE K شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سار تون�سي 

، بلدية أنانات ، طريق فاس - 
42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32225
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2224 ف21اير   23 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
سجرنيو  إريك  )ة)  الديد  تفويت 
غورميلون 722 حصة اأت اعية من 
)ة)  حصة لفائدة الديد   722 أصل 
 23 بتاريخ  هام21تزجميان  لوك  إريك 

ف21اير 2224.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
ماي   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2224 تحت رقم 67522.

2242I

FHF

ROBIMETAL
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

ROBIMETAL شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 27 ساحة 
شارل نيكول الطابق 7 مكتب 2 -. 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564932

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ROBIMETAL
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شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
جاستي2اس جتدويق املنتجات الدانتي2 

جأ يع أنواع البضائع.
أ يع امع ال املتنوعة جالبناء   -

جأ يع الخدمات املقدمة.
عنوان املقر االأت اعي : 27 ساحة 
 .-  2 مكتب   7 الطابق  نيكول  شارل 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:  رأس ال  مبلغ 

222.222,22 سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : الديدة رشيدة فضالجي 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
فضالجي  رشيدة  الديدة 
عنوانه)ا) 55 زنقة كرات�سي طابق 22 

شقة 26 . الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
فضالجي  رشيدة  الديدة 
عنوانه)ا) 55 زنقة كرات�سي طابق 22 

شقة 26 . الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
سأن21 2222 تحت رقم 22849527.
2243I

AL HUDA CONSEIL SARL

 RIAD GLATT K HOTEL
MARRAKECH

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

تفويت حصص

AL HUDA CONSEIL SARL
72 شارع مح د الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 32222، فاس 
املغرب

 RIAD GLATT K HOTEL
MARRAKECH شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 82 بلوك 
ز س تجزئة الحديقة - 32222 فاس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73372
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
ت ت   2222 يوليوز   22 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
رجبيني  اسجارس  )ة)  الديد  تفويت 
أصل  من  اأت اعية  حصة   522
2.222 حصة لفائدة الديد )ة) زيبورا 

رجبيني بتاريخ 22 يوليوز 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 3984.

2244I

FIDUCIAIRE NOURHIBA

CAFE PEPINIERE SARL AU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JURISTAR
الرقم 55 الشقة2 الطابق االجل 
شارع مراكش ، 25222، خريبكة 

املغرب
 CAFE PEPINIERE SARL AU

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 سكوارت 
الفوارات املزرعة - 25222 خريبكة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6425

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 أكتوبر 2222 تقرر حل 
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
 CAFE PEPINIERE الشريك الوحيد 
 222.222 مبلغ رأس الها   SARL AU
 2 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
 25222  - سكوارت الفوارات املزرعة 
انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  خريبكة 

النشاط.
جحدس مقر التصفية ب 2 سكوارت 
خريبكة   25222  - الفوارات املزرعة 

املغرب. 

ج عين:
الديد)ة) أنوار الكدري ج عنوانه)ا) 
2 سكوارت الفوارات املزرعة 25222 
خريبكة املغرب ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
28 سأن21  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2222 تحت رقم 987.

2245I

SKJ CONSULTING

دزلدف كار
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

SKJ CONSULTING
 BD DERFOUFI IMM DOUHI 57
 1er ETAGE APPT N°2-OUJDA ،

60000، OUJDA maroc
سزلدف كار شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي أكدال 

إقامة سهب الخيل أ/2/8/س - 
62222 جأدة املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : سزلدف 

كار.
تأأي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدجن سائق
.

عنوان املقر االأت اعي : حي أكدال 
 - أ/8/0/س  الخيل  سهب  إقامة 

62222 جأدة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

 522  : الديد عبد القاسر مرزاق 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد عبد هللا زيان : 522 حصة 
بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : الديد عبد القاسر مرزاق 
بقي ة 222 سرهم.

الديد عبد هللا زيان : 522 بقي ة 
222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زيان  هللا  عبد  الديد 
 4 طابق  االمان سرج ب  تجزئة   232
شقة 23 م س 25 عين الدبع 62222 

الدار البيضاء املغرب.
مرزاق  القاسر  عبد  الديد 
عنوانه)ا) سجارأجالس الدايح أهل أنكاس 

62222 جأدة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الجابري  حنان  الديد 
جأدة   62222 تندجف  شارع   82

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 3634.

2246I

stratencyco SARL

KEYNOY
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

stratencyco SARL
حي الفرح، زنقة الناظور رقم 22. 
تيفلت ، 24522، تيفلت املغرب

KEYNOY شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 58 زنقة 
سبو شقة أ4 أكدال - 22292 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
264522

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.KEYNOY
الطباعة   : غرض الشركة بإيجاز 
جالخدمات ذات الصلة، تجارة الج لة 
في أأهزة املعلومات جاالتصاالت.، بيع 

جشراء جتأأي2 أأهزة الك بيوتر.
زنقة   58  : عنوان املقر االأت اعي 
سبو شقة أ4 أكدال - 22292 الرباط 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 92.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد بدر الدعداني : 322 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
الديد حدن اضاف : 322 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
الدعداني  الهدى  نور  الديدة 
سرهم   222 بقي ة  حصة   322  :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الدعداني  بدر  الديد 
طريق   324 رقم  سال  عرصة  تجزئة 

املهدية 22222 سال املغرب.
عنوانه)ا)  اضاف  حدن  الديد 
 22222  25 رقم   36 حي الفرح زنقة 

تيفلت املغرب.
الدعداني  الهدى  نور  الديدة 
عنوانه)ا) تجزئة عرصة سال رقم 324 

طريق املهدية 22222 سال املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  الدعداني  بدر  الديد 
طريق   324 رقم  سال  عرصة  تجزئة 

املهدية 22222 سال املغرب

عنوانه)ا)  اضاف  حدن  الديد 
 22222  25 رقم   36 حي الفرح زنقة 

تيفلت املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم 232965.

2247I

High practical training and consulting

تنك أند أكت
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 High practical training and
consulting

 Lot wifak residence el warda
 1422 Lot wifak residence el

 warda 1422، 12010، TEMARA
Maroc

تنك أند أكت شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 62 شارع 
اللة ياقوت زاجية مصطفى املعاني 

62 الطابق 2 الدار البيضاء - 22372 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 ف21اير   24
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
اإلقتضاء ب ختصر تد يتها : تنك أند 

أكت.
إستشارة   : غرض الشركة بإيجاز 

املعلوماتية.
62 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
املعاني  مصطفى  زاجية  ياقوت  اللة 
62 الطابق 2 الدار البيضاء - 22372 

الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

حصة   522  : الديد مح دعلوي 
بقي ة 52.222 سرهم للحصة.

 522  : أمين  أح د  شهيد  الديد 
حصة بقي ة 52.222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مح دعلوي  الديد 
لداسفة لو الخزامة 7 ع ارة س شقة 
 22372 الدار البيضاء   2 الطابق   22

الدار البيضاء املغرب.
أمين  أح د  شهيد  الديد 
 27 إقامة الفرسجس ع ارة  عنوانه)ا) 
الرباط  طريق   22 الشقة   4 الطابق 
 22372 البيضاء  الدار  الدبع  عين 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مح دعلوي  الديد 
لداسفة لو الخزامة 7 ع ارة س شقة 
 22372 الدار البيضاء   2 الطابق   22

الدار البيضاء املغرب
أمين  أح د  شهيد  الديد 
 27 إقامة الفرسجس ع ارة  عنوانه)ا) 
الرباط  طريق   22 الشقة   4 الطابق 
 22372 البيضاء  الدار  الدبع  عين 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2222 تحت رقم 825772.

2248I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE SOTRAVEP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع مح د الخامس رقم 23 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54222، 
خنيفرة املغرب

STE SOTRAVEP شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : حي جاس 
الدهب زنقة 22 رقم 28 خنيفرة - 

54222 خنيفرة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2223

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 نون21   23 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE SOTRAVEP حل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 
 222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
حي  اإلأت اعي  مقرها  جعنوان  سرهم 
28 خنيفرة  22 رقم  جاس الدهب زنقة 
- 54222 خنيفرة املغرب نتيجة لعدم 

الوصول للهدف.
ج عين:

العالجي  الديد)ة) سيدي مح د  
خنيفرة   54222 خنيفرة  ج عنوانه)ا) 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
جاس  حي  جفي   2222 نون21   23 بتاريخ 
 - خنيفرة   28 رقم   22 زنقة  الدهب 

54222 خنيفرة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
27 سأن21  االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2222 تحت رقم 528.

2249I

MHM AUDIT

 GLOBAL
MANUFACTURERS GROUP
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MHM AUDIT
272 مدخل أ، الطابق الثاني، شقة 
رقم 5، ساحة موالي رشيد، شارع 
موالي رشيد ت ارة ، 22222، ت ارة 

املغرب
 GLOBAL MANUFACTURERS
GROUP شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 2، 
الطابق امجل حي الفرسجس مدي2ة 2 

ت ارة - 22222 ت ارة املغرب
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تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
237893

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 GLOBAL MANUFACTURERS

.GROUP
غرض الشركة بإيجاز : - م ارسة 

نشاط مركز شراء محلي جسج ي
- تجارة الج لة الغي2 املتخصصة

- أ يع الع ليات املالية التجارية 
جالصناعية املتعلقة بشكل مباشر أج 

غي2 مباشر بغرض الشركة.
 ،2 رقم   : املقر االأت اعي  عنوان 
 2 الطابق امجل حي الفرسجس مدي2ة 

ت ارة - 22222 ت ارة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 SN INVESTMENT الشركة 
سرهم   222 بقي ة  حصة   : 1.000

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
 SN INVESTMENT الشركة 
الطابق امجل حي   ،2 رقم  عنوانه)ا) 
 22222 ت ارة   2 مدي2ة  الفرسجس 

ت ارة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة نرأس املهاسى عنوانه)ا) 
 23226 بوزنيقة  العجالت  سجار 

بوزنيقة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2392.
2252I

AL HUDA CONSEIL SARL

STE NEGOCE EST WEST
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تعيين مدي2 أديد للشركة

AL HUDA CONSEIL SARL
72 شارع مح د الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 32222، فاس 
املغرب

STE NEGOCE EST WEST شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 2 املدينة 
املنورة حي اآلمل - 32222 فاس 

املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24962

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2222 نون21   22 املؤرخ في 
الديد)ة)  للشركة  أديد  مدي2 

اأبيلي عبد االاله ك دي2 جحيد
تبعا لقبول استقالة املدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 6675.

2252I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

HF PROJECT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
HF PROJECT شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

االجل تجزئة الفجر بلوك 22 الرقم 
27 - 23222 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 HF  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PROJECT
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
الطابق   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الرقم   22 الفجر بلوك  االجل تجزئة 

27 - 23222 بني مالل املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 522.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديدة حنيد جرسة : 5.222 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جرسة  حنيد  الديدة 
 27 الرقم   22 بلوك  الفجر  تجزئة 

23222 بني مالل املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  جرسة  حنيد  الديدة 
 27 الرقم   22 بلوك  الفجر  تجزئة 

23222 بني مالل املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 28 سأن21 

2222 تحت رقم 2229.
2252I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

BOOM-MT DE TRANSPORT
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

 BOOM-MT DE TRANSPORT

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي املكان 

املدعو انزا مركز سيدي بوعفيف 

ايت يوسف ج علي 32222 الحدي ة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3937

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOOM-MT DE TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحداب الغي2

املصحوبة  الغي2  اممتعة  نقل 

لحداب الغي2

استي2اس ج تصدير.

املكان   : االأت اعي  املقر  عنوان 

بوعفيف  سيدي  مركز  انزا  املدعو 

ايت يوسف ج علي 32222 الحدي ة 

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : توفيق  محجوب  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد محجوب توفيق عنوانه)ا) 
عابد  سيدي  حي   22 رقم  انفا  زنقة 

32222 الحدي ة املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:



عدس 5747 - 26 أ اسى امج 6 2444 )22 سيد 21 2222)الجريدة الرسمية   23944

الديد محجوب توفيق عنوانه)ا) 

عابد  سيدي  حي   22 رقم  انفا  زنقة 

32222 الحدي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالحدي ة  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 325.

2253I

DK PARTNERS MAROC

NEWEDGE AESTHETICS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

NEWEDGE AESTHETICS شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي 59 شارع 

الزرقطوني الدجر الداسس رقم 

29 - 22222 الدار البيضاء امل لكة 

املغربية.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.484225

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تم تغيي2   2222 يوليوز   25 املؤرخ في 

جبيع  »شراء  من  الشركة  نشاط 

استي2اس   •« إ 6  الطبية«  امأهزة 

جتصدير املعدات الطبية.

• استي2اس جتصدير امأهزة الطبية 

،

جالشراء  جالتصدير  االستي2اس   •

جالبيع جالتدويق جالتجزئة جالتوزيع 

مدتحضرات  لج يع  بالج لة 

التج يل ،«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 39252.

2254I

MEDCAD

MEDCAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MEDCAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد جعنوان مقرها 
االأت اعي 

رقم 682 ر س س ي ر /3 تجزئة 
باساتين 7  

52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 57765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية   
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

                                       MEDCAD
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة اج البناء
عنوان املقر االأت اعي 

تجزئة   3/ ر س س ي ر   682 رقم 
باساتين 7 

 52222 مكناس املغرب
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي
 2222  : الع راني  عبلة  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة 
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء
الديدة عبلة الع راني عنوانه)ا) 
رقم 5 سرب سيدي بصري حي الزيتونة 

مكناس 52222 مكناس املغرب
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة

الديدة عبلة الع راني عنوانه)ا) 
رقم 5 سرب سيدي بصري حي الزيتونة 

مكناس 52222 مكناس املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 بتاريخ  ب كناس  التجارية 

2222 تحت رقم 4428
2255I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

HIGH TURBO SERVICES
إعالن متعدس القرارات

FMCOMPTA - Comptable Agréé
 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،
Casablanca Maroc

HIGH TURBO SERVICES »شركة 
ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: زنقة 7 

الرقم 5 الطابق الثاني الشقة رقم 4 
سعاسة سيدي ال21نو�سي - 22622 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.486283

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تحويل املقر االأت اعي الحا ي  مايلي: 
الطابق   5 الرقم   7 للشركة من زنقة 
سعاسة سيدي   4 الثاني الشقة رقم 
 5 زنقة  إ 6  الدارالبيضاء  ال21نو�سي 
222 الطابق امجل حي القدس  الرقم 

سيدي ال21نو�سي الدارالبيضاء
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تحيين جتبني القانون امسا�سي 
الجديد للشركة ليتالئم مع التغيي2ات 

الدابقة
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :4 رقم  بند 
من  الرابع  الفصل  تغيي2  مايلي: 
املتعلق  للشركة  امسا�سي  القانون 
باملقر اإلأت اعي للشركة ليتالئم مع 

التغيي2ات الدابقة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

رقم  تحت   2222 سأن21   28

.(849652(42446

2256I

THK CONSULTING

 GROUPE SCOLAIRE
INSTEIN JUNIOR PRIVE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

THK CONSULTING

 N°5 ,Rue Ghassan kanafani

 Espace jardin lala Meryem

 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC

 GROUPE SCOLAIRE INSTEIN

JUNIOR PRIVE شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)

جعنوان مقرها اإلأت اعي الطابق 

االر�سي رقم 3 حي طارق م.ج فاس - 

32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62923

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2222 نون21   24 املؤرخ في 

املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 

 GROUPE SCOLAIRE INSTEIN

رأس الها  مبلغ   JUNIOR PRIVE

مقرها  جعنوان  سرهم   222.222

 3 رقم  االر�سي  الطابق  اإلأت اعي 

فاس   32222  - حي طارق م.ج فاس 

نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

الطابق  ب  التصفية  مقر  جحدس 

 - 3 حي طارق م.ج فاس  االر�سي رقم 

32222 فاس املغرب. 

ج عين:
الزراري  الرح ان  عبد  الديد)ة) 
حي   3 ر  ع ارة   2 رقم  عنوانه)ا)  ج 

فاس   32222 فاس  املدي2ة  النديم 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
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جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5232.
2257I

BT CONSEIL

LE BAR A ROULEAUX
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

LE BAR A ROULEAUX شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22,شارع 
سارية بن زنيم, الطابق التالث 

الشقة 3 - 22222 الدار البيضاء 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
564725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 LE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BAR A ROULEAUX
غرض الشركة بإيجاز : -مطعم.

22,شارع   : عنوان املقر االأت اعي 
سارية بن زنيم, الطابق التالث الشقة 

3 - 22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 522  : الدرسي  أمي ة  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : الدرسي  حنان  الديدة 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديدة أمي ة الدرسي عنوانه)ا) 
إقامة  الغافقي  الرح ان  عبد  زنقة 
 22222  26 شقة  ب  ع ارة  يازمان 

الرباط املغرب.
الديدة حنان الدرسي عنوانه)ا) 
إقامة  الغافقي  الرح ان  عبد  زنقة 
 22222  26 شقة  ب  ع ارة  يازمان 

الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة أمي ة الدرسي عنوانه)ا) 
إقامة  الغافقي  الرح ان  عبد  زنقة 
 22222  26 شقة  ب  ع ارة  يازمان 

الرباط املغرب 
الديدة حنان الدرسي عنوانه)ا) 
إقامة  الغافقي  الرح ان  عبد  زنقة 
 22222  26 شقة  ب  ع ارة  يازمان 

الرباط املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
سأن21 2222 تحت رقم 22848974.

2258I

amina zouheir

بيني فير
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

amina zouheir
 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،
30000، fes maroc

بيني في2 شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
جعنوان مقرها اإلأت اعي رقم 3 

ع ارة 52 مكاتب اشرف شارع مح د 
6 - 32222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68393

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تقرر   2222 سأن21   25 في  املؤرخ 
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة  حل 
ذات الشريك الوحيد بيني في2 مبلغ 
جعنوان  سرهم   222.222 رأس الها 
ع ارة   3 رقم  اإلأت اعي  مقرها 
 6 مح د  شارع  اشرف  مكاتب   52
 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   32222  -

توقف النشاط.
 3 رقم  ب  التصفية  مقر  جحدس 
ع ارة 52 مكاتب اشرف شارع مح د 

6 - 32222 فاس املغرب. 
ج عين:

الديد)ة) لبنى االراري ج عنوانه)ا) 
عين  طريق  عرفات  تجزئة   42 رقم 
املغرب  فاس   32222 الشقف 

ك صفي )ة) للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 6769.
2259I

ACIS FEED SERVICES

ACIS FEED SERVICES
إعالن متعدس القرارات

ACIS FEED SERVICES
املنطقة الحرة للتصدير بوخالف، 
القطعة رقم 43أ، الطابق الثاني، 
املكتب رقم 227 ، 92222، طنجة 

املغرب
ACIS FEED SERVICES »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: املنطقة 
الحرة للتصدير بوخالف، القطعة 

رقم 43أ، الطابق الثاني، املكتب رقم 
227 - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.88687
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

من  اأت اعية  حصة   322 تفويت 

322 حصة اأت اعية من فئة  أصل 

222 سرهم م.ع.ص للحصة الواحدة، 

بقي ة اأ الية قدرها 32.222 سرهم 

للشريك  سلفا  جاملكتتبة  م.ع.ص، 

شطر  الدين  سهم  الديد  الوحيد 

 ACIS FEED SERVICES« شركة  في 

SARL-AU«، لصالح الديد علي ابن 

جالداكن  الجندية،  مغربي  الشيخ، 

بت ارة، شارع طارق ابن زياس.

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

من  للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 

املنطقة  بـ«طنجة،  الحا ي  مقرها 

القطعة  بوخالف،  للتصدير  الحرة 
املكتب  الثاني،  الطابق  43أ،  رقم 
إ 6 مقرها الجديد الكائن   »227 رقم 

للتصدير  الحرة  املنطقة  بـ«طنجة، 
بوخالف، الجزء رقم 24ب، القطعة 
املكتب  الثاني،  الطابق  24أ2،  رقم 

رقم 25أ«.

قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 

تجديد ثقة تديي2 الشركة في الديد 

علي ابن الشيخ، بصفته مدي2 جحيد 

 ACIS FEED SERVICES« لشركة 

SARL-AU« ، جذلك ملدة غي2 محدجسة. 

معامالتها  أ يع  في  الشركة  تلزم 

الشريك  لل دي2  الوحيد  بالتوقيع 

الديد علي ابن الشيخ.

عل6  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
مايلي: تحيين جإعاسة صياغة القانون 

مج وع  ليش ل  للشركة  امسا�سي 

التغيي2ات الجديدة. 

جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

تحيين جإعاسة صياغة النظام  مايلي: 

امسا�سي بالكامل.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262382.

2262I
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Cabinet Comptable Azmani Mounsef

FLEX BOATS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

FLEX BOATS شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها االأت اعي زنقة 

الياس ين رقم 45 تجزئة حي املر�سى - 

32222 الحدي ة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3847

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

ت ت   2222 نون21   29 في  املؤرخ 

نشاط  إ 6  التالية  امنشطة  إضافة 

الشركة الحا ي :

ذات  الزجارق  ج  القوارب  كراء 

امأهزة  أج  املعدات  ج  املحرك 

الرياضات  ج  لأللعاب  املخصصة 

املائية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  بالحدي ة  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 328.

2262I

COFISAM

ARON MEDIA SARL AU
إعالن متعدس القرارات

COFISAM

ع ارة 65, الطابق االجل تجزئة 

مدرجر 2 شارع الحدن الثاني ، 

22222، ت ارة املغرب

ARON MEDIA SARL AU »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة ذات 

الشريك الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: عند 

سجمكوم بيدت كونديل شقة رقم 4 

الطابق االجل تجزئة قاسر مرس الخي2 

- - ت ارة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.233732
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 شتن21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
عبد  الوحيد  املدي2  استقالة  قبول 
املنعم الكزان الذي أعلن استقالته 

من منصبه ك دي2 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
الديد  بشخص  جحيد  مدي2  تعيين 

طارق محول 
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
سيتض ن  الشركة-  غرض  تعديل 
امنشطة  للشركة  الجديد  الهدف 
- مشغل االستوسيو للتوأيه  التالية: 
الصوتي  اإلصالح  أج  جالتكيف 
تشغيل شبكة   - لألفالم الدين ائية 

تليفزيونية - أع ال مدرحية 
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
الجديد  الهدف  سيتض ن  مايلي: 
الدين ا   - للشركة امنشطة التالية: 
جاإلنتاج  جاملدرح  جالتلفزيون 
جبيع امأهزة  تأأي2 جشراء   - اإلذاعي 
الد عية جالبصرية - تنظيم الندجات 
 - جاملعارض  جاملهرأانات  جاملؤت رات 

املؤت رات الفنية الوطنية جالدجلية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   28 بتاريخ  بت ارة  االبتدائية 

2222 تحت رقم 2422.
2262I

aice compta

FEDALA IMMOBILIER
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مدي2 أديد للشركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
FEDALA IMMOBILIER شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 272 زنقة 
27 الحدنية 2 شارع املقاجمة - 

22652 املح دية املغرب.
تعيين مدي2 أديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32287

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
تم تعيين   2222 نون21   28 املؤرخ في 
مدي2 أديد للشركة الديد)ة) تجوي 

خليل ك دي2 جحيد
تبعا إلقالة مدي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملح دية بتاريخ 22 نون21 

2222 تحت رقم 2289.
2263I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 GLOBAL كلوبال بيوتي.بيو
BEAUTY.BIO

إعالن متعدس القرارات

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
امجل تطوان ، 93222، تطوان 

املغرب
 GLOBAL كلوبال بيوتي.بيو
BEAUTY.BIO »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 
الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: حي 
الريحانة 9 بوأراح املالليين تطوان - 

93222 تطوان املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.32223

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 27 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 232 تفويت  عل6  املصاسقة  مايلي: 
حصة اأت اعية من طرف الديدة 
عبد  الديد  لفائدة  بييي،  مريم 
لبطاقة  الحامل  الهش يوي،  النور 
 ،L278587 عدس  الوطنية  التعريف 
محدجسة  شركة  من  الشركة  تحويل 

محدجسة  شركة  إ 6  املدؤجلية 
املدؤجلية ذات شريك جحيد

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تغي2 مدي2 الشركة من الديد  مايلي: 
ج  ت  ب  الهش يوي،  النور  عبد 
مح د  الديد  إ 6   ،L278587 عدس 
 ،L29822 ب ت ج عدس  الهش يوي، 

ملدة غي2 محدجسة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص عل6 مايلي: 
ساهم الديد عبد النور الهش يوي، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
شريك  بصفته   ،L278587 عدس 
مائة  قدره  ب بلغ  الشركة  في  جحيد 
سرهم)   222222.22( سرهم  ألف 

نقدا.
بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 
حدس رأس ال الشركة في مبلغ مائة 
سرهم)   222222.22( سرهم  ألف 
 2222( حصة  الف  إ 6  مقد ة 
حصة) قي ة كل جاحدة منها 222,22 
 22 من  مرق ة  سرهم)  )مائة  سرهم 
مخولة ج مكتتبة ج محررة   2222 إ 6 
ج مندوبة بالكامل في اسم الشريك 
الوحيد الديد عبد النور الهش يوي 

طبقا ملقتضيات البند 6 أعاله.
بند رقم 8: الذي ينص عل6 مايلي: 
تم تعييـــن الديــد مح د الهش يوي، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
ملدة  للشركة  مدي2ا   ،L29822 عدس 

غي2 محدجسة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   27 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2432.
2264I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

RIYAD TAXIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc
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RIYAD TAXIS شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي 

الشاطئ الج يل الحدي ة - 32222 
الحدي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3933

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 أكتوبر 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 RIYAD : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.TAXIS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امشخاص.
حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الشاطئ الج يل الحدي ة - 32222 

الحدي ة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : ببوح  املدت ع  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ببوح  املدت ع  الديد 
الدكن  حي   34 ع ارة   22 شقة 
 32222 بوعياش  بني  الشعبي 

الحدي ة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ببوح  املدت ع  الديد 
الدكن  حي   34 ع ارة   22 شقة 
 32222 بوعياش  بني  الشعبي 

الحدي ة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالحدي ة  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 323.
2265I

7P CONSEIL

WAVY DAYS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

7P CONSEIL

شقة رقم 24 رقم 74 زاجية شارع 

فرحت حشاس جشارع غاندي حي 

القدس ، 82222، اكاسير املغرب

WAVY DAYS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي حي سكوتي 

ت راغت اجرير - 82222 اكاسير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53832

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 WAVY : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.DAYS

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ركوب اممواج

نزل سياحي.

حي   : االأت اعي  املقر  عنوان 

 82222  - اجرير  ت راغت  سكوتي 

اكاسير املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

522 حصة   : الديد عاسل لكريني 

بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديدة جيس أارسان نيكول : 522 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لكريني  عاسل  الديد 

مركز تغازجت 82222 اكاسير املغرب.

نيكول  أارسان  جيس  الديدة 

 82222 تغازجت  مركز  عنوانه)ا) 

اكاسير املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  لكريني  عاسل  الديد 

مركز تغازجت 82222 اكاسير املغرب
نيكول  أارسان  جيس  الديدة 

 82222 تغازجت  مركز  عنوانه)ا) 

اكاسير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   28 بتاريخ  باكاسير  التجارية 

2222 تحت رقم 229592.

2266I

أيدط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.ج

ILIABDE
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

أيدط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.ج

شارع الحدن امجل، إقامة باب 

العقلة س، الطابق امر�سي، تطوان 

تطوان، 93222، تطوان املغرب

ILIABDE شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي سوق 

الدبت القديم بني سعيد تطوان 

تطوان 93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   24

املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ILIABDE

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة

التجارة.

سوق   : االأت اعي  املقر  عنوان 

تطوان  سعيد  بني  القديم  الدبت 

تطوان 93222 تطوان املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 522  : الديد عبد الواحد البقا ي 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

الديد الياس البقا ي : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

البقا ي  الواحد  عبد  الديد 

عنوانه)ا) سجار ارك بني سعيد تطوان 

93222 تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  البقا ي  الياس  الديد 

اسبانيا 46242 فالينديا اسبانيا.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

البقا ي  الواحد  عبد  الديد 

عنوانه)ا) سجار ارك بني سعيد تطوان 

93222 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   26 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2422.

2267I

 AL HAKIM EXPERTISE ET ARBITRAGE

MEDICAL

 AL HAKIM EXPERTISE ET

ARBITRAGE MEDICAL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

حل شركة

 AL HAKIM EXPERTISE ET

ARBITRAGE MEDICAL

259 شارع يعقوب املنصور املدخل 

ب الطابق 3 رقم 22 ، 22222، الدار 

البيضاء املغرب

 AL HAKIM EXPERTISE ET

ARBITRAGE MEDICAL شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة)في طور 

التصفية)
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جعنوان مقرها اإلأت اعي 259 شارع 
يعقوب املنصور املدخل ب الطابق 
3 رقم 22 - 22222 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.542399

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   27 املؤرخ في 
املحدجسة  املدؤجلية  ذات  شركة 
 AL HAKIM EXPERTISE ET
مبلغ   ARBITRAGE MEDICAL
جعنوان  سرهم   322.222 رأس الها 
259 شارع يعقوب  مقرها اإلأت اعي 
املنصور املدخل ب الطابق 3 رقم 22 
- 22222 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : غياب نشاط تجاري.
جحدس مقر التصفية ب 259 شارع 
الطابق  املدخل ب  املنصور  يعقوب 
samira.elhajjam@  -  22 رقم   3
البيضاء  الدار   mondial-care.com

املغرب. 
ج عين:

ج  العلوي  املومن  عبد  الديد)ة) 
عنوانه)ا) 259 شارع يعقوب املنصور 
املدخل ب الطابق 3 رقم 22 22222 
)ة)  ك صفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
جعند اإلقتضاء الحدجس املفرجضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  عل6 
ج  العقوس  تبليغ  محل  ج  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
سأن21 2222 تحت رقم 22848238.

2268I

مقاجلة في الحدابات

CHARICAS
شركة التضامن

قفل التصفية

مقاجلة في الحدابات
32 شارع مح د الخامس الحدي ة 
ص.. ب 334، 32222، الحدي ة 

املغرب

CHARICAS شركة التضامن
جعنوان مقرها اإلأت اعي : سيدي 

بوعفيف أيت يوسف جعلي - 32222 
الحدي ة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.443
الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 
2222 تقرر حل  28 سأن21  املؤرخ في 
مبلغ  التضامن  شركة   CHARICAS
جعنوان  سرهم   252.222 رأس الها 
بوعفيف  سيدي  اإلأت اعي  مقرها 
أيت يوسف جعلي - 32222 الحدي ة 
عن  التام  اللتوقف  نتيجة  املغرب 

النشاط.
ج عين:

ج  أكرجح  نورالدين   الديد)ة) 
ايت  ايحيي  امحند  ايت  عنوانه)ا) 
الحدي ة   32222 جعلي  يوسف 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
سيدي  جفي   2222 نون21   28 بتاريخ 
بوعفيف أيت يوسف جعلي - 32222 

الحدي ة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالحدي ة  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 443.
2269I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

HALIL TRANS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
HALIL TRANS شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي مدتوطن 
عند مركز االع ال ساي تجزئة 
العث انية الحي االساري الطابق 
الثالث - 23222 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 

القانون  إعداس  تم   2222 نون21   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 HALIL : اإلقتضاء ب ختصر تد يتها

.TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني ج الدج ي لفائدة االخرين.

عنوان املقر االأت اعي : مدتوطن 

تجزئة  ساي  االع ال  مركز  عند 

الطابق  االساري  الحي  العث انية 

الثالث - 23222 بني مالل املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222 الديد هليل عبد الكريم : 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد هليل عبد الكريم عنوانه)ا) 

تجزئة بهيجة رقم 6 23222 بني مالل 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

الديد هليل عبد الكريم عنوانه)ا) 

تجزئة بهيجة رقم 6 23222 بني مالل 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 28 سأن21 

2222 تحت رقم 2228.

2272I

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

G-DAILY-HOTEL

شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

 RUE MY ISMAIL N° 66

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

G-DAILY-HOTEL شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 228 

الطابق 2 زنقة موالي اسريس 

خريبكة - 25222 خريبكة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5899

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

تقرر حل   2222 نون21   28 املؤرخ في 

ذات  شركة   G-DAILY-HOTEL

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

 222.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

 228 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 

الطابق 2 زنقة موالي اسريس خريبكة 

- 25222 خريبكة املغرب نتيجة لعدم 

بلوغ هدفها جغياب امكانية الت ويل.

ج عين:

ج  الخراز  حدن  الديد)ة) 

عنوانه)ا) 228 الطابق 2 زنقة موالي 

خريبكة   25222 خريبكة  اسريس 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 228 جفي   2222 نون21   28 بتاريخ 

الطابق 2 زنقة موالي اسريس خريبكة 

- 25222 خريبكة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

27 سأن21  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2222 تحت رقم 622.

2272I
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OUTSOURCING ADVISORY

ARDENIUM
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE AIT OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC
ARDENIUM شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 232 - 

شارع أنفا إقامة أزجر مكتب رقم 22 
ب - 22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

564275
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   28
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ARDENIUM
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
جالدعم  االستشارات  أ يع  أساء 
جالخدمات جمقدمي امع ال لألفراس 
أج  العامة  جاملؤسدات  جالشركات 

الخاصة امخرى.
 -  232  : االأت اعي  املقر  عنوان 
 22 شارع أنفا إقامة أزجر مكتب رقم 

ب - 22222 الدار البيضاء املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 52.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:
252 حصة   : الديدة سارة بنزيان 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
حصة   252  : الديد أمين امزهر 

بقي ة 222 سرهم للحصة.
 25222  : بنزيان  سارة  الديدة 

بقي ة 222 سرهم.
 25222  : امزهر  أمين  الديد 

بقي ة 222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنزيان  سارة  الديدة 

الطابق  شارع الكندي ع ارة الهدجء 
3 رقم 23 92222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  امزهر  أمين  الديد 

23 حي الرياض  بلوك رقم   29 قطاع 

22292 الرباط املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بنزيان  سارة  الديدة 

الطابق  شارع الكندي ع ارة الهدجء 
3 رقم 23 92222 طنجة املغرب

عنوانه)ا)  امزهر  أمين  الديد 

23 حي الرياض  بلوك رقم   29 قطاع 

22292 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 848822.

2272I

MEGAINDUS

MEGAINDUS
إعالن متعدس القرارات

MEGAINDUS

تجزئة فلورنديا 2، القطعة رقم 

56، بنديبان ، 92222، طنجة 

املغرب

MEGAINDUS »شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«

جعنوان مقرها االأت اعي: تجزئة 

فلورنديا 2، القطعة رقم 56، 

بنديبان - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.86422

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 نون21 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 

للشركة  االأت اعي  النشاط  تغيي2 

تصنيع االت جتجهيزات للقطاع   : إ 6 

الصناعي.

عل6  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الشركة  تديي2  ثقة  تجديد  مايلي: 
بصفته  محدن،  مح د  الديد  في 
ملدة  جذلك  للشركة،  الوحيد  املدي2 
تلزم الشركة في أ يع  غي2 محدجسة. 
جالشريك  املدي2  بتوقيع  معامالتها 

الوحيد الديد مح د محدن.
عل6  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحيين جإعاسة صياغة القانون 
مج وع  ليش ل  للشركة  امسا�سي 

التغيي2ات الجديدة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
عل6  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
تحيين جإعاسة صياغة النظام  مايلي: 

امسا�سي بالكامل.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262373.
2273I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

GLOBAL BEAUTY. BIO
إعالن متعدس القرارات

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
امجل تطوان ، 93222، تطوان 

املغرب
GLOBAL BEAUTY. BIO »شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة«
جعنوان مقرها االأت اعي: حي ريحانة 
9 بوحجار املالليين ع الة تطوان. - 

93222 تطوان املغرب.
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.32223

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 32 غشت 2222

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
املوافقة ج املصاسقة عل6 تفويت 272 
حصة من الشركة من طرف الديدة 
مريم بييي الحاملة لبطاقة التعريف 
لفائدة   AD224723 عدس  الوطنية 

الديد عبد النور الهش يوي الحامل 
عدس  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.L278587
عل6  ينص  الذي   :2-3 رقم  قرار 
بييي  مريم  الديدة  استقالة  مايلي: 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
ملدة  جإبرائها   AD224723 عدس 
النور  عبد  الديد  تعيين  ج  تديي2ها 
الهش يوي الحامل لبطاقة التعريف 
مدي2   L278587 عدس  الوطنية 

الشركة ملدة غي2 محدسة.
عل6  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
الشركة  إلتزامات  أ يع  إن  مايلي: 
يعد إلزاميا توقيع الديد نور الدين 

الهش يوي بصفته مدي2 الشركة.
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص عل6 مايلي: 
لفائدة  الشركة  حصص  توزيع  تم 
الديد عبد النور الهش يوي الحامل 
عدس  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
ج الديدة  772 حصة,  L278587 ب 
مريم بييي الحاملة لبطاقة التعريف 
 232 ب   AD224723 الوطنية عدس 

حصة.
بند رقم 8: الذي ينص عل6 مايلي: 
الهش يوي  النور  الديد عبد  تعيين 

مدي2 الشركة ملدة غي2 محدسة.
عل6  ينص  الذي   :22 رقم  بند 
الشركة  إلتزامات  أ يع  إن  مايلي: 
يعد إلزاميا توقيع الديد نور الدين 

الهش يوي بصفته مدي2 الشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن21   29 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2222 تحت رقم 2857.
2274I

CANOCAF SARL

SILYA HOTELS PROPERTIES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنداء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،62222 ،الناظور

MAROC
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 SILYA HOTELS PROPERTIES
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي الحي 
الج ركي القديم سكن شهالن 

الطابق الرابع اقامة رقم 22 بني 
أنصار - 62252 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

24997
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   23
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 SILYA  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.HOTELS PROPERTIES
/2  : بإيجاز  الشركة  غرض 
2/استغالل  استغالل فندق مصنف 

مقهى ج مطعم.
الحي   : االأت اعي  املقر  عنوان 
شهالن  سكن  القديم  الج ركي 
بني   22 رقم  اقامة  الرابع  الطابق 

أنصار - 62252 الناظور املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 222  : سغوش  ندي2ين  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 222  : الح وتي  عزالدين  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 222  : الح وتي  مح د  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
 222  : الح وتي  سيليا  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.
222 حصة   : الديد أني2 الح وتي 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة ندي2ين سغوش عنوانه)ا) 
أنصار  بني  الحديدية  الدكة  حي 

62252 الناظور املغرب.

الح وتي  عزالدين  الديد 
بني  الحديدية  الدكة  حي  عنوانه)ا) 

أنصار 62252 الناظور املغرب.
الديد مح د الح وتي عنوانه)ا) 
أنصار  بني  الحديدية  الدكة  حي 

62252 الناظور املغرب.
الديدة سيليا الح وتي عنوانه)ا) 
أنصار  بني  الحديدية  الدكة  حي 

62252 الناظور املغرب.
الديد أني2 الح وتي عنوانه)ا) حي 
 62252 الدكة الحديدية بني أنصار 

الناظور املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة ندي2ين سغوش عنوانه)ا) 
أنصار  بني  الحديدية  الدكة  حي 

62252 الناظور املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   22 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2222 تحت رقم 4863.
2275I

االعالنات االسارية للشركات املغربية

FRAMCHA SARL
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

االعالنات االسارية للشركات املغربية
 AGADIR ،88222 ، املغرب

MAROC
FRAMCHA SARL شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي حي موالي 
رشيد زنقة تافياللت ن 42 - 82222 

انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2428
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.FRAMCHA SARL
خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التوصيل.
عنوان املقر االأت اعي : حي موالي 
رشيد زنقة تافياللت ن 42 - 82222 

انزكان املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 72.222 الشركة:  رأس ال  مبلغ 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الشباني  اللطيف  عبد  الديد 
زنقة  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا) 
انزكان   82222  42 ن  تافياللت 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الشباني  اللطيف  عبد  الديد 
زنقة  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا) 
تافياللت ن 42 82222 انزكان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   25 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2222 تحت رقم 27522.

2276I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

NADEM TAXIS
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

NADEM TAXIS شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي سجار 

تفندة أ اعة ازمورن الحدي ة - 
32222 الحدي ة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3935

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 أكتوبر 
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NADEM TAXIS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

امشخاص.
سجار   : االأت اعي  املقر  عنوان 
 - الحدي ة  ازمورن  أ اعة  تفندة 

32222 الحدي ة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
العظيم  عبد  االسري�سي  الديد 
سرهم   222 بقي ة  حصة   2.222  :

للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
العظيم  عبد  االسري�سي  الديد 
ق رة  ايت  تزاغين  سجار  عنوانه)ا) 

32222 الحدي ة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
العظيم  عبد  االسري�سي  الديد 
ق رة  ايت  تزاغين  سجار  عنوانه)ا) 

32222 الحدي ة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالحدي ة  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم 324.
2277I

STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

STE MAJAN EL HAMRA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تفويت حصص

 STE CABINET BASIC COMPTA
SARL AU

 RUE IMAM GHAZALI IMM
 HAMMOUTI 2 ETAGE APP 3 ،
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60000، OUJDA MAROC
STE MAJAN EL HAMRA شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة بدر 

بني سرار رقم 388 - 62222 جأدة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32262
ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
ت ت   2222 شتن21   25 في  املؤرخ 

املصاسقة عل6 :
قي�سي  رشيد  )ة)  الديد  تفويت 
222 حصة اأت اعية من أصل 222 
حصة لفائدة الديد )ة) عبد الكريم  

مومني بتاريخ 25 شتن21 2222.
فوزية بربوشة  )ة)  تفويت الديد 
222 حصة اأت اعية من أصل 222 
حصة لفائدة الديد )ة) عبد الكريم  

مومني بتاريخ 25 شتن21 2222.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
سأن21   27 بتاريخ  بوأدة  التجارية 

2222 تحت رقم 3722.

2278I

sacofi

MAROC IMMO ISKAN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sacofi
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc
MAROC IMMO ISKAN شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 22 زنقة 
لي21تي لطابق 3 رقم 5 الدار البيضاء 

- 22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
562729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   27

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.MAROC IMMO ISKAN

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري،

املنقولة  امل تلكات  تاأر أ يع   •

جغي2 املنقولة.

• مطور،

عل6  جاالستحواذ  البحث   •

املباني  أرا�سي املباني جسراسة جإنشاء 

جامأنحة جالفيالت جاملباني جاملرافق.

اإلنشاءات  لج يع  الشركة   •

االستخدام  أج  الدكني  لالستخدام 

بامصالة عن   ، الصناعي أج التجاري 

نفدها أج نيابة عن أطراف ثالثة.

امع ال  بكافة  الشركة  تقوم   •

العامة جالخاصة جتوصيل املنتجات 

ب ا في  الجاهزة جأ يع أع ال البناء 

ذلك امع ال الك21ى.

تحدين أ يع امرا�سي جاملباني   •

جامشغال  الصالحة  امع ال  بكافة 

امخرى.

الجبس  لتصنيع  جرش  إنشاء   •

جالتدخل  جغي2ها  جالكهرباء  جالنجارة 

في مجال البناء..
زنقة   22  : عنوان املقر االأت اعي 
لي21تي لطابق 3 رقم 5 الدار البيضاء - 

22222 الدار البيضاء املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : الطلبة  الحدين  الديد 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

الديد الحدين الطلبة عنوانه)ا) 
ت ارة   2 املدي2ة   43 رقم  اجفوك 

22222 الرباط املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد الحدين الطلبة عنوانه)ا) 
ت ارة   2 املدي2ة   43 رقم  اجفوك 

22222 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نون21 2222 تحت رقم 846584.

2279I

HAJARMOUNAR

ANISAGRO
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

HAJARMOUNAR
 Rue Halab N°01 avEl maghrib

 Al Arabi Hay Molay Rachid
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
ANISAGRO شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع مكة 

ع ارة رقم 48 الطابق امجل شقة 
رقم 22 العيون العيون 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

43972
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   29
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.ANISAGRO
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الزراعية،  امل تلكات  جاستغالل 
أ يع  بيع جشراء  الت2بية جالتد ين، 

املنتوأات الزراعية.

عنوان املقر االأت اعي : شارع مكة 

ع ارة رقم 48 الطابق امجل شقة رقم 
العيون   72222 العيون  العيون   22

املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 222 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

شرف  املصطفى  مح د  الديد 

الدين : 522 حصة بقي ة 222 سرهم 

للحصة.

الديدة االشهب جساس : 522 حصة 

بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

شرف  املصطفى  مح د  الديد 

زنقة  الدالم  حي  عنوانه)ا)  الدين 
العيون   22 رقم  ح اسي  اح د 

72222 العيون املغرب.

عنوانه)ا)  جساس  االشهب  الديدة 

تجزئة   2 قطاع   25 شقة   57 ع ارة 
ت ارة   22222 امطاع  أجالس  رياض 

املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

شرف  املصطفى  مح د  الديد 

زنقة  الدالم  حي  عنوانه)ا)  الدين 
العيون   22 رقم  ح اسي  اح د 

72222 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   28 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2222 تحت رقم 3495/22.

2282I

LEADER FINANCE

RIME GARDEN
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT N° 2

 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC
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RIME GARDEN شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
جعنوان مقرها اإلأت اعي جاحة 

سجار لكواسم تاسلطانت مراكش - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
226222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 يونيو   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 RIME  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.GARDEN
غرض الشركة بإيجاز : رياض/سار 

الضيافة.
عنوان املقر االأت اعي : جاحة سجار 
لكواسم تاسلطانت مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : مينة  عباك  الديدة 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مينة  عباك  الديدة 
تاسلطانت  لكواسم  سجار  جاحة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  مينة  عباك  الديدة 
تاسلطانت  لكواسم  سجار  جاحة 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 225244.
2282I

FINANCE CENTER

PALM PARC
إعالن متعدس القرارات

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

PALM PARC »شركة ذات 
املدؤجلية املحدجسة ذات الشريك 

الوحيد«
جعنوان مقرها االأت اعي: سيدي 

غانم رقم 222 مكرر - 42222 
مراكش املغرب.

»إعالن متعدس القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.72959
ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 نون21 2222
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
تفويت 222 حصة اأت اعية م لوكة 
من طرف الديد عاسل برزجق لفائدة 

الديد مح د العامري
قرار رقم 2: الذي ينص عل6 مايلي: 
من  برزجق  عاسل  الديد  استقالة 
بالديد  تعويضه  ج  ك دي2  منصبه 
مح د العامري ك دي2 جحيد للشركة 

ملدة غي2 محدسة
قرار رقم 3: الذي ينص عل6 مايلي: 
من  للشركة  االأت اعي  املقر  تحويل 
222 مكرر مراكش  سيدي غانم رقم 
 75 ا 6 املحاميد برج الزيتون ع ارة 

رقم 22 مراكش
جتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام امسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص عل6 مايلي: 
املحاميد   : للشركة  االأت اعي  املقر 
 22 رقم   75 ع ارة  الزيتون  برج 

مراكش
عل6  ينص  الذي   :24 رقم  بند 
تعيين الديد مح د العامري  مايلي: 
مدي2 جحيد للشركة ملدة غي2 محدجسة 

مع االمضاء الوحيد.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   28 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242325.
2282I

CABINET ESSADKIA

B EXPRESS DISTRIBUTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt
maroc

 B EXPRESS DISTRIBUTION
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي تجزئة 
الزيتون رقم 227 - 65452 العيون 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2629
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 شتن21   25
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 B  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.EXPRESS DISTRIBUTION
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التصدير ج   / البضائع لحداب الغي2 

االستي2اس / التجارة.
تجزئة   : االأت اعي  املقر  عنوان 
العيون   65452  -  227 الزيتون رقم 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 -

 422  : بوعاللة  ياسين  الديد 
بقي ة 222 سرهم.

 322  : بوعاللة  يوسف  الديد 
بقي ة 222 سرهم.

الديد املكي بوعاللة : 322 بقي ة 
222 سرهم.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

ياسين بوعاللة عنوانه)ا)  الديد 
 65452  227 رقم  الزيتون  تجزئة 

العيون املغرب.
الديد يوسف بوعاللة عنوانه)ا) 
 65452  227 رقم  الزيتون  تجزئة 

العيون املغرب.
الديد املكي بوعاللة عنوانه)ا) حي 
العيون   65452  22 رقم   22 امللعب 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
ياسين بوعاللة عنوانه)ا)  الديد 
 65452  227 رقم  الزيتون  تجزئة 

العيون املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون21   29 االبتدائية بتاجريرت بتاريخ 

2222 تحت رقم 472.
2283I

excofi

LACASA DE CAR
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

رفع رأس ال الشركة

excofi
الشق 3 ع ارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدج فاس ، 32222، فاس املغرب
LACASA DE CAR شركة ذات 

املدؤجلية املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي املحل 

رقم 94 زنقة سيدي عبدالرح ان 
املجدجب حي طارق 2 - 32222 فاس 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57827

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تم   2222 نون21   25 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»325.222 سرهم« أي من »522.222 
عن  سرهم«   825.222« إ 6  سرهم« 
أج  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5232.
2284I
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FIDIMPO

 LABORATOIRE DES«
 ANALYSES MEDICALES LA

VICTOIRE »LAMV
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDIMPO
 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20253، CASABLANCA MAROC
 LABORATOIRE DES ANALYSES«

 MEDICALES LA VICTOIRE
LAMV« شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع علي 
يعتا محل رقم 278 حي املح دي 

الدار البيضاء - 22572 الدار 
البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 أكتوبر   29
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 LABORATOIRE DES ANALYSES«
 MEDICALES LA VICTOIRE

.»LAMV
مخت21   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خاص للتحاليل البيولوأيا الطبية.
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
علي يعتا محل رقم 278 حي املح دي 
الدار البيضاء - 22572 الدار البيضاء 

املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:

 2.222  : ناصر  مرجان  الديد 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ناصر  مرجان  الديد 
الفيليت  عطية  بن  زيزي  زنقة   278
الحي املح دي الدار البيضاء 22572 

الدار البيضاء املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ناصر  مرجان  الديد 
الفيليت  عطية  بن  زيزي  زنقة   278
الحي املح دي الدار البيضاء 22572 

الدار البيضاء املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

سأن21 2222 تحت رقم 849422.
2285I

excofi

PERLA TRANSACTION
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

excofi
الشق 3 ع ارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدج فاس ، 32222، فاس املغرب
PERLA TRANSACTION شركة 

ذات مدؤجلية محدجسة ذات 
الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 882 
الدندس ع ارة 3 تجزئة أبل تغات 

جاس فاس - 32222 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.52547

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 نون21   28 املؤرخ في 
شركة   PERLA TRANSACTION
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأس الها 52.222 سرهم 
 882 اإلأت اعي  مقرها  جعنوان 
3 تجزئة أبل تغات  الدندس ع ارة 
املغرب  فاس   32222  - فاس  جاس 
 / املنافدة   / نتيجة مزمة اقتصاسية 

ضعف املبيعات.

ج عين:

ج  هداج  الوهاب  عبد  الديد)ة) 
228 حي جاس  رقم   33 زنقة  عنوانه)ا) 

املغرب  فاس   32222 فاس  فاس 

ك صفي )ة) للشركة.

ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 

 882 جفي   2222 نون21   29 بتاريخ 

3 تجزئة أبل تغات  الدندس ع ارة 

جاس فاس - 32222 فاس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 29 نون21 2222 

تحت رقم 4959/022.

2286I

SOCIETE YOURAD

SOCIETE YOURAD
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCIETE YOURAD

 ،NREA 283 شارع ج ي العهد، مركز

الطابق االر�سي، املحل رقم 23. ، 

92222، طنجة املغرب

SOCIETE YOURAD شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 283 

 ،NREA شارع ج ي العهد، مركز

الطابق امر�سي، املحل رقم 23 - 

92222 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.228297

الوحيد  الشريك  قرار  ب قت�سى 

املؤرخ في 24 أكتوبر 2222 تقرر حل 

ذات  شركة   SOCIETE YOURAD

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد مبلغ رأس الها 22.222 سرهم 

283 شارع  جعنوان مقرها اإلأت اعي 

الطابق   ،NREA مركز  العهد،  ج ي 

 92222  -  23 رقم  املحل  امر�سي، 

جسية  لتصفية  نتيجة  املغرب  طنجة 

قبل اآلجان.

ج عين:
الديد)ة) مونية صقلي ج عنوانه)ا) 
طنجة   92222 بوبانة  طريق الجبل، 

املغرب ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
بتاريخ 22 نون21 2222 جفي 283 شارع 
الطابق   ،NREA مركز  العهد،  ج ي 
 92222  -  23 رقم  املحل  امر�سي، 

طنجة املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262372.

2287I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

HNK BAT
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
SAKKAKI SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

HNK BAT شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي املنظر 
الج يل زنقة 72 رقم 9 الطابق امجل 

رقم 2 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232982
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 HNK  : ب ختصر تد يتها  اإلقتضاء 

.BAT
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جخدمات البناء العقاري.
املنظر   : االأت اعي  املقر  عنوان 
الج يل زنقة 72 رقم 9 الطابق امجل 

رقم 2 - 92222 طنجة املغرب.
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أألها  من  تأسدت  التي  املدة 
الشركة : 222 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 
سرهم، مقدم كالتا ي:

:  الديد الحنكاري عبد الحفيظ 
522 حصة بقي ة 222 سرهم للحصة.

 522  : مح د  الحنكاري  الديد 
حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الحفيظ  عبد  الحنكاري  الديد 
اقامة  مراكش  شارع  عنوانه)ا) 
2 الطابق االجل رقم  2 بلوك  مراكش 

3 92222 طنجة املغرب.
الديد الحنكاري مح د عنوانه)ا) 
بلوك   2 شارع مراكش اقامة مراكش 
2 الطابق االجل رقم 3 92222 طنجة 

املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الحفيظ  عبد  الحنكاري  الديد 
اقامة  مراكش  شارع  عنوانه)ا) 
2 الطابق االجل رقم  2 بلوك  مراكش 

3 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 24655.

2288I

FOUZMEDIA

  LA SOCIETE » CONOMAD
« S.A.R.L

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LA SOCIETE » CONOMAD  «
S.A.R.L شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي 45 شارع 
فرندا الطابق 3 الشقة 8 أكدال - 

22222 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
264465

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 LA  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE » CONOMAD  «

.S.A.R.L
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
45 شارع  عنوان املقر االأت اعي : 
 - أكدال   8 الشقة   3 فرندا الطابق 

22222 الرباط املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأس ال الشركة: 2.222.222 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ليل6  عواس  الديدة 
الداخلة 7 رقم 32 حي كيش االجساية 

---- ت ارة املغرب.
عنوانه)ا)  رشيد  عواس  الديد 
الداخلة 7 رقم 32 حي كيش االجساية 

---- ت ارة املغرب.
عنوانه)ا)  ياسين  عواس  الديدة 
 28 88 الشقة  رياض امندلس ع ارة 

حي الرياض 22222 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  عواس  بشرى  الديدة 
الداخلة 7 رقم 32 حي كيش االجساية 

---- ت ارة املغرب.
الديدة عائشة املتوكل عنوانه)ا) 
الداخلة 7 رقم 32 حي كيش االجساية 

---- ت ارة املغرب.
عنوانه)ا)  عواس  سكينة  الديدة 
الداخلة 7 رقم 32 حي كيش االجساية 

---- ت ارة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
عنوانه)ا)  ياسين  عواس  الديد 
 28 88 الشقة  رياض امندلس ع ارة 

حي الرياض 22222 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2222 تحت رقم -.

2289I

FOUZMEDIA

STE NOURIWAJ
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STE NOURIWAJ شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي اجالس زيان 
2 حد اجالس ألول أحواز القنيطرة 
بن صور - 24222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55642

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 غشت   24
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 STE  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.NOURIWAJ
: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

النظافة
املختلفة  امشغال  في  مقاجل 

جأشغال البناء.
عنوان املقر االأت اعي : اجالس زيان 
القنيطرة  أحواز  ألول  اجالس  حد   2

بن صور - 24222 القنيطرة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 
جصفات جمواطن الشركاء :

الديد عبدهللا الجاجي عنوانه)ا) 
 24222 بن نصور  زيان  اجالس  سجار 

القنيطرة املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديد عبدهللا الجاجي عنوانه)ا) 
 24222 بن نصور  زيان  اجالس  سجار 

القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت 2222 تحت رقم -.

2292I

FOUZMEDIA

BOUNIA STIC
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BOUNIA STIC شركة ذات 

مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 
الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي 59 شارع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 24222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مدؤجلية 
محدجسة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
تم إعداس القانون   2222 سأن21   25
مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.BOUNIA STIC
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: مقاجل في  غرض الشركة بإيجاز 

امشغال املختلفة جأشغال البناء

مقاجل في نقل الدلع.

 59  : االأت اعي  املقر  عنوان 

إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 

 24222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:- 

جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بونية  عصام  الديد 
 24 7 رثم  شارع ابن زيدجن مج وعة 

-- سيدي يحيى الغرب املغرب.

جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:

عنوانه)ا)  بونية  عصام  الديد 
 24 7 رثم  شارع ابن زيدجن مج وعة 

-- سيدي يحيى الغرب املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

سأن21 2222 تحت رقم -.

2292I

TOUBKAL INVEST

 L& N YIELD MANAGEMENT
SERVICES

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة
قفل التصفية

TOUBKAL INVEST

 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 L& N YIELD MANAGEMENT

SERVICES شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة

جعنوان مقرها اإلأت اعي : 345 

مدي2ة طريق اسفي - 42222 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.99995

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2222 أبريل   26 املؤرخ في 
 L& N YIELD MANAGEMENT
املدؤجلية  ذات  شركة   SERVICES
 22.222 رأس الها  مبلغ  املحدجسة 
 345 سرهم جعنوان مقرها اإلأت اعي 
مدي2ة طريق اسفي - 42222 مراكش 

املغرب نتيجة لضائقة مالية.
ج عين:

ج  الحداجي  بنشرقي  الديد)ة) 
هربالي   95222 فرندا  عنوانه)ا) 

فرندا ك صفي )ة) للشركة.
ج قد تم انعقاس الج عية الختامية 
 345 جفي   2222 أبريل   26 بتاريخ 
مدي2ة طريق اسفي - 42222 مراكش 

املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 4385.
2292I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

ازيال بيش اهالن
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS
CONSULTING

 hotel de rabat ، 10100، RABAT
MAROC

ازيال بيش اهالن شركة ذات 
مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

الوحيد
ج عنوان مقرها االأت اعي فندق اهال 

طربق الرباط كم 5 طنجة فندق 
اهال طربق الرباط كم 5 طنجة 

92222 طنجة.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25335

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 غشت 2222 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مدؤجلية محدجسة ذات الشريك 

»شركة ذات املدؤجلية  إ 6  الوحيد« 

املحدجسة«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

نون21   32 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 22427.

2293I

IL CONSIGLIO SARLAU

 HARMEL BEST COOKING

SARLAU
شركة ذات مدؤجلية محدجسة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IL CONSIGLIO SARLAU

 Massira 2 N° 601 1ER ETAGE

 plateau N°6 MARRAKECH ،

42222، مراكش املغرب

 HARMEL BEST COOKING

SARLAU شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد

جعنوان مقرها اإلأت اعي زينيث 

بيزنس سنت2 زنقة مدلم تجزئة بوكار 

الطابق 3 شقة رقم 24 باب سكالة 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مدؤجلية 

محدجسة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

232493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22

مدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدجسة 

بامل يزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدجسة  مدؤجلية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تد ية 

 : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

 HARMEL BEST COOKING

.SARLAU

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تديي2مطعم مقهى قاعة شاي جأبات 

سريعة.

زينيث   : االأت اعي  املقر  عنوان 
بيزنس سنت2 زنقة مدلم تجزئة بوكار 
سكالة  باب   24 شقة رقم   3 الطابق 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
 2.222  : الديدة حبيبة الحرمال 

حصة بقي ة 222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
الديدة حبيبة الحرمال عنوانه)ا) 
الحي الحدني ع ارة الباهية للنقل ج 
التجهيز ب 4 رقم 22 مراكش 42222 

مراكش املغرب.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
الديدة حبيبة الحرمال عنوانه)ا) 
الحي الحدني ع ارة الباهية للنقل ج 
التجهيز ب 4 رقم 22 مراكش 42222 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   29 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242377.

2294I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

DBI PLANTS
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاجية شارع أبي أرير الط21ي 

جزنقة عبد الرح ان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق امجل، الشقة رقم 

2 ، 92222، طنجة املغرب
DBI PLANTS شركة ذات املدؤجلية 

املحدجسة
جعنوان مقرها اإلأت اعي شارع 
يوسف ابن تاشفين، زنقة رشيد 

رضا، إقامة الشاجية، الطابق الرابع، 
رقم 22 - 92222 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات املدؤجلية 
املحدجسة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
232989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى 
القانون  إعداس  تم   2222 نون21   22
املدؤجلية  ذات  لشركة  امسا�سي 

املحدجسة بامل يزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املدؤجلية املحدجسة.
عند  متبوعة  الشركة  تد ية 
 DBI  : تد يتها  ب ختصر  اإلقتضاء 

.PLANTS
ج  تديي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بيع   - الزراعية  امرا�سي  استغالل 

جشراء املنتجات الفالحية..
شارع   : االأت اعي  املقر  عنوان 
رشيد  زنقة  تاشفين،  ابن  يوسف 
رضا، إقامة الشاجية، الطابق الرابع، 

رقم 22 - 92222 طنجة املغرب.
أألها  من  تأسدت  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

سرهم، مقدم كالتا ي:
الديد سافيد كاالفيل بوليدج : 75 

حصة بقي ة 2.222 سرهم للحصة.
الديد ابراهيم بنع ر : 25 حصة 

بقي ة 2.222 سرهم للحصة. 
جالعائلية  الشخصية  -امس اء 

جصفات جمواطن الشركاء :
بوليدج  كاالفيل  سافيد  الديد 
 65 سل  خيدامي  شارع  عنوانه)ا) 
 43393 املوست2  كاستل وست2 

طاراخونا اسبانيا.
عنوانه)ا)  بنع ر  ابراهيم  الديد 
 28322 أ أرخنتونا   26 بابلو بيكاسو 

برشلونة اسبانيا.
جالعائلية  الشخصية  امس اء 

جمواطن مدي2ي الشركة:
بوليدج  كاالفيل  سافيد  الديد 
 65 سل  خيدامي  شارع  عنوانه)ا) 
 43393 املوست2  كاستل وست2 

طاراخونا اسبانيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سأن21   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2222 تحت رقم 262462.
2295I

FINCOSA MARRAKECH

MARRAKECH SMILE
شركة التضامن

تحويل الشكل القانوني للشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية ع ارة 282 بلوك B الطابق 

االجل الشقة 7 ، 42222، مراكش 

املغرب

MARRAKECH SMILE شركة 

التضامن

ج عنوان مقرها االأت اعي رقم 

2 تجزئة ياس ين تاركة - 42222 

مراكش.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.232377

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 أكتوبر 2222 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات  »شركة  إ 6  مهنية«  مدنية 

املدؤجلية املحدجسة«

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   26 بتاريخ  ب راكش  التجارية 

2222 تحت رقم 242222.

2296I

AFIDACOM

ES IMMOBILIER
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

قفل التصفية

افيدكوم 

7 ج 27 تجزئة السيكون امطلس 

طريق صفرج ، 32222، فاس 

املغرب.

إعالن قفل التصفية.

شركة ES IMMOBILIER  شركة 

ذات املدؤجلية املحدجسة في طور 

التصفية

جعنوان مقرها االأت اعي : بالطو 42 

الطابق 4 مركز لو ترجمبالن طريق 

عين الشقف تجزئة رياض الياس ين 

فاس

مبلغ رأس الها 2.222.222 سرهم

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.68475

الديدة  املصفية:  عنوان  ج  اسم 

لبطاقة  الحاملة  شيبان  صابرين 

 386639CD التعريف الوطنية رقم 

تجزئة بلعباس عين   22 الداكنة ب 

الشقف فاس.

ب قت�سى الج ع العام اإلستثنائي 

 2222 نون21   22 املؤرخ في  للشركاء، 

تقرر:

مصفية  تقرير  عل6  املصاسقة   •

التصفية  بع ليات  املتعلق  الشركة 

التي قامت بها.

• تدليم جصل إبراء لل صفية عن 

ع ليات التصفية.

لشركة  التصفية  قفل  تقرير   •

ذات  شركة   ES IMMOBILIER

من  ابتداءا  املحدجسة،  املدؤجلية 

تاريخ الج ع العام اإلستثنائي املذكور 

أعاله.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سأن21   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2222 تحت رقم 5111/022.

2297I

CABINET IBOUYEN

KAFARMA
شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

تغيي2 نشاط الشركة

KAFARMA

شركة ذات املدؤجلية املحدجسة

ب قت�سى عقد عرفي للج ع العام 

الغي2 العاسي لل داه ين في الشركة 

بتاريخ 2022/1130 قرر ما يلي:

 2 تغيي2 الهدف االأت اعي جفصل 

من القانون امسا�سي 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

 262392 رقم   8/12/2022 بتاريخ 

-سجل التجاري 223225. 

2298I

FORAFRIC MAROC

 LA MEDITERRANEENNE
DES AROMES.SA

إعالن متعدس القرارات

 LA MEDITERRANEENNE DES
 .AROMES.SARL

رأس مالها اإلأت اعي 5.222.222 
سرهم

مقرها االأت اعي 54 حي الن اء 
باملنطقة الصناعية بندوسة فاس 

املغرب
»إعالن متعدس القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
29649

ب قت�سى الج ع العام االستثنائي 
املؤرخ في 25 يونيو 2225

تم اتخاذ القرارات التالية:
رفع رأس ال الشركة   :2 قرار رقم 
من 3.222.222 سرهم إ 6 5.222.222 
حصة   22.222 جذالك بخلق  سرهم، 
سرهم للحصة   222 أديدة من فئة 

الواحدة.
قرار رقم 2: توسيع نشاط الشركة
الشكل  تحويل   :3 رقم  قرار 

القانوني للشركة
ج  متصرفين  تعيين   :4 رقم  قرار 

تعيين مراقب حدابات
 8 جتبعا لذلك تم تعديل الفصل 

من القانون امسا�سي للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2225 تحت رقم 654. 
ملخص من أأل النشر

2299I

استدراك خطإ
جقع بالجريدة الرس ية عدس 5743 
بتاريخ 23 نوف 21 2222 الصفحة 

72P 22562 إعالن رقم
MASKEM MAROC SARL AU

بدال من :
اسم جتد ية الشركة :

.MASKEN MAROC SARL AU
يقرأ :

اسم جتد ية الشركة :
.MASKEM MAROC SARL AU

)الباقي بدجن تغيي2.)
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 232822

حداب 23244

تفويت حق اإليجار

فوتت

 CAP TECH تيك  كاب  شركة 

امل ثلة من طرف الديد سعيد خليلي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE762242

الديد امين جسيع الحامل لبطاقة 

.BE752357 التعريف الوطنية

لفائدة 

الدين  أ ال  طارق  الديد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE598576

حق اإليجار الكائن بالدار البيضاء 
زنقة أبو العالء زهر جزنقة فيزال سابقا 
222 حي املدتشفيات جاملسجل  رقم 

بالسجل التجاري 332627.

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.

النشرة امج 6
عن رئيس كتابة الضبط

4 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 232824

حداب 23274
بيع أصل تجاري

فوت جرثة أوسا ابطان الداسة :

الديد ميي2 ابطان الحامل لبطاقة 

.BE27545 التعريف الوطنية

الحامل  ابطان  سل ون  الديد 

.B394528 لبطاقة التعريف الوطنية

الحامل  ابطان  مي ون  الديد 

.J85729 لبطاقة التعريف الوطنية

الحامل  ابطان  مخلوف  الديد 

.BE92269 لبطاقة التعريف الوطنية

الحامل  ابطان  ك21يال  الديد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE622249
لفائدة 

الحامل  مي2ا  سل ون  الديد 
.BE62725 لبطاقة التعريف الوطنية
مج وع امصل التجاري املعد لبيع 
املتواأدة  الج لة  بنصف  امثواب 
زنقة ست2اسبورغ   55 بالدار البيضاء 
 : رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

.243224
تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.
النشرة امج 6

عن رئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 232826

حداب 23222
بيع أصل تجاري

املوساجي  شرفة  الديدة  فوتت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.C224922
لفائدة 

الحامل  العلوش  ح زة  الديد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.Q322452
املعد  التجاري  امصل  مج وع 
»صيدلية حبيب«  لصيدلية املد اة 
زنقة   84 البيضاء  بالدار  املتواأدة 

عالل بن اح د امكيك حي بلفيدير.
جاملسجل بالسجل التجاري رقم   

.284928
تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.

النشرة امج 6
عن رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 232828

حداب 23222
بيع أصل تجاري

فوت 

الحامل  الدقاط  ع ر  الديد 

.BE93228 لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة 

امل ثلة   STE ISSTY شركة ايدتي 

موه ان  امال  الديدة  طرف  من 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BK352442

املعد  التجاري  امصل  مج وع 

باب  »صيدلية  املد اة  لصيدلية 

الدالم« املتواأدة بالدار البيضاء 27 
زنقة االطلس حي الدالم.

رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

.247222

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.

النشرة امج 6
عن رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 232832

حداب 23226
تفويت أصل تجاري

فوتت 

ش.ج  ش.م.م  بامو  مقهى  شركة 

أجزان  املهدي  الديد  عنها  ينوب 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.BL72328 رقم

لفائدة 

ش.م.م  مطعم  أن   - سو  شركة 
ينوب عنها الديد عبد الحق لكراري 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.B428457رقم

املعد  التجاري  امصل  مج وع 

بالدار  املتواأد  جمطعم  ملقهى 

الراشيدي  شارع   35 زاجية  البيضاء 

جزنقة يوسف الكندي.

التجاري  بالسجل  املسجل 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحك ة 

تحت رقم 423922.

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.

النشرة امج 6
عن رئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 232832

حداب 23228

تفويت حق الكراء

فوتت 

الديدة فاطنة رفيق الحاملة لبطاقة 

.BH379928  التعريف الوطنية

لفائدة 

من  امل ثلة   MRM-TEX شركة 

الشرقاجي  يوسف  الديد  طرف 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK237254

مج وع حق الكراء املتواأد بالدار 

عين الشق حي موالي عبد  البيضاء 

هللا شارع 52 رقم 96.

جغي2 املسجل بالسجل التجاري.

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.

النشرة امج 6
عن رئيس كتابة الضبط

9 مكرر

 II. - إعالنات قضائية
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املحك ة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 232842

حداب 23227
عقد هبة أصل تجاري

الصديقي  مح د  الديد  فوت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z28592
لفائدة 

الصديقي  سعاس  الديدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.Z265729
هبة مج وع امصل التجاري املعد 
بالدار  جاملتواأد  املجوهرات  لبيع 
 26 رقم  املنجزة  قيدارية  البيضاء 

سرب القريعة.
رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

.234292
تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.
النشرة امج 6

عن رئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 232694
حداب رقم : 22279

عقد تقدمة
الحامل  اسكاكا  سلي ان  الديد 
 JE249722 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  م ثال  بصفته 
بالدار  التجاري  بالسجل  جاملسجل 
البيضاء تحت رقم 443222 جبصفته 
مدي2 جحيد لشركة في طور التكوين 

خصائصها كالتا ي :
تم تصريح عل6 ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة  
 A FOOD GOURMET SARL AU
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
ب  االأت اعي  مقرها  جاحد  بشريك 
 57 زنقة   2 العالية  شارع جاسالدرجة 
تم  البيضاء  الدار  املفة،   22 رقم 
املداه ة في الشركة املذكورة أعاله 

بج يع عناصر أصول جخصوم امصل 

جتصبح  الطبيعي  للشخص  التجاري 

الشركة مالكة للعناصر املداهم بها 

من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاري.

من  املدتفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد جسيكون لها أيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

الشركة امصل التجاري الكائن بالدار 

البيضاء.

العالية  الدرجة  جاس  شارع   : ب   

الدار  املفة،   22 رقم   57 زنقة   2

البيضاء، جاملسجل بالسجل التجاري 

بالدار البيضاء تحت رقم 443222.

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.

النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

1 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 232696

حداب رقم : 22299

بيع أصل تجاري

فوت

الحامل  نوني  الحدن  الديد 

.B439329 لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة

نوني  الرحيم  عبد  الديد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK343346

املعد  التجاري  امصل  مج وع 

جاملالبس  بالتقديط  امحذية  لبيع 

املعاريف  البيضاء  بالدار  املتواأدة 

32 مكرر زنقة الدوق )سي مار�سي).

رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

.322224

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

2 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 232764

حداب رقم : 22222

بيع أصل تجاري

فوت

الحاملة  الراجي  مريم  الديدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.LT822885

لفائدة

الديد علي أ يل الحامل لبطاقة 

.BK352932 التعريف الوطنية

الحامل  رصيف  املهدي  الديد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BH367223

الحامل  سيجان  ح زة  الديد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE872297

الحامل  حدني  أيوب  الديد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BH848424

املعد  التجاري  امصل  مج وع 

البيضاء  بالدار  املتواأدة  ملطعم 

املعاريف 266 زنقة أبو زيد ساسج�سي.

رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

.438432

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

3 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 232778

حداب رقم : 22372

عقد تقدمة

ع ر،  أبو  بلخياط  ع ر  الديد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

للشخص  م ثل  بصفته   B429592

الطبيعي جمسجل بالسجل التجاري 

 265484 رقم  تحت  البيضاء  بالدار 

جبصفته مدي2 جحيد لشركة في طور 

التكوين خصائصها كالتا ي :

تم تصريح عل6 ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيام  تم 

 STE PHARMACIE DE LA لشركة  

ذات  شركة   CROIX VERTE SARL

جاحد  بشريك  محدجسة  مدؤجلية 

مقرها االأت اعي ب 255 شارع حدن 

الصغي2، الدار البيضاء تم املداه ة 

بج يع  أعاله  املذكورة  الشركة  في 

امصل  جخصوم  أصول  عناصر 

جتصبح  الطبيعي  للشخص  التجاري 

الشركة مالكة للعناصر املداهم بها 

من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاري.
من  املدتفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد جسيكون لها أيضا 
النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 
الكائن  التجاري  امصل  الشركة 
بالدار البيضاء ب : 255 شارع حدن 
جاملسجل  البيضاء،  الدار  الصغي2، 
البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم 265484.
تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 
يوما   (25( ساخل أأل خ دة عشر 

املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.

النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

4 مكرر
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املحك ة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 232784
حداب رقم : 22442

بيع أصل تجاري
فوت 

الحامل  س الجي،  نبيل  الديد 
لبطاقة التعريف الوطنية BJ242273 ؛

الحاملة  الديدة ياس ين مرزاق، 
.BB49646 لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة
الحاملة  قدار،  رشيدة  الديدة 

.M75244 لبطاقة التعريف الوطنية
املعد  التجاري  امصل  مج وع 
املتواأدة  بالتقديط  لل شرجبات 
 ،2 الدالم  تجزئة  البيضاء،  بالدار 
رقم  X شطر  خديجة  اللة   شارع 

.36 34 32 
رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

.451898/451896
تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 
التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 
مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 
يوما   (25( ساخل أأل خ دة عشر 

املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 232792

حداب رقم : 22526

عقد تقدمة

الحامل  براكات،  بلعيد  الديد 

للبطاقة الوطنية رقم B222526 ؛

الحامل  براكات،  مح د  الديد 

.B544269 للبطاقة الوطنية رقم

للشخص  م ثال  بصفته ا 

بالسجل  جمسجل  الطبيعي 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

مدي2  جبصفته   197008/197006

التكوين  طور  في  لشركة  جحيد 

خصائصها كالتا ي :

تم تصريح عل6 ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة  

 STE MOULIN LINTISSAR SARL

محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 

ب  االأت اعي  مقرها  جاحد  بشريك 

الحي الصناعي   ،22 كلم   222 طريق 

تم  البيضاء  الدار  الدبع،  عين 

املداه ة في الشركة املذكورة أعاله 

بج يع عناصر أصول جخصوم امصل 

جتصبح  الطبيعي  للشخص  التجاري 

الشركة مالكة للعناصر املداهم بها 

من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاري.

من  املدتفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد جسيكون لها أيضا 

النهائي لهذه  اإلنشاء  االنتفاع ابتداء 

الشركة امصل التجاري الكائن بالدار 

 ،22 كلم   222 طريق   : ب   البيضاء 

الدار  الدبع،  عين  الصناعي  الحي 

بالسجل  جاملسجل  البيضاء، 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

.197008/197006

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 

يوما   (25( عشر  خ دة  أأل  ساخل 

املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.

النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 232822

حداب رقم : 22726
بيع أصل تجاري

فوت 

امبارك،  العزيز  عبد  الديد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

BE42723 ؛

الحامل  ازكي،  الهاشمي  الديد 

.BE662779 لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة

الحامل  ع ار،  مح د  الديد 

لبطاقة التعريف الوطنية BJ52435 ؛

الحامل  جعراب،  مح د  الديد 

.BJ262658 لبطاقة التعريف الوطنية

الذي  التجاري  امصل  مج وع 

ي ارس فيه التغذية العامة املتواأد 

زاجية  بوركون  حي  البيضاء،  بالدار 

مونتجولفيه  شارع  بوكونفيل،  زنقة 

رقم 6.

رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

.276164/324586

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

مكتب السجل التجاري بالدار البيضاء 

يوما   (25( ساخل أأل خ دة عشر 

املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 232826

حداب 23232

تفويت حق الكراء
الطراشن  امينة  الديدة  فوتت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

»سبيد  لفائدة شركة   B24725 رقم 

 »SPED SPORT SARL سبور« 

امل ثلة من طرف الديد عبد الحكيم 

التعريف  لبطاقة  الحامل  اسباعي 

.DF822299 الوطنية رقم

مج وع حق الكراء لل حل الكائن 

ب 38 زنقة عبد هللا املديوني الطابق 

بالسجل  جاملسجل   .6 الشقة  امجل 

التجاري رقم 239828.

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  األ  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

8 مكرر

املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 232828

حداب رقم : 23234

عقد تقدمة
الحامل  عت اني  حاتم  الديد 

 W257696 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  م ثل  بصفته 

رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

في  جحيد  مدي2  جبصفته   279286

خصائصها  التكوين  طور  في  شركة 

التا ي :

تم تصريح عل6 ما يلي :

طبيعية  بتقدمة  القيام  تم 

 SOCIETE PHARMACIE لشركة  

ذات  شركة   OCIANIA SARL AU

جحيد  بشريك  املحدجسة  املدؤجلية 

محج   ،148/146 االأت اعي  مقرها 

النيل بلوك 26 قرية الج اعة، الدار 

الشركة  في  املداه ة  تم  البيضاء 
املذكورة أعاله بج يع عناصر أصول 

للشخص  التجاري  امصل  جخصوم 

مالكة  الشركة  جتصبح  الطبيعي 

من يوم  للعناصر املداهم بها ابتداء 

تسجيلها في السجل التجاري.

من  املدتفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد جسيكون لها أيضا 

اإلنشاء  تاريخ  من  ابتداء  االنتفاع 

امصل   : ب  الشركة  لهذه  النهائي 

البيضاء   بالدار  الكائن  التجاري 

148/146، محج النيل بلوك 26 قرية 

جاملسجل  البيضاء،  الدار  الج اعة 

بالسجل التجاري باملحك ة التجارية 

بالدار البيضاء تحت رقم 279286.

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.

النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

9 مكرر
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املحك ة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 232822

حداب رقم : 23235

عقد تقدمة
الحاملة  عت اني  حدناء  الديدة 

 W257697 رقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  م ثل  بصفتها 

رقم  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

في  جحيد  مدي2  جبصفته   287234

خصائصها  التكوين  طور  في  شركة 

التا ي :

تم تصريح عل6 ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة  

 SOCIETE PHARMACIE HATIM

شركة   CASABLANCA SARL AU

بشريك  املحدجسة  املدؤجلية  ذات 

زنقة   ،227 االأت اعي  مقرها  جحيد 

الدار البيضاء  اممي2 موالي عبد هللا، 

املذكورة  الشركة  في  املداه ة  تم 

أعاله بج يع عناصر أصول جخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاري  امصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  جتصبح 

املداهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجاري.

من  املدتفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد جسيكون لها أيضا 

اإلنشاء  تاريخ  من  ابتداء  االنتفاع 

امصل   : ب  الشركة  لهذه  النهائي 

التجاري الكائن بالدار البيضاء  227، 

الدار  هللا  عبد  موالي  اممي2  زنقة 
البيضاء، جاملسجل بالسجل التجاري 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحك ة 

تحت رقم 287234.

تسجل  التعرضات  فإن  جبذلك 

التجارية  باملحك ة  الضبط  ب كتب 

بالدار  التجاري  السجل  مكتب 

عشر  خ دة  أأل  ساخل  البيضاء 

يوما املوا ي للنشرة امج 6 جالثانية.

النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

10 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2222/73
حداب رقم : 5847

الطرف امجل :
ليل6 الناجي.

 : الوطنية  البطاقة  رقم 
.AB225762

كوثر الناجي.
 : الوطنية  البطاقة  رقم 

.AB252293
شامة فطنا�سي.

.A83853 : رقم البطاقة الوطنية
الطرف الثاني :
سهيل الناجي.

 : الوطنية  البطاقة  رقم 
.AB263266

مغربي الجندية.
امصل التجاري :

العنوان : ت ارة 623 حي امل عين 
عوسة.

رقم السجل التجاري : 92434.
ب صلحة  التعرضات  جستقبل 
التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 
يوما  إ 6 غاية خ دة عشر  بالرباط 

من صدجر اإلعالن الثاني.
النشرة امج 6

رئيس مصلحة السجل التجاري

1 مكرر

املحك ة التجارية بالرباط
ملف رقم : 77/2222
حداب رقم : 5895

 MAROCAINE  : امجل  الطرف 
 DES INDUSTRIES ALLIAGES
مدؤجلية  ذات  شركة   LEGERS
سرهم   522.222 رأس الها  محدجسة 
بندلي ان  ياسين  الشركة  م ثل 
رقم  الوطنية  التعريف  بطاقة 

.A342445
 MASTER TABLE : الطرف الثاني
محدجسة  مدؤجلية  ذات  شركة 
 222.222 رأس الها  جحيد  بشريك 
سرهم م ثل الشركة الخطابي مح د 
هشام بطاقة التعريف الوطنية رقم 

.A332299

قاعة املعاب   : النشاط التجاري 

جناسي ألعاب الطاجلة.
رقم السجل التجاري : 26223.

ب صلحة  التعرضات  جستقبل 
التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 
 25 عشر  خ دة  غاية  إ 6  بالرباط 

يوما من صدجر اإلعالن الثاني.
النشرة امج 6

رئيس مصلحة السجل التجاري 

81 مكرر

املحك ة التجارية بالرباط
ملف رقم : 72/2222

حداب : 5832
: الديد عبد  هللا  الطرف االجل 
التعريف  البطاقة  رقم   الرامي. 
مغربي   A226393  : رقم  الوطنية 

الجندية.
الطرف الثاني : فصال سكاك بن 
مح د رقم البطاقة التعريف الوطنية 

رقم : V8522 مغربي الجندية.
 72794 رقم  التجاري  االصل 
نشاطها التجاري محل لبيع املالبس 

املصنعة.
الحدن  شارع  زاجية   : العنوان 
الثاني جالحدن االجل الطابق االر�سي 

التابع لل ركب التجاري ت ارة.
ب صلحة  التعرضات  جستقبل 
التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 
25 يوما من صدجر  بالرباط ا 6 غاية 

االعالن الثاني.
النشرة الثانية

 رئيس مصلحة السجل التجاري

14 مكرر

املحك ة التجارية بالرباط
ملف رقم : 72/2222

حداب : 5823

 CAFE   : البائع   االجل  الطرف 

مدؤجلية  ذات  شركة   ،  ORENTIA

محدجسة في شخص م ثلها القانوني 
رقم البطاقة  الديدة كنزة الداكت، 

 .A379282 رقم  الوطنية  التعريف 

مغربية الجندية.

إقامة ش �سي   : مقرها االأت اعي 

شارع طارق بن زياس ع ارة أ محل س 

ت ارة.

باعت :

 الديد توفيق بن حطا .
الوطنية  التعريف  البطاقة  رقم 

رقم AD235224.  مغربي الجندية.

ج الديد عاسل بن حطا .
الوطنية  التعريف  البطاقة  رقم 

 .AD277972 رقم

االصل التجاري رقم 95292.
الكائن : إقامة ش �سي شارع طارق 

ابن زياس ع ارة أ محل س ت ارة.

ب صلحة  التعرضات  جستقبل 

التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 
25 يوما من صدجر  بالرباط ا 6 غاية 

االعالن الثاني.

النشرة الثانية
 رئيس مصلحة السجل التجاري

15 مكرر

املحك ة  التجارية بالرباط

ملف رقم : 68/2222

حداب : 5772

الطرف امجل :

معين مح وس عبوس.
.A222226Z : رقم بطاقة اإلقامة

كندي الجندية.

الطرف الثاني : 

 INSTITUT AL JALILO شركة 

.PRIVE SARL

الكريم  عبد   : القانوني  مدي2ها 

أي ن.
.A223558Y : رقم بطاقة اإلقامة

سوري الجندية.

 ECOLE  : التجاري  امصل 

.D’ENSEIGNEMENT PRIVE
العنوان : 26 زاجية زنقة الدعديين 

جشارع املرينيين حدان، الرباط.
رقم السجل التجاري : 32544.

ب صلحة  التعرضات  جستقبل 

التجارية  باملحك ة  التجاري  السجل 

 (25( بالرباط إ 6 غاية خ دة عشر 

يوما من صدجر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة السجل التجاري

17 مكرر
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املحكمة التجارية بوجدة
إشعار باستبدال الدنديك

ملف رقم : 2222/8322/226

أن  الع وم  علم  في  ليكن 

أصدرت  بوأدة  التجارية  املحك ة 

حك ا   2222 نوف 21   23 بتاريخ 

رقم  ملف   2022/262 رقم  تحت 

باستبدال  ق�سى   2022/8311/206

التصفية  ملفي  في  املعين  الدنديك 

شركة  حق  في  املفتوحة  القضائية 

الدين  نصر  التاأر  جكذا   MFITEC

جتعيين  قازجز  فؤاس  الديد  شريف، 

الديد عبد الرحيم أعراب سنديكا.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

14

املحك ة التجارية بوأدة

إشعار بتحويل مدطرة التدوية 

القضائية إ 6 تصفية قضائية

ملف رقم : 2222/8328/228

بتاريخ  الصاسر  الحكم   ب قت�سى 

23 نوف 21 2222 تحت رقم 2022/264 

 ،2022/8318/218 رقم  امللف  في 

بوأدة  التجارية  املحك ة  قضت 

القضائية  التدوية  مدطرة  بتحويل 

 STE املفتوحة في حق شركة مي2اجي 
سجلها  رقم   MIRAOUI SARL AU

التجاري 22282، إ 6 تصفية قضائية.

بتعيين امستاذ أواس أرسجز قاضيا 

اليوسفي  ابراهيم  جامستاذ  منتدبا 

نائبا له جالديد حدن خلوفي سنديكا.

باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع 

هو التاريخ املحدس في الحكم القا�سي 

بفتح مدطرة التدوية القضائية.

الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه، 

املعين  للدنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 

جذلك  بالوثائق،  مرفقة  املطلوبة 

من تاريخ  ساخل أأل شهرين ابتداء 

نشر هذا اإلشعار بالجريدة الرس ية 

من  ج722   729  ،584 لل واس  طبقا 

مدجنة التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

15

املحك ة التجارية بوأدة
إشعار باستبدال الدنديك

ملف رقم : 2222/8322/225
أن  الع وم  علم  في  ليكن 
أصدرت  بوأدة  التجارية  املحك ة 
حك ا   2222 نوف 21   23 بتاريخ 
رقم  ملف   2022/265 رقم  تحت 
باستبدال  ق�سى   2022/8311/205
التصفية  ملف  في  املعين  الدنديك 
شركة  حق  في  املفتوحة  القضائية 
شركة  جكذا  للبناء  العربي  املغرب 
الديد   NAHAL EQUIPEMENT
حدن  الديد  جتعيين  قازجز  فؤاس 

خلوفي سنديكا.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

16

املحك ة التجارية بوأدة
إشعار بتحويل مدطرة التدوية 

القضائية إ 6 تصفية قضائية
ملف رقم : 2222/8328/229

بتاريخ  الصاسر  الحكم   ب قت�سى 
23 نوف 21 2222 تحت رقم 2022/263 
 ،2022/8318/219 رقم  امللف  في 
بوأدة  التجارية  املحك ة  قضت 
بتحويل مدطرة التدوية القضائية 
أط اك  شركة  حق  في  املفتوحة 
 STE ATELIERS ET TRAVAUX
رقم   DU MAGHREB SA ATMAG
التجارية  باملحك ة  التجاري  سجلها 
بوأدة 23343، إ 6 تصفية قضائية.

أرسجز  أواس  امستاذ  جبتعيين 
ابراهيم  جامستاذ  منتدبا  قاضيا 
حدن  جالديد  له  نائبا  اليوسفي 
تاريخ  جاعتبار  سنديكا،  خلوفي 
التوقف عن الدفع هو التاريخ املحدس 
مدطرة  بفتح  القا�سي  الحكم  في 

التدوية القضائية.
الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه، 
املعين  للدنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
جذلك  بالوثائق،  مرفقة  املطلوبة 
من تاريخ  ساخل أأل شهرين ابتداء 
نشر هذا اإلشعار بالجريدة الرس ية 
من  ج722   729  ،584 لل واس  طبقا 

مدجنة التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

17

املحك ة التجارية بوأدة

إشهار مدتخرج عقد تقديم

 أصل تجاري حصة في شركة

ملف تقديم أصل تجاري حصة في 

شركة رقم : 2222/34

حداب رقم : 3236

مصحح  عرفي  عقد  ب قت�سى 

 ،2222 أكتوبر   22 بتاريخ  اإلمضاء 

مسجل بوأدة بتاريخ 22 نوف 21 2222، 

قدمت الديدة :

حاج سعيد خي2ة، الداكن بوأدة، 

شارع الحنصا ي.

حصة في الشركة :

 STE PHARMACIE NOUVELLE

بواسطة م ثلتها  التأسيس،  في طور 

القانونية حاج سعيد خي2ة.

الكائن  التجاري  أصلها  أ يع 

املقيد  الدرفوفي،  شارع  بوأدة، 

يونيو   29 بتاريخ  التجاري  بالسجل 

تحليلي،   22357 رقم  تحت   2974

جاملخصص الستغالل صيدلية تحت 

 PHARMACIE NOUVELLE شعار 

جقد تم تقييم امصل التجاري ب بلغ 

2.222.222 سرهم.

يتعين عل6 كل سائن غي2 مقيد أن 

أأل  ساخل  املدتحق  باملبلغ  يصرح 

خ دة عشر )25) يوما املوا ي للنشرة 

 83 الثانية املنصوص عليه في املاسة 

من مدجنة التجارة لدى كتابة ضبط 

املحك ة التجارية بوأدة.

النشرة امج 6
رئيس مصلحة كتابة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
شركة التأمينات املفية الثالثة

ملف رقم : 2222/8326/295

حداب رقم : ت 2222-97

 29956 رقم  الحكم  ب قت�سى 

 2222 نوف 21   22 بتاريخ  الصاسر 

رقم  املقاجلة  صعوبات  ملف  في 

2022/8306/195195 قضت املحك ة 

التجارية بأكاسير.

بالتصفية القضائية في حق شركة 
ش.م.م  الثالثة  املفية  التأمينات 
الكائن  القانوني،  م ثلها  شخص  في 
شارع ع ر بن ألون،   27 في  مقرها 
جاملسجلة  أكاسير،  الدالم،  رياض 
بالسجل التجاري باملحك ة التجارية 

بأكاسير تحت رقم 22297 تحليلي.
كري ة  الديدة  عل6  باإلبقاء 
جالديد  منتدبة  قاضية  اضرضور 

ع ر را�سي نائبا لها.
جالديد الحدين اسحلي سنديكا.

باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع 
هو التاريخ املحدس في الحكم القا�سي 

بفتح مدطرة التدوية القضائية.
ضم الصائر إ 6 مصاريف املدطرة 

جاعتبارها امتيازية في االستخالص.
املعجل  بالنفاذ  الحكم  بش ول 

بقوة القانون.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

19

املحك ة التجارية بأكاسير
معالجة صعوبات املقاجلة

ملف صعوبة املقاجلة رقم 
2222/8322/292

شركة اسرار في سوس تكنيك
إشعار

ب قت�سى الحكم رقم 2022/192 
 2222 نوف 21   22 بتاريخ  الصاسر 
رقم  املقاجلة  صعوبات  ملف  في 
املحك ة  قضت   2022/8322/192

التجارية بأكاسير :
بقفل مدطرة التدوية القضائية 
املفتوحة في مواأهة شركة اسرار في 
سوس تكنيك الكائن مقرها االأت اعي 
باملنطقة الصناعية تاسيال 2 رقم 64 

الدشي2ة.
بتسجيل  الضبط  كتابة  بقيام 
بالسجل  الحكم  هذا  من  ملخص 
التجاري للشركة فورا جنشر إشعار 
بالحكم في صحيفة مخول لها نشر 
الجريدة  جفي   القانونية  اإلعالنات 
الرس ية ساخل أأل ث انية أيام من 
عل6  اإلشعار  هذا  جتعليق  صدجره 
اللوحة املعدة لهذا الغرض باملحك ة.
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الحكم  هذا  بش ول  التصريح 
بالنفاذ املعجل بقوة القانون.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

الحدين بوأ ري

20

املحك ة التجارية بأكاسير
معالجة صعوبات املقاجلة

ملف صعوبة املقاجلة رقم 
2222/8323/287

شركة أفرسايس النك
إشعار

ب قت�سى الحكم رقم 2022/196 
 2222 نوف 21   22 بتاريخ  الصاسر 
رقم  املقاجلة  صعوبات  ملف  في 
املحك ة  قضت   2022/8323/187

التجارية بأكاسير :
التصفية  ع ليات  بقفل 
»أفرسايس النك«  القضائية لشركة 
الكائنة بتجزئة اممل مدخال مدي ة 

طانطان.
بتكليف الدنديك الحدن إسحلي 
حدابات  شأن  في  تقرير  بإيداع 
التصفية بكتابة ضبط هذه املحك ة 
هذا  تاريخ  من  شهرين  أأل  ساخل 

الحكم.
بتسجيل  الضبط  كتابة  بقيام 
بالسجل  الحكم  هذا  من  ملخص 
التجاري للشركة فورا جنشر إشعار 
بالحكم في صحيفة مخول لها نشر 
الجريدة  جفي   القانونية  اإلعالنات 
الرس ية ساخل أأل ث انية أيام من 
عل6  اإلشعار  هذا  جتعليق  صدجره 
اللوحة املعدة لهذا الغرض باملحك ة.

الحكم  هذا  بش ول  التصريح 
بالنفاذ املعجل بقوة القانون.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

الحدين بوأ ري

21

املحك ة التجارية بأكاسير
معالجة صعوبات املقاجلة

ملف صعوبة املقاجلة رقم 
2222/8322/286
»يوسف حضران«

إشعار
ب قت�سى الحكم رقم 2022/195 
 2222 نوف 21   22 بتاريخ  الصاسر 
رقم  املقاجلة  صعوبات  ملف  في 
املحك ة  قضت   2022/8322/186

التجارية بأكاسير :

بقفل مدطرة التدوية القضائية 
يوسف  التاأر  حق  في  املفتوحة 
 25 رقم  الحكم  ب قت�سى  حضران 
في   2228 ف21اير   27 بتاريخ  الصاسر 
امللف رقم 2018/8302/13 املسجل 
بالسجل التجاري التحليلي باملحك ة 

التجارية بأكاسير تحت رقم 34266.
الحكم  هذا  بش ول  التصريح 

بالنفاذ املعجل بقوة القانون.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

الحدين بوأ ري

22

املحك ة التجارية بأكاسير
معالجة صعوبات املقاجلة

ملف صعوبة املقاجلة رقم 
2222/8322/269
شركة أكاسير سكول

حداب رقم 264-2222
إشعار

 292 رقم  الحكم  ب قت�سى 
 2222 ف21اير   22 بتاريخ  الصاسر 
رقم  املقاجلة  صعوبات  ملف  في 
املحك ة  قضت   2022/8302/169

التجارية بأكاسير :
بفتح مدطرة التدوية القضائية 
في حق شركة أكاسير سكول ش.م.م 
الكائن  القانوني،  م ثلها  شخص  في 
زنقة   39 برقم  االأت اعي  مقرها 
أكاسير  الداخلة،  حي  الزيزفون 
التجاري  السجل  في  جاملقيدة 
باملحك ة التجارية بأكاسير تحت رقم 

39232 تحليلي،
بتحديد فت2ة التوقف عن الدفع 
عن  الدابقة  شهرا  عشر  ث انية  في 

صدجر هذا الحكم.
بتعيين الديد جفاء الزبور قاضية 

منتدبة جالديد ع ر را�سي نائبا لها.
اسحلي  الحدين  الديد  بتعيين 
مراقبة  في  مه ته  جتحديد  سنديكا 
بإعداس  تكليفه  مع  التديي2  ع ليات 
املالية  املوازنة  حول  مفصل  تقرير 
جاالقتصاسية جاالأت اعية لل قاجلة، 
لوضعيتها  املناسب  الحل  جاقت2اح 
تاريخ  من  أشهر  أربعة  أأل  ساخل 

صدجر هذا الحكم.

هذا  مللخص  الفوري  بالتسجيل 

للشركة،  التجاري  بالسجل  الحكم 

الدائنين  بالحكم يدعو  جنشر إشعار 

إ 6 التصريح بديونهم للدنديك املعين 

في صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات 

جفي  جاإلسارية  جالقضائية  القانونية 

الجريدة الرس ية ساخل أأل ث انية 

جبالتعليق  صدجره  من  أيام   (8(

اللوحة  عل6  اإلشعار  لهذا  الفوري 

املعدة لهذا الغرض بهذه املحك ة.

املعجل  بالنفاذ  الحكم  بش ول 

بقوة القانون.

غرفة  بجلدة  امللف  بإسراج 

مع   2223 مارس   7 ليوم  املشورة 

تكليف الدنديك بعرض تقريره عل6 

قبل  املنتدب  القا�سي  الديد  أنظار 

موعد الجلدة.

الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه 

التصريح بديونهم للدنديك بعنوانه 

الحدين اسحلي الكائن شارع   : اآلتي 

ايليغ  سار  ع ارة  اس اعيل  موالي 

أكاسير،   324 رقم  الثالث  الطابق 

ض ن قائ ة تتض ن املبالغ املطلوبة 

أأل  ساخل  جذلك  بالوثائق  مرفقة 

تاريخ نشر هذا اإلشعار  شهرين من 

لل واس  طبقا  الرس ية  بالجريدة 

722 من مدجنة   -  722  -  729  -  584

شهرين  امأل  هذا  جي دس  التجارة 

خارج  القاطنين  للدائنين  بالندبة 

امل لكة املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

الحدين بوأ ري

23

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية جالتدوية القضائية

شركة نور الدين فاشيون ش.ذ.م.م ش

 في شخص م ثلها

RC 28079

بتاريخ  الصاسر  الحكم  ب قت�سى 

رقم  امللف  في   2222 نوف 21   24
الحكم  رقم   2022/8302/51

التجارية  قضت املحك ة   2022/53

بطنجة :

التدوية  مدطرة  بفتح   -  2
نور  شركة  مواأهة  في  القضائية 
في  ش  ش.ذ.م.م  فاشيون  الدين 
قضائيا  القانوني  م ثلها  شخص 
باملنطقة   : االأت اعي  مقرها 
 82 رقم  مرتيل  طريق  الصناعية 
التجاري  بالسجل  جاملسجلة  تطوان 
تحت  بتطوان  اإلبتدائية  باملحك ة 

رقم 28279.
عن  التوقف  تاريخ  تحديد   -  2

الدفع في تاريخ 27 أكتوبر 2222.
3 - بتعيين الديد مح د الزنطاري 
قاضيا منتدبا جالديد مح د سعيد 
له  نائبا  منتدبا  قاضيا  حجاجي 

جالديد أح د كري و سنديكا.
الدائنين  من  فاملطلوب  جعليه 
املعين  للدنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تتض ن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق جذلك ساخل 
هذا  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أأل 
طبقا  الرس ية  بالجريدة  اإلشعار 

لل اسة 584.
عن رئيس كتابة الضبط

28

املحك ة التجارية بطنجة
مكتب التصفية جالتدوية القضائية

إشعار بإيداع قائ ة الديون - الع ال
شركة املقلع امبيض ش.م.م 

في شخص م ثلها القانوني
ملف إأراءات رقم : 2227/27/4

بتاريخ  الصاسر  الحكم  ب قت�سى 
رقم  امللف  في   2227 يونيو  فاتح 
املحك ة  قضت   2016/8301/34
مدطرة  بفتح  بطنجة  التجارية 
املقلع  لشركة  القضائية  التصفية 

امبيض ش.م.م.
يشعركم  املنتدب  القا�سي  إن 
بأنه قد تم إيداع قائ ة سيون الع ال 
بكتابة الضبط من طرف الدنديك 
رهن  لتكون  الحدن مدكين  الديد 
جذلك  عليها  لالطالع  الدائنين  إشارة 

تطبيقا لل اسة 732 ج 733 من م.ت.
عن رئيس كتابة الضبط

29
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املحك ة التجارية بطنجة
مكتب التصفية جالتدوية القضائية

إشعار بإيداع قائ ة الديون
شركة HMZ CARS ش.م.م 

في شخص م ثلها القانوني

ملف إأراءات رقم : 2222/27/25

الصاسر  الحكم  ب قت�سى 

امللف  في   2222 نوف 21   22 بتاريخ 
رقم  حكم   2021/8301/31 رقم 

التجارية  قضت املحك ة   2021/42

التدوية  مدطرة  بفتح  بطنجة 

 HMZ شركة  مواأهة  في  القضائية 

م ثلها  شخص  في  ش.م.م   CARS

االأت اعي  مقرها  الكائن  القانوني 

بحي البوغاز زنقة عالل لوسي رقم 7 

طنجة.

إن القا�سي املنتدب يشعركم بأنه 

بكتابة  الديون  قائ ة  إيداع  تم  قد 

الضبط من طرف الدنديك الديد 

إشارة  رهن  لتكون  مدكين  الحدن 

الدائنين لالطالع عليها جذلك تطبيقا 

لل اسة 732 ج 733 من م.ت.
عن رئيس كتابة الضبط

30

املحك ة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري

عن طريق البيع
ملف رقم : 2222/53

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

مصاسق  عرفي  عقد  ب قت�سى  أنه 

باع   ،2229 أكتوبر   29 في  اإلمضاء 

الديد أح د باكريم، الحامل لبطاقة 

 K8542 رقم  الوطنية  التعريف 

بطنجة  التجاري  بالسجل  جاملسجل 

امصل  مج وع   ،23292 رقم  تحت 

ساحة   26 بطنجة  الواقع  التجاري 

لفائدة   ،4 اممم الطابق امر�سي رقم 

الديد أح د أكدو الحامل لبطاقة 

 ،J823722 رقم  الوطنية  التعريف 
جحدست قي ة حصة امصل التجاري 

في مبلغ إأ ا ي قدره  البيع  موضوع 

652.222 سرهم.

التعرضات  أ يع  فإن  جعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة 
25 يوما ابتداء من تاريخ  ساخل أأل 
جما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدجنة التجارة.
النشرة امج 6

اإلمضاء : عن رئيس كتابة الضبط
ك ال معطاكة

24 مكرر

املحك ة التجارية بطنجة
ملف تفويت نصف أصل تجاري

عن طريق التنازل
ملف رقم : 2222/54

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 
أنه ب قت�سى عقد عد ي بتاريخ فاتح 
تنازل الديد مصطفى   ،2222 يوليو 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بنعزجز، 
جاملسجل   K78953 رقم  الوطنية 
بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم 
59828، عن مج وع امصل التجاري 
الواقع بطنجة شارع العوامة حومة 
46، لفائدة الديد ع اس  الركايع رقم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بنعزجز 
جحدست   ،K424582 رقم  الوطنية 
قي ة حصة امصل التجاري موضوع 
قدره  إأ ا ي  مبلغ  في  التنازل 

422.222 سرهم.
التعرضات  أ يع  فإن  جعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة 
25 يوما ابتداء من تاريخ  ساخل أأل 
جما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدجنة التجارة.
النشرة امج 6

اإلمضاء : عن رئيس كتابة الضبط
ك ال معطاكة

25 مكرر

املحك ة التجارية بطنجة
ملف بيع نصف أصل تجاري

ملف رقم : 2222/55
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 
مصحح  عرفي  عقد  ب قت�سى  أنه 
باع   ،2222 نوف 21   8 في  اإلمضاء 

الحامل  العدري،  الطاهر  الديد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

JF25222 جاملسجل بالسجل التجاري 

أ يع   ،92528 رقم  تحت  بطنجة 

التجاري  امصل  في  املشاع  حظه 

 ،2 الكائن بطنجة شارع اسبانيا رقم 

لفائدة الديد مح د شبعة اع ي و 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

قي ة  جحدست   ،K292285 رقم 

حصة امصل التجاري موضوع البيع 

في مبلغ إأ ا ي قدره 222.222 سرهم.

التعرضات  أ يع  فإن  جعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة 

25 يوما ابتداء من تاريخ  ساخل أأل 

جما   84 للفصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدجنة التجارة.

النشرة امج 6
اإلمضاء : عن رئيس كتابة الضبط

ك ال معطاكة

26 مكرر

املحك ة التجارية بطنجة

ملف تفويت أصل تجاري 
عن طريق البيع

ملف رقم : 2222/56

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  التجارية  باملحك ة  الضبط 

 25 بتاريخ  ب قت�سى عقد موثق  أنه 

باع كل من الديد   ،2222 أغدطس 

الحامل لبطاقة  املخلوفي عبد الحي، 

 K374692 رقم  الوطنية  التعريف 

جالديد مح د أقديم الحامل لبطاقة 

 P244665 رقم  الوطنية  التعريف 

جاملسجالن بالسجل التجاري بطنجة 

تحت رقم 83926 ج 83928، مج وع 

امصل التجاري الكائن بطنجة مج ع 

امر�سي ع ارة رقم  الطابق  العرفان 

ابن  أ يلة  الديدة  لفائدة   ،285

التعريف  لبطاقة  الحاملة  سعيد، 

جحدست   P244665 رقم  الوطنية 

قي ة امصل التجاري موضوع البيع 

في مبلغ إأ ا ي قدره 82.222 سرهم.

التعرضات  أ يع  فإن  جعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحك ة 
من  ابتداء  يوما   25 أأل  ساخل 
 84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

جما يليه من مدجنة التجارة.
النشرة امج 6

عن رئيس كتابة الضبط
ك ال معطاكة

27 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2222/225
حداب 5422

تلقاه  توثيقي  بيع  عقد  ب قت�سى 
امستاذ عبد الصاسق لخناتي، بتاريخ 
الديدين  باع   ،2222 نوف 21   27
ابراهيم  الديد  بن  اعراب  هشام 
جالديدة عائشة جعبد الحكيم يونس 
ايت عدي بن الديد لحدن جالديدة 
زهي2ي  خديجة  الديدة  إ 6  عائشة، 
مينة،  جالديدة  عالل  الديد  بنت 
سجار  الحوز،  بتحناجت  الداكنة 
مزساسة  الحوز،  اجريكة  ت دكرين 
بتاريخ فاتح أغدطس 2967 بأغ ات 
التعريف  لبطاقة  حاملة  الحوز، 
مج وع   E327883 رقم  الوطنية 
امصل التجاري املعد لح ام ع ومي 
سجار  ب راكش،  الكائن  جسجشات، 
جامل دوك  الحوز،  اجريكة  الحاأب 
املحك ة  لدى  التجاري  بالسجل 
التجارية ب راكش تحت رقم 224452 
جرقم 224454 من السجل اإليضاحي 
ج 2292 ج 2292 من السجل الت2تيبي 
جاملعنوية،  املاسية  عناصره  بج يع 

بث ن إأ ا ي قدره : 222.222 سرهم.
املذكورين  البائعين  سائني  فعل6 
ا 6  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحك ة  التجاري  السجل  قدم 
التجارية ب راكش ساخل أأل يبتدئ 
في  جينتهي  امجل  اإلعالن  تاريخ  من 
اليوم الخامس عشر من نشر االعالن 

الثاني.
النشرة امج 6

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

31 مكرر
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املحكمة التجارية بمكناس
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 37/2222
مؤرخ توثيقي  عقد   ب قت�سى 
 ،2222 يناير   5 ج   2222 سيد 21   9  
حلي ة  ابن  عاسل  امستاذ  تلقاه 
الديد  من  كل  باع  بالحاأب  موثق 
لبطاقة  الحامل  اسريس،  نجيمي 
التعريف الوطنية رقم سال 222252 
 25 رقم  امطلس  بتجزئة  جالداكن 
جنيابة  نفده  عن  أصالة  الحاأب 
الحامل  عن الديد إبراهيم بلفقيه، 
سال  رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
225222 جالداكن بالحدنية 2 زنقة 
للديد  البيضاء،  الدار   4 رقم   32
لبطاقة  الحامل  املر�سي،  اسعيد 
التعريف الوطنية رقم سال 252424 
رقم   4 الداكن بتجزئة املهدي زنقة 
الحاأب جاآلندة امي ة املر�سي   25
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
تجزئة  الداكنة   DN36849 رقم 
الحاأب،   25 رقم   4 زنقة  املهدي 
الكائن  التجاري  امصل  أ يع 
 247 رقم  النهضة  تجزئة  بالحاأب 
سرهم   222.222 قدره  إأ ا ي  بث ن 
جاملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

.32262
لذلك فإن أ يع التعرضات يجب 
باملحك ة  الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية ب كناس ساخل أأل خ دة 
صدجر  تاريخ  من  يوما   (25( عشر 

النشرة الثانية.
النشرة امج 6

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

77 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة
ملف رقم : 2022/21

حداب خصو�سي رقم  : 32222

ملف اشهار عقد تنازل عن أصل 
تجاري

طلب اشهار عقد تنازل عن أصل 
تجاري

حرر  عرفي  عقد  ب قت�سى 
بالقنيطرة بتاريخ 22 نون21 2222.

باع :

.G272582 الديد ح يد تقاب 

زنقة   : االصل التجاري الكائن ب 

22 رقم 22 مكرر مع ورة القنيطرة، 

جاملدتغل ك حل للحالقة.

لدى  التجاري  بالسجل  جاملقيد 

بالقنيطرة تحت  اإلبتدائية  املحك ة 

رقم 39952.

 52.222 ب  تقديره  تم  جالذي 

سرهم.

عنبوش  فتيحة   : لفائدة 

.G366853

 فعل6 سائني البائعة املذكورة أعاله 

أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحك ة 

أأل ساخل  بالقنيطرة   اإلبتدائية 

النشرة  تاريخ  من  ابتداء  يوما   25  

من مدجنة   84 الثانية طبقا للفصل 

التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

موثر الشاجي

منتدبة قضائية من الدرأة الثانية

16 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بآسفي
مكتب السجل التجاري

س/ت : 36228

حداب عدس : 32432
إعالن عن بيع أصل تجاري

من  ج84   83 لل استين  تطبيقا 

مدجنة التجارة، جب قت�سى عقد عرفي 

أغدطس   32 بتاريخ  املصاسق عليه 

2222 بآسفي.

الحاج  آيت  طه  الديد  تنازل 

للديد   H482263 الوطنية  بطاقته 

الوطنية  بطاقته  الزيواني  يدين 
التجاري  حصة امصل   ،HH62223

جاملعنوية  املاسية  عناصره  بج يع 

بطوطة  ابن  زنقة   9 رقم  ب  الكائن 

آسفي  الدجحة  إقامة   22 الع ارة 

جاملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

املنصوص  الشرجط  حدب   36228

عليها بعقد التنازل.

يتعرضوا  أن  البائع  لدائني  يجوز 

أأل  ساخل  البيع  ث ن  أساء  عل6 

أقصاه 25 يوما بعد النشر الثاني لهذا 

مض ونة  رسالة  بواسطة  اإلعالن 

أج بإيداع هذا  مع اإلشعار بالتوصل، 

التعرض مقابل جصل بكتابة الضبط 

يبين  أن  جيجب   ، املحك ة  بهذه 

مبلغ  البطالن  طائلة  تحت  التعرض 

الدين جأسبابه جاملوطن املختار ساخل 

سائرة املحك ة .

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

23 مكرر

املحكمة اإلبتدائية ببنسليمان
ملف البيع : 2222/26

 أصل تجاري

املكلف  القضائي  املنتدب  يشهد 

بالسجل التجاري باملحك ة اإلبتدائية 

ببندلي ان جاملوقع أسفله :

أنه بناء عل6 العقد العد ي امصلي 

مصطفى  العدلين  تلقاه  الذي 

 حندار جنوفل اللوسعي املؤرخ بتاريخ

بتاريخ  املوثق   2227 سيد 21   22  

بتاريخ  جاملسجل   2228 يناير   27

 326 عدس  إيداع   2228 يناير   22

عدس  توصيل   293 باالستخالص  أم 

العقد  جكذا   2018/7601054

أكتوبر   23 بتاريخ  املؤرخ  االصالحي 

نوف 21   3 في  جاملصاسق عليه   2222

سجنيا  الديدة  ب وأبها  باعت   2222

رقم  بطاقتها  اح اس  بنت  ك لي 

جالداكنة بحي اللة مريم   S463524

بندلي ان   252 الرقم  سال  بلوك 

للديدة الهندي عائشة بنت العربي 

جالداكنة   TA23466 رقم  بطاقتها 

بندلي ان   32 رقم  الشاجية  بزنقة 

لبيع  املعد  التجاري  امصل  أ يع 

الهواتف جالكائن بزنقة موالي يوسف 

رقم 222 بندلي ان جاملقيدة بالسجل 

ببندلي ان تحت  بابتدائية  التجاري 

عدس 7296 تحليلي بث ن إأ ا ي قدره 

222.222 سرهم.

جعليه تقبل  التعرضات بابتدائية 

بندلي ان شعبة السجل ساخل أأل 

25 يوما املوالية للنشرة الثانية.

النشرة الثانية

24 مكرر

املحك ة اإلبتدائية بالصويرة
مكتب السجل التجاري

إشهار عقد بيع أصل تجاري

ملف اإلشهار رقم : 2222/32

السجل التجاري : 4429

حداب رقم : 3323

إن رئيس كتابة الضبط باملحك ة 

أسفله  املوقع  بالصويرة  اإلبتدائية 

يصرح :

التوثيقي  العقد  ب قت�سى  أنه 

املحرر من طرف ذ.نور الدين املكوري، 

3 نوف 21  موثق بالصويرة، املؤرخ في 

2222، جاملؤسى عنه رسوم التسجيل 

بالصويرة   2222 نوف 21   8 بتاريخ 

ج  OR10994/2022 رقم  تحت 

باعت   RE2222222272522264

الكائن   MACO PHI SARL شركة 

كاجكي  سيدي  بوزمور،  بدجار  مقرها 

الصويرة، جاملسجلة بالسجل التجاري 

باملحك ة اإلبتدائية بالصويرة تحت 

شخص  في   4429 التحليلي  الرقم 

م ثليها القانونيين كل من :

 ،PHILIPPE ROPIOT الديد 

بتاريخ  مزساس  الجندية،   فرن�سي 

3 ماي 2963، جالحامل لجواز الدفر 

.24CY87774 رقم

 ،CORINNE COHEN جالديدة 

بتاريخ  مزساسة  الجندية،   فرندية 

لجواز  جالحاملة   ،2967 مارس   5

أ يع   ،22DI75794 رقم  الدفر 

املاسية  بعناصره  التجاري  امصل 

بوزمور،  بدجار  الكائن  جاملعنوية، 

جاملدتغل  الصويرة  كاجكي،  سيدي 

إأ ا ي  بث ن  فندق  نشاط  مل ارسة 

قدره 222.222 سرهم.
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جذلك بندبة متداجية لفائدة كل 

من :

 VALERIE VAUGEN USAGE

MARLARD، فرندية الجندية، مزساسة 

جالحاملة   ،2969 سيد 21   6 بتاريخ 

لجواز الدفر رقم 26CE72249 ؛

 DAVID MARCEL PAUL

الجندية،  فرن�سي   ،MARLARD

مزساس بتاريخ 26 يونيو 2972 جالحامل 

.26CE72245 لجواز الدفر رقم

جعليه فعل6 سائني البائع املذكور 

مكتب  إ 6  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجاري بهذه املحك ة ساخل 

أأل يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

امجل جينتهي في اليوم الخامس عشر 

)25) من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة امج 6
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

11 مكرر

املحكمة اإلبتدائية ببني مالل
بيع عقار باملزاس العلني

ملف التنفيذ رقم : 22/2424

مواصلة ل 28/592

لفائدة : مح د شاكلي جمن معه.

عتيق بوعزة جمن  ينوب عنهم ذ/ 

معه املحامون بهيئة بني مالل.

ضد : فؤاس الشكلي.

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط لدى املحك ة اإلبتدائية ببني 

2223 عل6  يناير   24 مالل أنه بتاريخ 

الداعة الواحدة بعد الزجال بقاعة 

بيع  سيقع  املحك ة  بهذه  البيوعات 

باملزاس العلني للعقار موضوع الرسم 

العقاري رقم 775/ب امللك املدعو سار 

الشكلي جالذي عبارة عن منزل قديم 
البناء يتكون من سفلي به كراج مكري 

جصالون جغرفتين جمرحاض جمطبخ 
جبهو جطابق علوي يتكون من صالون 

جبهو  جمرحاض  جمطبخ  جثالث غرف 

مع سطح به غرفة الصابون مداحته 

226 م م جالكائن بحي �سي سالم بلوك 

5 رقم 23 بني مالل.

لبيع  االفتتاحي  الث ن  حدس  جقد 

مبلغ  في  الخبي2  طرف  من  العقار 

752.222 سرهم.

جعل6 من رست عليه املزايدة أن 

يؤسي الث ن فورا بزياسة 3 %  جاأب 

الخزينة العامة.

ي كن  املعلومات  من  جلل زيد 

االتصال بقدم التنفيذات القضائية 

سفت2  عل6  لالطالع  املحك ة  بهذه 

الشرجط جالتح الت.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

80

املحك ة اإلبتدائية ببني مالل

بيع عقار باملزاس العلني
ملف التنفيذ رقم : 22/6222/948

لفائدة : جرثة امستاذ عتيق بوعزة 

جمن معه املحامون بهيئة بني مالل.

ضد : فطومة الغيدي جمن معها.

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 

باملحك ة اإلبتدائية ببني مالل بتاريخ 

32 يناير 2223 عل6 الداعة الواحدة 

بهذه  البيوعات  بقاعة  الزجال  بعد 

العلني  باملزاس  بيع  سيقع  املحك ة 

للعقار الذي عبارة عن قطعة أرضية 

فالحية سقوية توأد بها مغرجسات 

شجرة   42 عدسها  الزيتون  أشجار 

مت2   3256 تبلغ  االأ الية  مداحتها 

الدعدجني  جرثة  قبلة  يحدها  مربع، 

ججرثة الصحراجي بن الجيال ي، جي ينا 

جرثة كدعاس ججرثة صالح بن ليصي2 

جش اال  باملدكين،  بوزكري  ججرثة 

بوزكري  جرثة  تم  املسجد  طريق 

جمحند  املسجد  جغرجبا  سعيد  بن 

بن  حدج  ججرثة  الكبيش  باملعطي 

املعطي الكبيش جالكائنة بأجالس عياس 

أجالس سلي ان بني مالل.

لبيع  االفتتاحي  الث ن  حدس  جقد 

مبلغ  في  الخبي2  طرف  من  العقار 

2.444.822 سرهم.

جعل6 من رست عليه املزايدة أن 

يؤسي الث ن فورا بزياسة 3 %  جاأب 

الخزينة العامة.

ي كن  املعلومات  من  جلل زيد 

االتصال بقدم التنفيذات القضائية 

سفت2  عل6  لالطالع  املحك ة  بهذه 

الشرجط جالتح الت.
رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكمة اإلبتدائية بقلعة 

السراغنة
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2222/28

حداب رقم 8988

يعلن ئيس مصلحة كتابة الضبط  

باملحك ة اإلبتدائية بقلعة الدراغنة 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قت�سى  أنه 

بتاريخ  جمسجل   2222 نوف 21  فاتح 

بقلعة الدراغنة،   2222 نوف 21   24

الحامل  باع الديد املحجوب كركر، 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

كركر  عزيز  الديد  لفائدة   Y24673

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

التجاريين  امصلين   ،Y322379 رقم 

قيدارية   3 برقم  الكائن   لل حل 

بن ساججس شارع الحدن الثاني قلعة 

 6 برقم  الكائن  جاملحل  الدراغنة 

الحدن  شارع  ساججس  بن  قيدارية 

املخصصين  الدراغنة  قلعة  الثاني 

املاسية  عناصره ا  بج يع  للخياطة 

بالسجل  جاملسجلين  جاملعنوية 

بث ن   26692 رقم  تحت  التجاري 

إأ ا ي قدره 222.222 سرهم.

التعرضات  أ يع  فإن  جبذلك 

باملحك ة  الضبط  ب كتب  تسجل 

ساخل  الدراغنة  بقلعة  اإلبتدائية 

يوما املوالية للنشرة امج 6   25 أأل 

جالثانية.

النشرة امج 6
 رئيس مصلحة كتابة الضبط

33 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتطوان
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحك ة اإلبتدائية بتطوان.

 83 الفصل  ملقتضيات   تطبيقا 
ج 224 من مدجنة التجارة القانون رقم 
عل6 محضر  بناء  أنه  يعلن   ،19-95
22 أغدطس  الج ع العام املؤرخ في 
 YOUSFI ONE 2222، قررت شركة 
التجاري  بالسجل  املسجلة   SARL
تحت  بتطوان  اإلبتدائية  باملحك ة 
التجاري  أصلها  تقديم   ،4685 رقم 
جاملعنوية،  املاسية  عناصره  بج يع 
املنصور  يعقوب  بشارع  الكائن 
جاملخصص  تطوان،   2 املوحدي رقم 
لتجارة املجوهرات، جالذي قدر قي ته 
تقرير  حدب  سرهم،   752.222 ب 
كحصة في شركة  مراقب الحصص، 
جاملسجلة    HNIA NEGOCES SARL
باملحك ة  التجاري  بالسجل 
اإلبتدائية بتطوان تحت رقم 24273.
ب صلحة  التعرضات  جستقبل 
السجل التجاري باملحك ة اإلبتدائية 
يوما من   25 بتطوان جذلك إ 6 غاية 

صدجر اإلعالن الثاني.
النشرة امج 6

رئيس مصلحة كتابة الضبط
اإلمضاء : عبد الدالم قايقاي

78 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالجديدة
بيع  أصل تجاري 

ملف رقم 2222/27
حداب رقم 32362

في مؤرخ  موثق  عقد   ب قت�سى 
بتاريخ  جمسجل   2222 نوف 21   8  
باع الديد مح د   2222 نوف 21   25
التعريف  لبطاقة  الحامل  بلعث انية 
الديد   إ 6   M25327 رقم  الوطنية 
لبطاقة  الحامل  طالل  الجيال ي 
 M39924 رقم  الوطنية  التعريف 
لبطاقة  الحامل  طالل  جلحدن 
 MA86374 رقم  الوطنية  التعريف 
املسجل  التجاري  امصل  ملج وع 
 32362 بالسجل التجاري تحت رقم 
جالكيفية  الشرجط  حدب  جذلك  

جالث ن املذكور في العقد.
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تقبل  التعرضات  فإن  جعليه 

اإلبتدائية  باملحك ة  الضبط  بكتابة 

من  يوما   25 أأل  ساخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة التالية.

النشرة الثانية

املشرف عل6 مصلحة السجل التجاري

79 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بسيدي 
سليمان

بيع عقار باملزاس العلني
ملف التنفيد رقم 22/2222

ملف رقم 22/2229
كتابة  مصلحة  رئيس  الديد  إن 
الضبط باملحك ة اإلبتدائية بديدي 
أنه  يعلن  اسفله  املوقع  سلي ان 
2222 عل6  26 سيد 21  سيقع بتاريخ 
صباحا  جالنصف  العاشرة  الداعة 
باملحك ة   3 رقم  البيوعات  بقاعة 

اإلبتدائية بديدي سلي ان بيع ما يلي 

باملزاس العلني :

 70/313 رقم  العقاري  الرسم 

الكائن بديدي   30-1 املنارة  املدمى 

سنتيار   29 آر   2 مداحته  سلي ان 

املتكون من سار للدكن من سفلي به 

مخزن جطابق علوي جاحد جسطح.

قببات  الزهراء  فاط ة  لفائدة 

الغا ي جالياس  اسم  القاصرين  جالدة 

الغا ي.

االفتتاحي  الث ن  حدس  جقد 

النطالق البيع باملزاس العلني في مبلغ 

825.222 سرهم مع زياسة %3 لفائدة 

الخزينة العامة.

ي كن  املعلومات  من  جلل زيد 

االتصال بقدم التنفيذات القضائية 

باملحك ة اإلبتدائية بديدي سلي ان.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

مح د الطهوري
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وزارة التجهيز واملاء
املديرية اإلقلي ية للتجهيز جالنقل 

جاللوأدتيك جاملاء - بالداخلة

قرار إأراء بحث ع ومي

حول إعاسة تحديد امللك العام 

البحري لل نطقة امل تدة 

من بورتوريكو إ 6 لبويرسة، سائرة 

امليلي، النفوذ الت2ابي لج اعة 

 B422 إ 6 الوتد B2 امليلي، من الوتد

إقليم جاسي الذهب

جزير التجهيز جاملاء :

بناء عل6 الظهي2 الشريف الصاسر 

)فاتح يوليو   2332 شعبان   7 بتاريخ 

2924) املتعلق بامللك العام ك ا جقع 

الفصلين  جخاصة  تت ي ه  أج  تغيي2ه 

امجل جالدابع منه ؛

جبناء عل6 املرسوم رقم 2.22.252 

ماي   6(  2443 شوال   5 في  الصاسر 

2222) يتعلق بتحديد امللك الع ومي 

للدجلة ؛

ذي  التجزيئي  التص يم  جعل6 

إلعاسة  املبين   1/2000 املقياس 

تحديد امللك العام البحري لل نطقة 

امل تدة ما بين بورتوريكو إ 6 لبويرسة، 

سائرة امليلي، بالنفوذ الت2ابي لج اعة 

 ،B422 إ 6 الوتد B2 امليلي، من الوتد

إقليم جاسي الذهب.

اإلقليمي  املدير  من  جباقت2اح 

جاملاء  جاللوأيدتيك  جالنقل  للتجهيز 

بالداخلة، قرر ما يلي :

بحث  يجرى   : امجل  الفصل 

إعاسة  بشأن  شهرين  مدته  ع ومي 

تحديد امللك العام البحري لل نطقة 

امل تدة ما بين بورتوريكو إ 6 لبويرسة، 

سائرة امليلي، بالنفوذ الت2ابي لج اعة 

 ،B422 إ 6 الوتد B2 امليلي، من الوتد

مبين  هو  ك ا  الذهب.  جاسي  إقليم 

4 املتواأدة  بالئحة إحداثيات المبي2 

املقياس  ذات  التجزيئية  بالتصاميم 

القرار  هذا  بأصل  امللحقة   1/2000

جيوضع لهذا الغرض ملف البحث

إ 6 غاية   2223 يناير   9 من  ابتداء   

أ اعة  ب كاتب   ،2223 مارس   9

لج اعة  الت2ابي  بالنفوذ  امليلي، 

ك ا  الذهب،  جاسي  بإقليم  امليلي، 

لتدجين  سفت2  املكاتب  بنفس  يفتح 

مالحظات من يه هم اممر.

هذا  عن  يعلن   : الثاني  الفصل 

تلصق  إعالنات  بواسطة  البحث 

جينشر  املذكورة  الج اعة  ب كاتب 

بالجريدة الرس ية جفي إحدى الجرائد 

الوطنية.

انتهاء  بعد   : الثالث  الفصل 

بالج اعة  اأت اع  يعقد  البحث، 

بإقليم جاسي الذهب  الت2ابية امليلي، 

مع لجنة تتكون من :

م ثل الدلطة املحلية، رئيدا ؛

م ثل عن الج اعة الت2ابية امليلي ؛

الدجلة  أمالك  إسارة  عن  م ثل 

بالداخلة ؛

م ثل عن مصلحة املحافظة عل6 

اممالك العقارية جالرهون بالداخلة ؛

جاملاء  التجهيز  جزارة  عن  م ثل 

بالداخلة ؛

م ثل عن املندجبية الدامية لل ياه 

جالغابات جمحاربة التصحر بالداخلة ؛

الحضرية  الوكالة  عن  م ثل 

بالداخلة ؛

م ثل عن مصلحة املسح العقاري 

جالخرائطية بالداخلة.

جتتوأه هذه اللجنة إ 6 عين املكان 

املعنيين  املالكين  مالحظات  لتلقي 

باممر جتدت ع إ 6 أقوال امشخاص 

لتزجيدها  مؤهلين  أنهم  ترى  الذين 

جتبدي  الضرجرية  املعلومات  بج يع 

أثناء  املقدمة  املالحظات  حول  رأيها 

البحث جحول املوافقة عل6 االحتفاظ 

تص يم  مشرجع  في  املبينة  بالحدجس 

التحديد أج حول تغيي2 تلك الحدجس.

في  اللجنة  هذه  رأي  يسجل  ك ا 

أ يع  يوقعه  نسختين  من  محضر 

أعضائها ثم يرس ملف البحث مشفوعا 

رئيس  الديد  جبرأي  املحضر  بهذا 

بإقليم  امليلي،  الت2ابية  الج اعة 

اإلقلي ية  املديرية  إ 6  الذهب  جاسي 

جاملاء  جاللوأيدتيك  جالنقل  للتجهيز 

امأل  انتهاء  فور  جذلك  بالداخلة، 

القانوني املحدس إلأراء هذا البحث.
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جزارة التجهيز جاملاء

املديرية اإلقلي ية للتجهيز جالنقل 

جاللوأدتيك جاملاء - بالداخلة

قرار إأراء بحث ع ومي

حول إعاسة تحديد امللك العام 

البحري لل نطقة امل تدة من لبويرسة 

إ 6 حدجس الج اعة الت2ابية امليلي، 

سائرة امليلي، النفوذ الت2ابي لج اعة 

 B722 إ 6 الوتد B2 امليلي، من الوتد

إقليم جاسي الذهب

جزير التجهيز جاملاء :

بناء عل6 الظهي2 الشريف الصاسر 

)فاتح يوليو   2332 شعبان   7 بتاريخ 

2924) املتعلق بامللك العام ك ا جقع 

الفصلين  جخاصة  تت ي ه  أج  تغيي2ه 

امجل جالدابع منه ؛

جبناء عل6 املرسوم رقم 2.22.252 

ماي   6(  2443 شوال   5 في  الصاسر 

2222) يتعلق بتحديد امللك الع ومي 

للدجلة ؛

ذي  التجزيئي  التص يم  جعل6 

املقياس 1/2000 املبين إلعاسة تحديد 

امللك العام البحري لل نطقة امل تدة 

الج اعة  حدجس  إ 6  لبويرسة  بين  ما 

الت2ابية امليلي، سائرة امليلي، بالنفوذ 

 B2 الت2ابي لج اعة امليلي، من الوتد

إ 6 الوتد B722، إقليم جاسي الذهب.

اإلقليمي  املدير  من  جباقت2اح 

جاملاء  جاللوأيدتيك  جالنقل  للتجهيز 

بالداخلة، قرر ما يلي :

الفصل امجل : يجرى بحث ع ومي 

تحديد  إعاسة  بشأن  شهرين  مدته 

امللك العام البحري لل نطقة امل تدة 

الج اعة  حدجس  إ 6  لبويرسة  بين  ما 

الت2ابية امليلي، سائرة امليلي، بالنفوذ 

 B2 الت2ابي لج اعة امليلي، من الوتد

إ 6 الوتد B722، إقليم جاسي الذهب. 

ك ا هو مبين بالئحة إحداثيات المبي2 

التجزيئية  بالتصاميم  املتواأدة   4

ذات املقياس 1/2000 امللحقة بأصل 

هذا القرار جيوضع لهذا الغرض ملف 

إ 6   2223 يناير   9 من  البحث ابتداء 

غاية 9 مارس 2223، ب كاتب أ اعة 

لج اعة  الت2ابي  بالنفوذ  امليلي، 

ك ا  الذهب،  جاسي  بإقليم  امليلي، 

لتدجين  سفت2  املكاتب  بنفس  يفتح 

مالحظات من يه هم اممر.

هذا  عن  يعلن   : الثاني  الفصل 

تلصق  إعالنات  بواسطة  البحث 

جينشر  املذكورة  الج اعة  ب كاتب 

بالجريدة الرس ية جفي إحدى الجرائد 

الوطنية.

انتهاء  بعد   : الثالث  الفصل 

بالج اعة  اأت اع  يعقد  البحث، 

بإقليم جاسي الذهب  الت2ابية امليلي، 

مع لجنة تتكون من :
م ثل الدلطة املحلية، رئيدا ؛

م ثل عن الج اعة الت2ابية امليلي ؛

الدجلة  أمالك  إسارة  عن  م ثل 

بالداخلة ؛

م ثل عن مصلحة املحافظة عل6 

اممالك العقارية جالرهون بالداخلة ؛

جاملاء  التجهيز  جزارة  عن  م ثل 

بالداخلة ؛

م ثل عن املندجبية الدامية لل ياه 

جالغابات جمحاربة التصحر بالداخلة ؛

الحضرية  الوكالة  عن  م ثل 

بالداخلة ؛
م ثل عن مصلحة املسح العقاري 

جالخرائطية بالداخلة.

 III. - إعالنات إدارية
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جتتوأه هذه اللجنة إ 6 عين املكان 

املعنيين  املالكين  مالحظات  لتلقي 

باممر جتدت ع إ 6 أقوال امشخاص 

لتزجيدها  مؤهلين  أنهم  ترى  الذين 

جتبدي  الضرجرية  املعلومات  بج يع 

أثناء  املقدمة  املالحظات  حول  رأيها 

البحث جحول املوافقة عل6 االحتفاظ 

تص يم  مشرجع  في  املبينة  بالحدجس 

التحديد أج حول تغيي2 تلك الحدجس.

في  اللجنة  هذه  رأي  يسجل  ك ا 

أ يع  يوقعه  نسختين  من  محضر 

أعضائها ثم يرس ملف البحث مشفوعا 

رئيس  الديد  جبرأي  املحضر  بهذا 

بإقليم  امليلي،  الت2ابية  الج اعة 

اإلقلي ية  املديرية  إ 6  الذهب  جاسي 

جاملاء  جاللوأيدتيك  جالنقل  للتجهيز 

امأل  انتهاء  فور  جذلك  بالداخلة، 

القانوني املحدس إلأراء هذا البحث.
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  وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج 

2022/5834 بتاريخ 22 نون21  2222، 

املدمى  العقار  عل6  سيجري   الذي 

رقم  عقاري  بيع  عقد  ذي   2 كاجزي 

 ،2222 أغدطس   26 بتاريخ   355

باشوية  املتواأد بالج اعة الت2ابية، 

من  ابتداء  اقليم مكناس،  بوفكران، 

غاية ا 6   ،2222 سيد 21   22  تاريخ 

 22 سيد 21 2222، بحث علني في شأن 

جألب  بانجازبئ2  الت2خيص  مشرجع 

مداحة سقي  أأل  من  منه،   املاء 

  5 هكتارات  لفائدة الديد)ة) مرابطي 

اس اعيل  جمن معه الحامل  لبطاقة 

.UB74396 التعريف الوطنية رقم
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج 

2022/5872 بتاريخ 22 نون21  2222، 

املدمى   العقار  عل6  سيجري   الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي   26 اجشن 

بالج اعة  املتواأد   ،59/110484

  ،2 امللحقة االسارية  الت2ابية مكناس، 

 22 من تاريخ  ابتداء  اقليم مكناس، 

سيد 21 2222، ا 6 غاية 22 سيد 21 

بحث علني في شأن مشرجع   ،2222

منه،  الت2خيص بانجازبئ2 جألب املاء 

 2.2255 مداحة   سقي  أأل  من 

بوبكري  الديد)ة)  لفائدة  هكتارا  

التعريف  لبطاقة  الحامل   اح د  

.V27454 الوطنية رقم

38
 

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب وأب 

رقم  لدبو   املائي  الحوض  جكالة 

نون21    22 بتاريخ   2022/5903 ح.ج 

العقار  عل6  سيجري   الذي   ،2222

اتفاقية  ذي  الدجلة  المالك  التابع 

رقم  الخاص  القطاع  بين  شراكة 

 23288 موضوع الرسم العقاري رقم 

 N337/K  املتواأد بالج اعة الت2ابية 

سيدي سلي ان مول الكيفان،  قياسة 

من  ابتداء  مكناس،  اقليم  مجاط، 

غاية  ا 6   2222 سيد 21   26 تاريخ 

في  علني  بحث   ،2222 سيد 21   22

شأن مشرجع الت2خيص بانجاز ثقب  

سقي  أأل  من  منه،  املاء  جألب 

شركة  لفائدة  هكتارات   5 مداحة 

STE LANDBOUW AGRI SARL، في 

شخص م ثلها القانوني.

39 

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج 

2022/5908 بتاريخ 23 نون21  2222، 

الذي سيجري  عل6 القطعة املد اة 

ذات  الظاهي2  سجار  ب زارع  الشيجار 

 ،2226 أكتوبر   22 بتاريخ  بيع  عقد 

ازغي2ة،  الت2ابية  بالج اعة  املتواأد 

اقليم  الوحدة،  سائرة  ترجال،  قياسة 

سيد 21   9 تاريخ  من  ابتداء  جزان، 

  ،2222 سيد 21   29 ا 6 غاية   ،2222

بحث علني في شأن مشرجع الت2خيص 

من  منه،  املاء  جألب  ثقب   بانجاز 

هكتارا    2.3722 مداحة  سقي  أأل 

لفائدة الديد)ة) عبد العزيز العبيدة  

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل  

.GM25228 رقم

40 

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج 

2022/5929 بتاريخ 25 نون21  2222، 

الذي سيجري  عل6 العقار املدمى ازيد 

 ،13/5324 ذي الرسم العقاري رقم 

الت2ابية  بالج اعة  املتواأد 

سائرة   ،4 امللحقة االسارية  القنيطرة، 

أجالس اجأيه، اقليم القنيطرة، ابتداء 

ا 6   ،2222 سيد 21    23 تاريخ  من 

غاية 23 سيد 21 2222،  بحث علني 

بانجاز  الت2خيص  مشرجع  شأن  في 

ثقب  جألب املاء منه، من أأل تزجيد 

مليكة  لفائدة الديد)ة)  ح ام باملاء 

لبطاقة  الحامل   معها  جمن  حفيان 

.G33575 التعريف الوطنية رقم

41 

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

ب وأب قرار أصدرته مديرة جكالة 
الحوض لدبو رقم ح.ج 2022/5928 
الذي   ،2222 نون21     25 بتاريخ 
سيجري  عل6 العقار الج اعي املدعو 
التابع  ازسغ  املدمى   باملكان  ازسغ 
للج اعة الداللية اجالس انصر فرقة 
   46 الحزامطة ذي شهاسة اسارية رقم 
املتواأد   ،2222 أكتوبر   29 بتاريخ 
الطيبي،  سيدي  الت2ابية  بالج اعة 
سيدي  باشوية   ،2 االسارية  امللحقة 
الطيبي، اقليم القنيطرة،  ابتداء من 
تاريخ 23 سيد 21 2222، ا 6 غاية 23 
2222،  بحث علني في شأن  سيد 21 
مشرجع الت2خيص بانجاز ثقب  جألب 
مداحة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 
الديد)ة)  لفائدة  هكتارا    2.2923
لبطاقة  الحامل   ع اري   مح د 

.G57832 التعريف الوطنية رقم
42 

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب وأب 
جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج 
2022/5927 بتاريخ 25 نون21  2222، 
الذي سيجري  عل6 القطعة املد اة  
العنصار  سجار  جمزارع  بت2اب  الشقة 
ذات اقرار جاعت2اف بعقار ض ن برقم 
االمالك  كناش   225 صحيفة   226
 ،2222 مارس   22 بتاريخ   5 رقم 
زجمي،  الت2ابية  بالج اعة  املتواأد 
اقليم  زجمي،  سائرة  زجمي،  قياسة 
سيد 21   23 تاريخ  من  ابتداء  جزان، 
  ،2222 سيد 21   23 ا 6 غاية   2222
بحث علني في شأن مشرجع الت2خيص 
من أأل  منه،  بانجاز بئ2 جألب املاء 
املاشية    جارجاء  املنز ي  االستع ال 
الكديار   اح د  الديد)ة)  لفائدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل  

.LC228665 رقم
43 
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب وأب 
رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 
نون21    25 بتاريخ   2022/5926 ح.ج 
العقار  عل6  سيجري   الذي   ،2222
الفالحي التابع لل لك الخاص للدجلة 
املغربية موضوع الرسم العقاري رقم 
بتاريخ  ايجار  عقد  ذي   /  R/12431
29  ابريل 2222، املتواأد بالج اعة 
قياسة عامر  الت2ابية عامر الدفلية، 
القنيطرة،  احواز  سائرة  الدفلية، 
تاريخ من  ابتداء  القنيطرة،   اقليم 

 23 غاية  ا 6   ،2222 سيد 21   23  
بحث علني في شأن   ،2222 سيد 21 
مشرجع الت2خيص بانجاز ثقب جألب 
املاء منه، من أأل تعزيز املوارس املائية 
لفائدة  هكتارا   42 مداحة  لدقي 
 PLANASA PEPINIERE شركة 
في  م ثلة   ،  MAROC SARL AU
شخص م ثلها القانوني الديد هشام 
لبطاقة التعريف  الحامل   العكدي، 

.BU822322 الوطنية رقم
44 

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  ب وأب 
جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج 
2022/5925 بتاريخ 25 نون21  2222، 
امل�سى  العقار   عل6  سيجري   الذي 
العقاري  الرسم  ذي   2244 مجاعرة 
رقم 30/18647 الكائن ببلدية أرف 
الت2ابية   بالج اعة  املتواأد  امللحة، 
باشوية أرف امللحة،  أرف امللحة، 
من  ابتداء  قاسم،  سيدي  اقليم 
غاية  ا 6   ،2222 سيد 21   23  تاريخ 
في  علني  بحث   ،2222 سيد 21   23
بانجاز،  الت2خيص  مشرجع  شان 
من أأل غدل  منه،  بئ2 جألب املاء 
قاسم  )ة)  الديد  لفائدة  الديارات 
التعريف  لبطاقة  الحامل   ال21كة 

.GN63692 الوطنية رقم
45 

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج 

2022/5932 بتاريخ 25 نون21  2222، 

املدمى  العقار  عل6  سيجري   الذي 

الرسم  ذي   452 الكولف  إقامة 

كائن   ،13/115783 رقم  العقاري 

بالج اعة  املتواأد  مهدية،  بطريق 

الت2ابية القنيطرة، امللحقة االسرية 5، 

اقليم القنيطرة،  سائرة أجالس اجأيه، 

 2222 سيد 21   23 تاريخ  من  ابتداء 

بحث   ،2222 سيد 21   23 غاية  ا 6 

الت2خيص  مشرجع  شأن  في  علني 

بانجاز ثقب جألب املاء منه،  من أأل 

سقي حديقة املنزل مداحتها 2.2252 

ح زة  الديد)ة)  لفائدة  هكتارا 

التعريف  لبطاقة  الحامل   شافيعي 

.Q225225 الوطنية رقم

46

  جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي  جكالة الحوض  

بتاريخ  2022/5930  لدبو رقم ح.ج 

سيجري   الذي   ،2222 نون21    25  

عل6 العقار املدمى الزهرة ذي الرسم 

الكائن   13/13132 رقم  العقاري 

الرابية  بالج اعة  مهدية  بطريق 

سائرة   ،4 امللحقة االسارية  القنيطرة، 

اجالس اجأيه، اقليم القنيطرة، ابتداء 

من تاريخ 23 سيد 21 2222 ا 6 غاية 

في  علني  بحث   ،2222 سيد 21   23

شأن مشرجع الت2خيص بانجاز ثقب 

غدل  أأل  من  منه،   املاء  جألب 

الخطاب  الديارات لفائدة الديد)ة) 

التعريف  لبطاقة  الحامل   لديني  

.G93684 الوطنية رقم

47

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
ب وأب قرار أصدرته مديرة جكالة 

جكالة الحوض املائي لدبو  الحوض  

 25 بتاريخ   2022/5924 ح.ج  رقم 

عل6  سيجري   الذي   ،2222 نون21  

ذات  الشقة  بالس  املد اة  القطعة 

 ،23/12/2015 بتاريخ  بيع  عقد 

زجمي،  الت2ابية  بالج اعة  املتواأد 

جزان،  اقليم  زجمي،  سائرة  قياسة 

 2222 سيد 21   23 تاريخ  من  ابتداء 

بحث   ،2222 سيد 21   23 غاية  ا 6 

الت2خيص  مشرجع  شأن  في  علني 

بانجاز بئ2 جألب املاء منه،  من أأل 

املاشية  جارجاء  املنز ي  االستع ال 

مح د  سركال  الديد)ة)  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل  

.LC227852 رقم

48

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  ب وأب 

جكالة الحوض املائي لدبو رقم ح.ج 

2022/5922 بتاريخ 25 نون21  2222، 

املدمى  العقار  عل6  سيجري   الذي 

ذي   ILLOT 49-251 الكولف  إقامة 

 ،13/148925 رقم  العقاري  الرسم 

املتواأد  مهدية،  بطريق  الكائن 

بالج اعة الت2ابية القنيطرة، امللحقة 

اقليم  سائرة أجالس اجأيه،   ،5 االسرية 

 23 تاريخ  من  ابتداء  القنيطرة، 

سيد 21   23 ا 6 غاية   2222 سيد 21 

بحث علني في شأن مشرجع   ،2222

املاء  جألب  ثقب  بانجاز  الت2خيص 
من أأل سقي حديقة املنزل  منه،  

لفائدة  هكتارا   2.2292 مداحتها 

الحامل   مح د  بومهوت  الديد)ة) 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.AD63425

49

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير   أصدره  قرار  ب وأب 

رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

نوف 21   25 بتاريخ  ح.ج2022/5920 

العقار  عل6  سيجري  الذي   2222

ذي   2 جح ام  فرن  الوفاء  املدمى 

الرسم العقاري 13/45680 املتواأد 

بالج اعة الت2ابية القنيطرة،  امللحقة 

26 ،سائرة الداكنية ، إقليم  اإلسارية 

القنيطرة ابتداء من تاريخ 23 سيد 21 

 2222 سيد 21   23 غاية  إ 6   2222

بحث علني في شأن مشرجع الت2خيص 

بإنجاز ثقب جألب املاء  منه من أأل 

الداسة  لفائدة  باملاء  ح ام  تزجيد 

جالحدين  اإلبراهيمي  بلقاسم    

التعريف  لبطاقتي  الحامالن  افلوس 

.A244972ج A24829 الوطنية

 50

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير   أصدره  قرار  ب وأب 

لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

بتاريخ ح.ج2022/5919   رقم 

 25 نوف 21 2222 الذي سيجري عل6 

الرسم  ذي  مع ري  املدمى  العقار 

املتواأد   13/39751 العقاري عدس  

سلي ان،  سيدي  الت2ابية  بالج اعة 

سيدي  باشوية   ،2 اإلسارية  امللحقة 

سلي ان،  سيدي  سلي ان،إقليم 

ابتداء من تاريخ 26 سيد 21 2222 إ 6 

بحث علني   2222 سيد 21   26 غاية 

في شأن مشرجع الت2خيص بإنجاز بئ2 

جألب املاء  منه من أأل تزجيد ح ام 

الديدة نعي ة مع ري  لفائدة  باملاء 

جمن معها الحاملة لبطاقة التعريف 

.GA223222 الوطنية

 51 
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير   أصدره  قرار  ب وأب 

رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

نوف 21   23 بتاريخ  ح.ج2022/1765 

العقار  عل6  سيجري  الذي   2222

املدمى املحل الكائن بتجزئة  النصر  

عقد  ذي  كورت  احد   296 رقم 

املتواأد   2222 ماي   9 بتاريخ  كراء 

كورت،  احد  الت2ابية  بالج اعة 

سيدي  إقليم  كورت  احد  باشوية 

سيد 21   9 تاريخ  من  قاسم،ابتداء 

 2222 سيد 21   29 غاية  إ 6   2222

بحث علني في شأن مشرجع الت2خيص 

منه من أأل  بإنجاز بئ2 جألب املاء  

غدل الديارات لفائد الديد يونس 

التعريف  لبطاقة  الحامل  بنزهرة 

. GJ32339 الوطنية

52

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير   أصدره  قرار  ب وأب 

رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

نوف 21   23 بتاريخ  ح.ج2022/5909 

العقار  عل6  سيجري  الذي   2222

املد اة  الفالحية  القطعة  املدمى 

العنيصر س الح ي2 الكائنة بت2اب مزارع 

جاعت2اف  إقرار  ذات  اكبي2  عين  سجار 

صحيفة   485 بعدس  ض ن  بعقار 

بتاريخ   5 رقم  اممالك  كناش   479

املتواأد بالج اعة   2222 أبريل   28

إقليم  زجمي،  سائرة  زجمي،  الت2ابية 

سيد 21   9 تاريخ  من  ابتداء  جزان،  

 2222 سيد 21   29 غاية  إ 6   2222

بحث علني في شأن مشرجع الت2خيص 

بإنجاز ثقب جألب املاء  منه من أأل 

هكتارا لفائدة الديد  سقي مداحة  

عبد الهاسي املر�سي الحامل لبطاقة 

.LC23227 التعريف الوطنية

53

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وأب 

رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

27نوف 21  ح.ج2022/5894بتاريخ 

العقار  عل6  سيجري  الذي   2222
املدمى الرتبية 4 ذي الرسم العقاري 

عدس 30/31813 الكائن ب نطقة ضم 

املتواأد بالج اعة    23 امرا�سي س 

قياسة الحوافات  الت2ابية الحوافات، 

سائرة الغرب بني مالك،إقليم سيدي 

سيد 21   5 تاريخ  من  ،ابتداء  قاسم 

 2222 سيد 21   25 غاية  إ 6   2222

بحث علني في شأن مشرجع الت2خيص 

من  منه  املاء   جألب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   2,52 مداحة  سقي  أأل 

مريزيق  الدالم  عبد  الديد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GN22255

54

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وأب 

رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

نوف 21   27 ح.ج2022/5892بتاريخ 

القطعة  عل6  سيجري  الذي   2222

امرضية من توزيع املغفور له الحدن 

ذات  الدجلة  ممالك  تابعة  الثاني 

 32 بتاريخ   338 عدس  إسارية  شهاسة 

املتواأد بالج اعة   2222 أغدطس 

الت2ابية ارميالت،  قياسة مختار،سائرة 

بهت، إقليم سيدي قاسم،  ابتداء من 

 25 إ 6 غاية   2222 سيد 21   5 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2222 سيد 21 

مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب جألب 

مداحة  سقي  أأل  من  منه  املاء  

املصطفى  الديد  لفائدة  هكتارا   2

التعريف  لبطاقة  الحامل  اجمينات 

.GN237256 الوطنية

55

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وأب 

رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

نوف 21   27 بتاريخ  ح.ج2022/5891 

العقار  عل6  سيجري  الذي   2222

مح د  الشيخ  ش اخات  املدمى 

عدس  العقاري  الرسم  موضوع 

 9 R/15425  جذي عقد كراء  بتاريخ 

املتواأد بالج اعة   2222 أغدطس 

الت2ابية سيدي اح د بنعي�سى، قياسة 

تالل  سائرة  الحا�سي،  اع ر  سيدي 

ابتداء  الغرب،إقليم سيدي قاسم،  

إ 6 غاية   2222 سيد 21   5 من تاريخ 

25 سيد 21 2222 بحث علني في شأن 

مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب جألب 

مداحة  سقي  أأل  من  منه  املاء  

ياسين  الديد  لفائدة  هكتارا   3,42

املعضا�سي الحامل لبطاقة التعريف 

.GM238956 الوطنية

56

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
جكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وأب 

ح.ج  رقم  لدبو  املائي   الحوض 

نوف 21    27 بتاريخ   2022/5895

العقار  عل6  سيجرى  الذي   2222

ذي الرسم العقاري   2 املدمى الرمل 

املتواأد بالج اعة   ،R/16234 عدس 

املناصرة،  قياسة  املناصرة،  الت2ابية 

القنيطرة،  إقليم  ب نصور،  سائرة 

ابتداء من تاريخ 5 سيد 21 2222 إ 6 

بحث علني   2222 سيد 21   25 غاية 

بإأاز  الت2خيص  مشرجع  شأن  في 

ثقب جألب املاء منه، من أأل سقي 

لفائدة  هكتارا    2.6279 مداحة 

الديد موالي اح د سري�سي،  الحامل 

.A44326 لبطاقة التعريف الوطنية

57

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
جكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وأب 

ح.ج  رقم  لدبو  املائي   الحوض 

نوف 21    27 بتاريخ   2022/5896

القطعة  عل6  سيجرى  الذي   2222

الكائنة  الصخي2ة  املد اة  امرضية 

بيع  عقد  ذات  بوسور  سجار  ب زارع 

املتواأد   ،2222 نوف 21   24 بتاريخ 

بالج اعة الت2ابية بني كلة، قياسة بني 
تاريخ  من  ابتداء  جزان،  سائرة  كلة، 
5 سيد 21 2222 إ 6 غاية 25 سيد 21 
مشرجع  شأن  في  علني  بحث   2222
منه،  الت2خيص بإأاز بئ2 جألب املاء 
جإرجاء  املنز ي  االستع ال  أأل  من 
 2.2826 مداحة  جسقي  املاشية 
هكتارا  لفائدة الديد زهي2 الشرقاني،  
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GM52272
58

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

جكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وأب 
ح.ج  رقم  لدبو  املائي   الحوض 
نوف 21    27 بتاريخ   2022/5893
العقار  عل6  سيجرى  الذي   2222
امل لوك للج اعة الداللية الشنانفة 
موضوع  سيدهم  جأجالس  البيض 
 DA133-A عدس  اإلساري  التحديد 
483 ملف عدس  ذي عقد إيجار عدس 
 ،2222 سبت 21   22 بتاريخ   29442
عامر  الت2ابية  بالج اعة  املتواأد 
الدفلية، قياسة عامر الدفلية، سائرة 
القنيطرة،  إقليم  القنيطرة،  احواز 
ابتداء من تاريخ 5 سيد 21 2222 إ 6 
بحث علني   2222 سيد 21   25 غاية 
بإأاز  الت2خيص  مشرجع  شأن  في 
ثقب جألب املاء منه، من أأل سقي 
شركة  لفائدة  هكتارا    56 مداحة 
 ،AXESS GESTION SARL AU
القانوني  م ثلها  شخص  في  م ثلة 

الديد عاسل بلخي2 ،  الحامل لبطاقة 

.A755246 التعريف الوطنية

59
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
جكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وأب 

ح.ج  رقم  لدبو  املائي   الحوض 

نوف 21    27 بتاريخ   2022/5898

القطعة  عل6  سيجرى  الذي   2222

املد اة البصيلة الواقعة ب زارع سجار 

الشرقية  خي2جن  أجالس  فرقة  املناثة 

ذاع عقد بيع بتاريخ 32 يناير 2224، 

رجمي،  الت2ابية  بالج اعة  املتواأد 

إقليم  زجمي،  سائرة  زجمي،  قياسة 

سيد 21   5 تاريخ  من  ابتداء  جزان، 

 2222 سيد 21   25 غاية  إ 6   2222

بحث علني في شأن مشرجع الت2خيص 

من أأل  منه،  بإنجاز بئ2 جألب املاء 

املاشية،   جإرجاء  املنز ي  االستع ال 

سركال،   صفية  الديدة  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LC89299

60

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
جكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وأب 

ح.ج  رقم  لدبو  املائي   الحوض 

نوف 21    22 بتاريخ   2022/5899

العقار  عل6  سيجرى  الذي   2222

باملكان  بلخي2  أجالس  املدعو  الج اعي 

للج اعة  التابع  بلخي2  اجالس  املدمى 

الداللية أجالس بلخي2 ذي شهاسة إسارية 

 ،2222 يوليو   27 بتاريخ   32 عدس 

املكرن،  الت2ابية  بالج اعة  املتواأد 

إقليم  سائرة ب نصور،  قياسة املكرن، 

القنيطرة، ابتداء من تاريخ 7 سيد 21 

 2222 سيد 21   27 غاية  إ 6   2222

بحث علني في شأن مشرجع الت2خيص 

بإأاز  ثقب جألب املاء منه، من أأل 

سقي مداحة 2 هكتارا  لفائدة الديد 

ع ر شامة  الحامل لبطاقة التعريف 

.G249227 الوطنية

61

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
جكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وأب 

ح.ج  رقم  لدبو  املائي   الحوض 

نوف 21    25 بتاريخ   2022/5921

العقار  عل6  سيجرى  الذي   2222

 2 رقم  الشلوح  جلذ  لوزيط  املدمى 

 ،R/9393 ذي الرسم العقاري عدس 

املتواأد بالج اعة الت2ابية املناصرة، 

بن نصور،  سائرة  املناصرة،  قياسة 

إقليم القنيطرة، ابتداء من تاريخ 23 

سيد 21   23 إ 6 غاية   2222 سيد 21 

مشرجع  شأن  في  علني  بحث   2222

املاء  جألب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

منه، من أأل سقي مداحة 2.2322 

لفائدة الديد الطاهر جكاة،   هكتارا  

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G7222

62

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
جكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وأب 

ح.ج  رقم  لدبو  املائي   الحوض 

نوف 21    23 بتاريخ   2022/5905

العقار  عل6  سيجرى  الذي   2222
VI ذي الرسم العقاري  املدمى تي2س 

اجالس  بقبيلة  الكائن   ،R/8463 عدس 

يحيى جذي عقد كراء بتاريخ 28 يونيو 

الت2ابية  بالج اعة  املتواأد   ،2222

بن  أجالس  قياسة  ح اسي،  بن  أجالس 

ح اسي، سائرة سيدي سلي ان، إقليم 

تاريخ  من  ابتداء  سلي ان،  سيدي 

9 سيد 21 2222 إ 6 غاية 29 سيد 21 

بحث علني في شأن مشرجع   ،2222

املاء  جألب  ثقب  بإنجاز   الت2خيص 

منه، من أأل سقي مداحة 2.2977 

هكتارا  لفائدة الديد حدن صناك،  

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G222362

63

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
جكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وأب 

ح.ج  رقم  لدبو  املائي   الحوض 

نوف 21    25 بتاريخ   2022/5915

العقار  عل6  سيجرى  الذي   2222

الرسم  ذي   76 النصر  املدمى 

الكائن   ،30/9198 عدس  العقاري 

الت2ابية  بالج اعة  اشرارسة  بقبيلة 

زيرارة، قياسة زيرارة، سائرة الشرارسة، 

إقليم سيدي قاسم، ابتداء من تاريخ 

 23 غاية  إ 6   ،2222 23 سيد 21 

بحث علني في شأن   ،2222 سيد 21 

مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب جألب 

 8 من أأل سقي مداحة  منه،  املاء 

هكتارا  لفائدة الديد اسريس بالحق،  

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GK4292

64

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
جكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وأب 

ح.ج  رقم  لدبو  املائي   الحوض 

نوف 21    25 بتاريخ   2022/5916

العقار  عل6  سيجرى  الذي   2222

العقاري  الرسم  ذي  رابحة  املدمى 

بأجالس  الكائن   ،13/35153 عدس 

بالج اعة   245 اجأيه بلوك ب رقم 

اإلسارية  امللحقة  القنيطرة،  الت2ابية 

5، سائرة اجالس اأيه، اقليم القنيطرة، 

ابتداء من تاريخ 23 سيد 21 2222 إ 6 

بحث علني   2222 سيد 21   23 غاية 

بإنجاز   الت2خيص  مشرجع  شأن  في 

ثقب جألب املاء منه، من أأل سقي 

 2.2272 مداحتها  املنزل  حديقة 

عائشة  الديدة  لفائدة  هكتارا  

الحامل لبطاقة التعريف  الهجامي،  

.AB72295 الوطنية

65

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
جكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وأب 

ح.ج  رقم  لدبو  املائي   الحوض 

نوف 21    25 بتاريخ   2022/5917

العقار  عل6  سيجرى  الذي   2222

العقاري  الرسم  ذي  سموس  املدمى 

املتواأد بالج اعة   ،R/52848 عدس 

سائرة  زيرارة،  قياسة  زيرارة،  الت2ابية 

قاسم،  سيدي  إقليم  الشرارسة، 

ابتداء من تاريخ 23 سيد 21 2222 إ 6 

بحث علني   2222 سيد 21   23 غاية 

بإنجاز   الت2خيص  مشرجع  شأن  في 

ثقب جألب املاء منه، من أأل سقي 

لفائدة  هكتارا    8.2262 مداحة 

الحامل  الديد الجيال ي الوحداني،  

.G43277 لبطاقة التعريف الوطنية

66

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير   أصدره  قرار  ب وأب 

رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

نوف 21   25 بتاريخ  ح.ج2022/5918 

العقار  عل6  سيجري  الذي   2222

املدمى بالس اجالس سعيد ذي الرسم 

الكائن   R/18501 عدس  العقاري 

بالج اعة  املتواأد  مختار  بقبيلة 

سار  العدلوجي،قياسة  سار  الت2ابية  

سيدي  بهت،إقليم  العدلوجي،سائرة 

23 سيد 21  قاسم،  ابتداء من تاريخ 

 2222 سيد 21   23 غاية  إ 6   2222

بحث علني في شأن مشرجع الت2خيص 

بإنجاز ثقب جألب املاء  منه من أأل 

لفائدة  هكتارا   28 مداحة  سقي 

الحامل  الجداري  يونس  الديد 

.A28584 لبطاقة التعريف الوطنية

67
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير  أصدره  قرار  ب وأب 

رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

نوف 21   23 ح.ج2022/5911بتاريخ 

العقار  عل6  سيجري  الذي   2222

الرسم  ذي  الدبيطي  بن  املدمى 

الكائن   R/20456 عدس  العقاري 

بقبيلة اجالس يحيى املتواأد بالج اعة 

بومعيز،  قياسة  بومعيز،  الت2ابية 

إقليم  سلي ان،  سيدي  سائرة 

 9 ابتداء من تاريخ  سيدي سلي ان،  

سيد 21   29 إ 6 غاية   2222 سيد 21 

مشرجع  شأن  في  علني  بحث   2222

املاء   جألب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

 2,2993 منه من أأل سقي مداحة 

هكتارا لفائدة الديد الحا�سي ح يد  

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA76283

68

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديره   أصدره  قرار  ب وأب 

رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

نوف 21   23 بتاريخ  ح.ج2022/5910 

العقار  عل6  سيجري  الذي   2222

الرسم  ذي   72 الدعيدية  املدمى 

املتواأد   13/40969 عدس  العقاري 

املداعدة،  الت2ابية  بالج اعة 

سيدي  سائرة  املداعدة،  قياسة 

سلي ان،   سيدي  سلي ان،إقليم 

ابتداء من تاريخ 9 سيد 21 2222 إ 6 

بحث علني   2222 سيد 21   29 غاية 

بإنجاز  الت2خيص  مشرجع  شأن  في 

ثقب جألب املاء  منه من أأل سقي 

الداسة  لفائدة  هكتارات   5 مداحة 

امحفوظ  جحفيظ  امحفوظ  مح د 

الحامالن لبطاقتي التعريف الوطنية 

.BH226268ج B748229

69

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير  أصدره  قرار  ب وأب 
رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 
نوف 21   23 بتاريخ  ح.ج2022/5912 
العقار  عل6  سيجري  الذي   2222
ذي   435 الكولف  إقامة  املدمى 
 13/115768 عدس  العقاري  الرسم 
املتواأد  مهدية  بطريق  الكائن 
بالج اعة الت2ابية القنيطرة، امللحقة 
اجأيه،إقليم  اجالس  سائرة   5 اإلسارية 
القنيطرة،ابتداء من تاريخ 9 سيد 21 
 2222 سيد 21   29 غاية  إ 6   2222
بحث علني في شأن مشرجع الت2خيص 
بإنجاز ثقب جألب املاء  منه من أأل 
سقي حديقة املنزل مداحتها 2,2292 
هكتارا لفائدة الداسة عبد اللطيف 
اجبري جبشرى ملتين الحامالن لبطاقتي 
 VA39559 الوطنية   التعريف 

.HA64624ج
70

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديره   أصدره  قرار  ب وأب 
رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 
نوف 21   23 بتاريخ  ح.ج2022/5913 
العقار  عل6  سيجري  الذي   2222
باملكان  جرزكن  بني  املدعو  الج اعي 
للج اعة  التابع  جرزكن  بني  املدمى 
شهاسة  ذي  جرزكن  بني  الداللية 
اإلستغالل رقم 282 بتاريخ 6 سبت 21 
الت2ابية  بالج اعة  املتواأد   2222
قياسة سار العدلوجي  سار العدلوجي، 
قاسم،   سيدي  بهت،إقليم  سائرة 
 2222 سيد 21   9 تاريخ  من  ابتداء 
بحث   2222 سيد 21   29 غاية  إ 6 
الت2خيص  مشرجع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثقب جألب املاء  منه من أأل 
لفائدة  هكتارا   2,82 مداحة  سقي 
الديد بنعي�سى مالو الحامل لبطاقة 

.GN29427 التعريف الوطنية
71

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديره   أصدره  قرار  ب وأب 

رقم  لدبو  املائي  الحوض  جكالة 

23نوف 21  بتاريخ  ح.ج2022/5901 

العقار  عل6  سيجري  الذي   2222

الرسم  ذي   43 الوفاق  املدمى 

املتواأد   13/49995 عدس  العقاري 

بالج اعة الت2ابية القنيطرة، امللحقة 

سائرة أجالس اجأيه،إقليم   ،4 اإلسارية 

 22 تاريخ  من  ابتداء  القنيطرة،  

سيد 21   22 إ 6 غاية   2222 سيد 21 

مشرجع  شأن  في  علني  بحث   2222

املاء   جألب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

املنز ي  اإلستع ال  أأل  من  منه 

لفائدة الديد عبد الرح ان هيباجي 

الحامل لبطاقة التعريف  جمن معه  

.G327229 الوطنية

72 

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
جكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وأب 

ح.ج  رقم  لدبو  املائي   الحوض 

نوف 21    22 بتاريخ   2022/5902

العقار  عل6  سيجرى  الذي   2222

ذي   2596 بقعة  حداسة  املدمى 

 ،13/109989 الرسم العقاري عدس 

طريق  الحداسة  بتجزئة  الكائن 

الت2ابية  بالج اعة  املتواأد  مهدية 

أجالس  اإلسارية  امللحقة  القنيطرة، 

من  ابتداء  أقليم القنيطرة،  أجأيه، 

 29 إ 6 غاية   2222 سيد 21   9 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2222 سيد 21 

مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب جألب 

حديقة  سقي  أأل  من  منه،  املاء 

لفائدة  هكتارا    2.2242 مداحتها 

لبطاقة  الحامل  الدويري،   نجالء 

.C397247 التعريف الوطنية
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جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
جكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وأب 

ح.ج  رقم  لدبو  املائي   الحوض 

نوف 21    23 بتاريخ   2022/5906

القطعة  عل6  سيجرى  الذي   2222

املتواأدة  صفصاف،  املد اة 

ذات  غابة  سار  سجار   مزارع  بت2اب 

 82 إقرار جاعت2اف بعقار ض ن بعدس 

 26 كناش اممالك رقم   93 صحيفة 

بتاريخ 32 أغدطس 2222، املتواأد 

بالج اعة الت2ابية زجمي، قياسة زجمي، 

ابتداء  جزان،  إقليم  زجمي،  سائرة 

إ 6 غاية  2222 سيد 21   9  من تاريخ 

في  علني  بحث   2222 سيد 21   29  

بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشرجع  شأن 

جألب املاء منه، لفائدة الديد الراجي 

التعريف  لبطاقة  الحامل  مح د 

.E322762 الوطنية

74

جكالة الحوض املائي لدبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
جكالة  مدير  أصدره  قرار  ب وأب 

ح.ج  رقم  لدبو  املائي   الحوض 

نوف 21    23 بتاريخ   2022/5907

القطعة  عل6  سيجرى  الذي   2222

املناثة  بدجار  املوأوسة  الفالحية 

إقرار  ذات  القوب  عين  جاملد اة 

 528 بعدس  ض ن  بعقار  جاعت2اف 

رقم  اممالك  كناش   333 صحيفة 

23 بتاريخ 22 يونيو 2225، املتواأد 

بالج اعة الت2ابية زجمي، قياسة زجمي، 

ابتداء  جزان،  إقليم  زجمي،  سائرة 

إ 6 غاية  2222 سيد 21   9  من تاريخ 

 29 سيد 21 2222 بحث علني في شأن 

مشرجع الت2خيص بإنجاز ثقب جألب 

املاء منه، من أأل االستع ال املنز ي 

جإرجاء املاشية لفائدة الديدة مح د 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الكويزي، 

.LC92426 الوطنية
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