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بتيريخ  2  ني ر 2419 املعلن أنه من املنفعة العيمة تزويد ))1  وارا تيبعي 
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RESAJ شركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1

بشريك وحيد

تبعي لقرارات الجلع العيم للشركيء)

 2422 أكتوبر) (26 بتيريخ) املسجل 

RESAJ)شركة ذات مسؤولية) لشركة)

عنوانهي) وحيد  بشريك  محدو 1 

التجيري زر ال الغربية مركز رقم)11 

نسيم البحر)7)بوقني ل سال.

تقرر مي  لي):

الحل املسبق.

زر ال) التصفية  مقر  تعيين 

 7 11)نسيم البحر) الغربية مركز رقم)

بوقني ل سال.

تعيين مصطفى زكرييء.

كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 

بسال) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (2422 5) يسلبر) بتيريخ)

.(4475

1 P

ZAROTA شركة
SARL

في مؤرخ  عقد  ملقررات   تبعي 

بيلربيط) املسجل  (2424 ميرس) (13
2424)تم وضع القينون) 34) ونيو) في)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

محدو 1 بيملليزات التيلية):

ZAROTA SARL(:(تسلية الشركة

11) وار) رقم) (: اإلآتليعي) املقر 

زر ال عيمر سال.

املوضوع):)حفر امبير.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس الفعلي للشركة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

والسيد حسن) الزهير  السيد حسن 

اوال  غنيم ملد1 غير محد 1.

14.444) رهم سعر) (: الرأسليل)

144) رهم للحصة مقسلة كلي  لي):

حسن الزهير):)54)حصة.

حسن اوال  غنيم):)54)حصة.

املجلوع):)144)حصة.

السنة اإلآتليعية):)تبتدئ في فيتح)

 ني ر وتنتهي في)31) يسلبر.

كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 

بسال) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 

السجل التجيري رقم)39)32.

2 P

MYAB PRIVE شركة
ش.م.م

حي الشيخ املفضل زنقة ا ت 

سغروشن رقم 84 سال

حل الشركة
بيلربيط) مؤرخ  محضر  بلقت�شى 

للجلع العيم) (2421 أبريل) (23 بتيريخ)

 MYAB PRIVE لشركة) عي ي  الغير 

محدو 1،) مسؤولية  ذات  شركة 

مقرهي) 144.444) رهم،) رأسليلهي)

زنقة) املفضل  الشيخ  حي  اإلآتليعي 

ا ت سغروشن رقم)84)سال.

تم اإلقرار بيإلآليع على مي  لي):

حل للشركة.

تعيين مصفي الشركة في شخص)

السيد امين ورييش.

حي) في  الشركة  حل  مقر  تحد د 

الشيخ املفضل زنقة ا ت سغروشن)

رقم)84)سال.

مكتب) لدى  القينوني  اإل داع  تم 

بسال) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2422 )1) يسلبر) بتيريخ)

.(4153

3 P

CHISTOPOL
SARL AU

تغييرات في شركة
االستثنيئي) العيم  الجلع  إطير  في 

 CHISTOPOL SARL AU لشركة)

(،2422 أغسطس) (2 بتيريخ) املنعقد 

التغييرات) وبيإلآليع  األعضيء) قرر 

التيلية):

تغيير االسم التجيري):

للشركة) التجيري  اإلسم  (: تذكير)

CHISTOPOL SARL AU

تغيير) بيإلآليع  األعضيء) قرر 

 NAIL ب) للشركة  التجيري  اإلسم 

 RUSSIE PROFESSIONAL

(: رقم) السلبية  الشهي 1  (SARLAU

.2554561

الجلع) قرر  (: الشركة) مقر  تغيير 

مكتب) مقر  نقل  االستثنيئي  العيم 

الشركة املسجل في زنقة عبد الرحلن)

عريف علير1 أ إقيمة الجليع الطيبق)

أكدال الربيط إلى ملتقى) (15 3)شقة)

العزيز) عبد  وزنقة  الثيني  الحسن 

فشتيلي علير1 1 أ الطيبق)6)شقة)32 

أكدال الربيط.

األسي�شي) القينون  تحد ث 
للشركة):

الجد د1) التعد الت  مراعيت  مع 
للشركة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
أغسطس) (2 بيلربيط  وم) التجيرية 

2422)تحت رقم)1)1285.
للبيين

4 P

STE AMLAHI DE GESTION
SARL AU

تأسيس شركة محدو 1 املسؤولية
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�شى 
قد تم) بيلربيط،) (2421 أغسطس) (9
املسؤولية) محدو 1  شركة  تأسيس 

والتي تحلل الخصيئص التيلية):
 STE AMLAHI DE (: التسلية)

GESTION SARL AU
الهدف اإلآتليعي):)

االستشيرات والتسيير.
 144.444 (: الشركة) رأسليل 

 رهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي.
املقر اإلآتليعي):)العلير1)8))شقة)
1)شيرع فيل ولد علير أكدال الربيط.

التسيير):)آنيح نور الد ن.
الحيمل) السيد آنيح نور الد ن،)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 
مسير للشركة ملد1 غير) (AB74935(

محدو 1.
اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 
بيملحكلة) الضبط  بكتيبة  القينوني 

التجيرية بيلربيط.

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

 لتزم املعلنون في ميدان اإلشهير القينوني إثبيت هويتهم والسلطيت املسند1 إليهم.
وال تتحلل اإل ار1 أ ة مسؤولية فيلي  تعلق بلضلون اإلعالنيت.

 I.  -  إعالنات قانونية
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(: التجيري) السجل  في  االندراج 

سجلت الشركة في السجل التجيري)

الربيط تحت رقم)163795.
املسير

5 P

BACHTER TRANS

SARL

شركة محدو 1 املسؤولية

الرأسليل اإلآتليعي : 15.444  رهم

املقر :  وار الشييحنة بوزنيقة

بقرار استثنيئي من الشركيء)بتيريخ)

23) وليو)2418،)تقرر مي  لي):

للشركة) املسبقة  التصفية 

املذكور1 أعاله.

تعيين السيد احلد بشتر تعريفه)

كلصفي) (TA(5(95 رقم) الوطني 

للشركة أعاله.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

أغسطس) فيتح  بتيريخ  ببنسليلين 

سجل تجيري) ((21 تحت رقم) (2418

رثم)1727.

6 P

TAJ SHOP

RC 33991

تبعي لقرارات الجلع العيم للشركيء)

 2422 نوفلبر) (3 بتيريخ) املسجل 

لشركة)TAJ SHOP)تقرر مي  لي):

حل الشركة.

مصفي) حلز1  الحضيكي  تعيين 

للشركة.

 3 رقم) التصفية  مكين  تحد د 

1)حي) زنقة اكبيال شيرع الطيران رقم)

االنبعيث سال.

كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 

بسال) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (2422 نوفلبر) (28 بتيريخ)

.(4436

7 P

SALA COMPTE
SARL 

غير) العيم  الجلع  لقرارات  تبعي 
بتيريخ فيتح أكتوبر) العي ي للشركيء)

2422)تقرر مي  لي):
حي) من  الشركة  مقر  تحويل 
كريلة تجزئة بن  حلين رقم)8)شقة)
 204-203 تيبريكت سال إلى علير1) (7
1)القنيطر1 إلى الطيبق)2)رقم)5)شيرع)

محلد الخيمس حي كريلة سال.
تحيين القينون األسي�شي للشركة.

كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 
بسال) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (2422 5) يسلبر) بتيريخ)

.(4489
8 P

 SOCIETE REGRAGUI DE LA
HAUTE COUTURE

RC 32465
تبعي لقرارات الجلع العيم للشركيء)
 2422 أكتوبر) (14 بتيريخ) املسجل 
 SOCIETE REGRAGUI DE لشركة)
LA HAUTE COUTURE)تقرر مي  لي):

حل الشركة.
الركراكي) السالم  عبد  تعيين 

مصفي للشركة.
تجزئة) (: التصفية) مكين  تحد د 
طريق) (1196 رقم) حجي  سعيد 

القنيطر1 سال.
كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 
بسال) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (2422 نوفلبر) (11 بتيريخ)

.39982
9 P

GR 111 SUD
تأسيس شركة

بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بيلدار)
2422)تم) )2)نوفلبر) بتيريخ) البيضيء)

تأسيس شركة بيملواصفيت التيلية):
GR 111 SUD(:(التسلية

سلية) شيرع  (: اإلآتليعي) املقر 
))حي بيلمي) 2)رقم) 82)الطيبق) علير1)

الدار البيضيء.

السنة اإلآتليعية):)من فيتح  ني ر)
إلى)31) يسلبر.

املد1):)99)سنة.
من) الغرض  (: اإلآتليعي) الهدف 

الشركة هو):
الجد د1 املركبيت  وشراء)  بيع 

)أو املستعللة.
الحيفالت،) هييكل  تصنيع 

االستيرا  والتصد ر.
وبيع قطع) إصالح العربيت،)شراء)
والعلوالت) الخدميت  تقد م  غيير،)

والسلسر1.
بجليع) واالستحواذ  اإلنشيء)
والبيع) والتبي ل  واملسيهلة  أشكيله 
والتحويل) اإل ار1  أو  واإل جير 

والتطوير.
املبيشر) واالستغالل   التنلية 
أو غير املبيشر لجليع املبيني واملنشآت.
املشيركة املبيشر1 أو غي املبيشر1)
والخيصة) العيمة  العروض  لطلبيت 
إمي من جالل التزامهي الخيص أو من)

جالل شركيت أجرى.
أي عللية تجيرية) وبصور1 أعم،)
العقيرات) أو  صنيعية  أو  ميلية   أو 
أو استيرا  وتصد ر،)قد تكون مرتبطة)
بشكل مبيشر أو غير مبيشر بيألهداف)
املذكور1 أعاله ومن املحتلل أن تعزز)

تنليتهي بأي شكل من األشكيل.
الشكل القينوني):)شركة محدو 1)

املسؤولية.
144.444) رهم) (: امليل) الرأس 
فئة) من  حصة  (1444 إلى) مقسلة 

144) رهم.
السيد آ م الصفدي)544)حصة.

 544 النيصري) سلمى  السيد1 
حصة.

السيد) الشريكين  :) د ر  التسيير)
سلمى) والسيد1  الصفدي  آ م 
النيصري،)الشركة لفتر1 غير محد 1،)
أكبر) لد ه  سيكون  الغي ة،) ولهذه 
الداجلي) املستوى  على  الصالحييت 

وفيلي  تعلق بيألطراف الثيلثة.
صحيح) بشكل  الشركة  تلتزم 
من) بهي  املتعلقة  األعليل  بجليع 
آ م) للسيد  املشترك  التوقيع  جالل 

الصفدي))والسيد1 سلمى النيصري.

سيتم تحد د أآر1 املد ر في قرار)

الحق.

سجل املحكلة):)9611)448.

السجل التجيري):)9)5651.

10 P

 TRACTAFRIC EQUIPEMENT

MAROC
شركة مسيهلة

السجل التجيري بيلدار البيضيء

رقم 65919

تغيير نظيم الحكم
أكتوبر) (12 بتيريخ) ملحضر  وفقي 

لشركة) اإل ار1  مجلس  (،2422

 TRACTAFRIC EQUIPEMENT

MAROC،)شركة مسيهلة،)رأسليلهي)

79.444.444) رهم مقرهي اإلآتليعي)

(،Route( Desserte( des( Usines

الدار) السيير  الطريق  (،11,600 كم)

البيضيء)الربيط عين السبع واملسجلة)

لدى املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء)

تحت الرقم)65.919،)قرر):

الفصل بين منصب رئيس مجلس)

اإل ار1 واملد ر العيم.

عثلين) السيد  استقيلة  إقرار 

عيم) كلد ر  منصبه  من  الدويري 

مجلس) رئيس  بلنصب  واحتفيظه 

اإل ار1.

تعيين السيد أسيمة الهاللي مد را)

عيمي.

عثلين) السيد  بتعيين  اإلقرار 

الدويري ملثال لعضو مجلس اإل ار1)

 TRACTAFRIC EQUIPEMENT

السيد1) بتعيين  اإلقرار  (.FRANCE

ليلى آ ت املقدم ملثال لعضو مجلس)

.Optorg(1اإل ار

تم اإل داع القينوني بكتيبة ضبط)

البيضيء) بيلدار  التجيرية  املحكلة 

رقم) تحت  (2422 8) يسلبر) بتيريخ)

.8(9639
الرئيس

11 P
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 TRACTAFRIC EQUIPEMENT
AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدو 1
السجل التجيري بيلدار البيضيء

رقم 222767
تعيين مسير آد د

أكتوبر) (12 بتيريخ) ملحضر  وفقي 
الجلع العيم العي ي لشركة) (،2422
 TRACTAFRIC EQUIPEMENT
مسؤولية) ذات  شركة  (،AFRICA
344.444) رهم) رأسليلهي) محدو 1،)
 Route( Desserte اإلآتليعي) مقرهي 
الطريق) (،11,600 كم) (،des( Usines
 B.P الربيط) البيضيء) الدار  السيير 
لدى) واملسجلة  (2632-20-250
البيضيء) بيلدار  التجيرية  املحكلة 
تعيين) قرر  (،222.767 الرقم) تحت 
السيد عثلين الدويري مسيرا آد دا)

للشركة.
طرف) من  امن  الشركة  تدار 
وعثلين) مروان  طرفة  السيدان 

الدويري بشكل منفصل.
تم اإل داع القينوني بكتيبة ضبط)
البيضيء) بيلدار  التجيرية  املحكلة 
رقم) تحت  (2422 8) يسلبر) بتيريخ)

.8(9633
املسير

12 P

WEBHELP MULTIMEDIA
SASU

 السجل التجيري لفيس 25837
إغالق فرع

نوفلبر) (15 بتيريخ) ملحضر  وفقي 
لشركة) الوحيد  الشريك  (،2422
شركة) (،WEBHELP MULTIMEDIA
الشريك) ذات  املبسطة  األسهم 
344.444) رهم،) برأسليل) الوحيد 
(،6 فيس،) في  الرئي�شي  مقرهي   قع 
زنقة لال نزهة،) شيرع الجيش امللكي،)
Bled(Achach،)آليعة أكدال قررت)
بلد نة) الواقع  الشركة  فرع  إغالق 
فيس تقيطع شيرع  وسف بن تيشفين)
شقة) (1( اإلقيمة) الشوقي،) وشيرع 
وبيلتيلي شطب الفرع) (،14 إلى) (6 من)

املذكور من السجل التجيري.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
في بفيس،) التجيرية  املحكلة   ضبط 

34)نوفلبر)2422)تحت رقم))655.
الرئيس

13 P

NALBASUR
SA

شركة مسيهلة
رقم السجل التجيري بيلربيط 

51887
التحقق من تخفيض رأس امليل غير 

معلل بيلخسيئر
العيم) الجلع  محضر  بلوآب 
مجلس) (،2422 سبتلبر) (19 بتيريخ)
مقرهي) (NALBASUR لشركة) اإل ار1 
رقم) اإلآتليعي بيلربيط شيرع تي لة،)
في) ومسجلة  ميبيال  (،8 الشقة) (،36
رقم) تحت  للربيط  التجيري  السجل 
النهيئي) اإلنجيز  من  تحقق  (51.887
املعلل) غير  امليل  رأس  لتخفيض 
إلى) (34.444.444 من) بيلخسيئر 
من) التحقق  بعد  344.444) رهم 
فتر1) اعتراض جالل  أي  عدم وآو  
في) عليهي  املنصوص  الثالثين  ومي 

املي 1)212)من القينون)17-95.
تحد د) تم  التخفيض،) هذا  بعد 
344.444) رهم،) بلبلغ) امليل  رأس 
بقيلة) سهم  (3444 إلى) مقسلة 
اسلية)144) رهم لكل منهي،)مدفوعة)

بيلكيمل ومن نفس الفئة.
تم اإل داع القينوني بكتيبة ضبط)
بتيريخ بيلربيط  التجيرية   املحكلة 
9) يسلبر)2422)تحت رقم)131143.

الرئيس

14 P

 WEBHELP CONTACT
CENTER

SASU
 السجل التجيري ألكي  ر 91)22

تحويل املقر الرئي�شي للشركة
نوفلبر) (11 بتيريخ) ملحضر  وفقي 
لشركة) الوحيد  الشريك  (،2422
 WEBHELP CONTACT CENTER
SASU،)شركة األسهم املبسطة ذات

)الشريك الوحيد برأسليل)344.444 
 رهم،) قع مقرهي الرئي�شي في أكي  ر،)
فلوريدا،) الخيمس،) محلد  شيرع 
لدى) واملسجلة  و26) (( رقم) قطعة 
املحكلة التجيرية بأكي  ر تحت رقم)

91).22،)قرر):
للشركة) الرئي�شي  املقر  تحويل 
محلد) شيرع  (،84444 أكي  ر) من 
و26،) (( قطعة) فلوريدا،) الخيمس،)

إلى):
13،)شيرع عبد الكريم الخطيبي،)

حي فونتيه،)أكي  ر،)و
األسي�شي) للنظيم  (( املي 1) تعد ل 

للشركة.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
في  ضبط املحكلة التجيرية بأكي  ر،)

6) يسلبر)2422)تحت رقم)911).
الرئيس
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 CARGOTEC ADVANCED
MOROCCO

SARL AU
 شركة في طور التصفية

السجل التجيري بيلدار البيضيء
رقم 529.743

إغالق تصفية الشركة
سبتلبر) (23 بتيريخ) ملحضر  وفقي 
لشركة) الوحيد  الشريك  (،2422
 CARGOTEC ADVANCED
MOROCCO SARL AU،))شركة في)
 144.444 برأسليل) التصفية  طور 
 رهم،)ويقع مقرهي الرئي�شي في الدار)
البيضيء)24464،)14)زنقة واشنطن،)
الطيبق األر�شي،)شقة رقم))،)منطقة)
غوتييه ومسجلة في السجل التجيري)
(،529.743 بيلدار البيضيء)تحت رقم)

قرر إغالق تصفية الشركة.
الشركة) تشطيب  سيتم  وبيلتيلي 

من السجل التجيري.
تم اإل داع القينوني بكتيبة ضبط)
البيضيء،) بيلدار  التجيرية  املحكلة 
رقم) تحت  (2422 15) يسلبر) في)

.854547
املصفي
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 OUED NOUNE WIND

FARM1
شركة ذات مسؤولية محدو 1

ذات الشريك الوحيد

السجل التجيري بيلدار البيضيء

رقم 31.371)

استلرار نشيط الشركة
34) ونيو) بتيريخ) ملحضر  وفقي 

لشركة) الوحيد  الشريك  (،2422

 OUED NOUNE WIND FARM1

محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 

رأسليلهي) الوحيد،) الشريك  ذات 

الرئي�شي) مقرهي  14.444) رهم،)

ابراهيم) شيرع  (34( البيضيء،) بيلدار 

الطيبق) الشفيء) إقيمة  الرو اني،)

الخيمس رقم)14)املعيريف،)واملسجلة)

بيلدار) التجيرية  املحكلة  لدى 

31.371)،)قرروا) البيضيء)تحت رقم)

استلرار نشيط الشركة وفقي ألحكيم)

الفصل)86)من القينون)5-96.

تم اإل داع القينوني بكتيبة ضبط)

املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء،)في)

8) يسلبر)2422)تحت رقم)9628)8.
املسير
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ARSAT GESTION
 توسيع غرض الشركة

تعد ل نظيمي
غير) العيمة  الجلعية  بلوآب 

أكتوبر) (13 في) املنعقد1  العي  ة 

لتسلية) الحيملة  للشركة  (2422

ARSAT GESTION،)شركة مسيهلة)

رأسليلهي)14.444.444) رهم،)الكيئن)

5،)شيرع األمير1 اللة) مقرهي بيلربيط،)

الربيط) التجيري،) )السجل  مريم)

7)72.3)،)قد قررت):

ليشلل) الشركة  غرض  توسيع 

منتجيت) آليع  واستيرا   اقتنيء)

التجليل.

التعد ل التالزمي للفصل الثيلث)

من النظيم األسي�شي.
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تم القييم بيإل داع القينوني بكتيبة)

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

للربيط بتيريخ)34)نوفلبر)2422)تحت)

رقم)5)1348.
مجلس اإل ار1
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 SOCIETE MAROCAINE

 DE COOPERATION

 PHARMACEUTIQUE -

COOPER PHARMA
اجتيير طريقة مليرسة املد رية 

العيمة
بتيريخ) مداوالت  بلوآب 

مجلس) فإن  (،2422 9) ونيو)

لتسلية) الحيملة  الشركة  إ ار1 

 SOCIETE MAROCAINE

 DE COOPERATION

 PHARMACEUTIQUE( -( COOPER

مسيهلة،) شركة  (،PHARMA

164.944.)27) رهم،) رأسليلهي)

البيضيء،) بيلدار  مقرهي  الكيئن 

)السجل) الد وري) محلد  زنقة  (،(1

(،(29.615 البيضيء) الدار  التجيري 

قد قرر أن املد رية العيمة للشركة)

رئيس) فصيعدا  امن  من  سيتوالهي 

صفة) اكتسيبه  مع  اإل ار1  مجلس 

رئيس مد ر عيم.

تم القييم بيإل داع القينوني بكتيبة)

الضبط لدى املحكلة التجيرية للدار)

 2422 7) يسلبر) بتيريخ) البيضيء)

تحت رقم))927)8.
مجلس اإل ار1
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BALTIC SAHARA HOLDING
تكوين شركة مسيهلة 

تم تكوين الشركة التي تكلن) (/ أ)

5) يسلبر) بتيريخ) فيلي  لي  مليزاتهي 

:(2422

الشكـل):)شركة مسيهلة.)

 BALTIC SAHARA« (: التسلية)

.»HOLDING

الشركة) غرض  :) كلن  الغــرض)
سواء)في املغرب أو في الخيرج في):))

تولي املشيركيت واملصيلح في آليع)
الصنيعية،) املقيوالت  أو  الشركيت 
امليلية) العقيرية،)  التجيرية،)
أو غيرهي،)عن طريق االكتتيب أو شراء)
الشركيت،) في  حقوق  أو  السندات 
أ ضي) أو  التحيلفيت،) أو  الجلعييت 
عن طريق التوصية ومنح التسبيقيت)
والقروض،)وبجليع الوسيئل األجرى)

القينونية)؛
واإلنجيز) التوظيف  الشراء،)

لجليع القيم املنقولة)؛
القيم) محفظيت  آليع  تدبير 

املغربية أو األآنبية)؛
التوظيفيت آليع    راسة 

)أو االستثليرات.)
املــــد1):)99)سنة ابتداء)من قيدهي)

بيلسجل التجيري.
شيرع) (- الداجلة) (: الشركة) مقــــر 

العركوب رقم)7724-01.
 1.444.444 (: الشركة) رسليل 
سهم) ((14.444( إلى) املقسم   رهم 
ذات))144)) رهم كقيلة إسلية لكل)
نضيي) بكيملهي  املكتتبة  واحد،) سهم 

واملدفوعة القيلة كليي.
املتصرفون):

هنر ك) »آين  السيد)
 Jan( Henrik( كريستيينسين«)
السيكن) ((CHRISTIANSEN
7).ب،) -)»سيندبجيرلفج«) بيلدنليرك)

2954)–)»فيدبي ك«.)
السبتي،) غيلي  محلد  السيد 
)كيليفورنيي)) السيكن بيلدار البيضيء)

– 7،)تجزئة سللين.
 CORVIDAE« شركة)
HOLDING«،)شركة ذات مسؤولية)
رسليلهي) وحيد،) بشريك  محدو 1 
مقرهي) الكيئن  144.444) رهم،)
رقم العركوب  شيرع   بيلداجلة 

.7724-01
 »DANIEL HOLDING« شركة)
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 
 144.444 رسليلهي) وحيد  بشريك 
الكيئن مقرهي بيلداجلة شيرع)  رهم،)

العركوب رقم)7724-01.

»فيـداروك) (: الحسيبيت) مراقـب 

(– البيضـيء) الـدار  تورنتــون«) كــرانت 

)العنق))–)7،)شيرع ا ريس السالوي،)

تجزئة املنير.
:) تكون) واألربيح) االحتييطييت 

الربح) من  للتوزيع  القيبـل  الربح 

بعد) امليلية،) للسنة  الصيفي 

القينوني) لالحتييطي  املخصص 

وتخصيص النتيئج الصيفية السيبقة)

الربح،) لكن) هذا  ومن  املرحلة،)

آليع) تقتطع  أن  العيمة  للجلعية 

أن) املنيسب  من  ترى  التي  املبيلغ 

أموال) لجليع  تستعللهي كلخصص 

االحتييطييت أو ترحيلهي من آد د)؛)

وآد) إن  الرصيد  أن  لنح   لكن 

لللسيهلين على شكل ربيحيت.)

:) خضع) قيبلية األسهم للتفويت)
لقبول) األغيير  إلى  األسهم  تفويت 

مجلس اإل ار1.

القييم) تم  (: القينوني) اإل داع 

الضبط) بكتيبة  القينوني  بيإل داع 

للداجلة) االبتدائية  املحكلة  لدى 

تحت رقم) (2422 سبتلبر) (28 بتيريخ)

 .2428

بيلسجل) الشركة  قيد  تم  ب/)

5) يسلبر) بتيريخ) للداجلة  التجيري 

2422)تحت رقم)23.371)من السجل)

التحليلي.)
مجلس اإل ار1

20 P

 ABERCROMBIE & KENT

MOROCCO
S.A

استلـرار الشركـة
العيمة) الجلعية  بلوآـب  (– (I

27) ونيو) في) املنعقد1  العي  ة  غير 

2422،)فإن الشركة الحيملة لتسلية)

 ABERCROMBIE( &( KENT«

MOROCCO S.A«،)شركة مسيهلة)

الكيئن) 44.444).5) رهم،) رأسليلهي)

يعقوب) شيرع  بلراكش،) مقرهي 

إقيمة الغرارية،) تجزئة  املنصور،)

 (6 (،(5 (،(( III،)مكيتب رقم) )األمير1)

مراكش) التجيري.) )السجل  (37 و)

31.167)،)قد قررت استلرار الشركة))

357)من القينون رقم) تطبيقي لللي 1)

95-17)املتعلق بشركيت املسيهلة.)

تـم القيـيم بيإل داع القينوني) (– (II

املحكلة) لدى  الضبط  بكتيبة 

8) يسلبر) بتيريخ) ملراكش  التجيريـة 

2422)تحت رقم)1)23)1.
مجلس اإل ار1

21 P

UNIHOLD
الزيي 1 في رسليل الشركة نضيي
مع مليرسة الحق التفضيلي في 

االكتتيب
تعد الت نظيمية تالزمية

غير) العيمة  الجلعية  إن  (– أ)

سبتلبر) (34 في) املنعقد1  العي  ة 

لتسلية) الحيملة  للشركة  (2422

مسيهلة،) شركة  (،»UNIHOLD«

)السوي�شي)-) بيلربيط) مقرهي  الكيئن 

علير1) شيرع محلد السي س،) (،571

»ميتيس«،)البني ة)»أ«،)الطيبق األول)

(،(62.313 الربيط) )السجل التجيري.)

قد):

قررت الزيي 1 في رسليل الشركة)

8.444.444)) رهم لرفعه من) بلبلغ)

 54.444.444 إلى) 2.444.444) رهم 

 (84.444 عن طريق إحداث)  رهم،)

سهم بيلتكيفؤ ذات)144) رهم كقيلة)

قيلتهي) وتدفع  تكتتب نضيي  إسلية،)

مليرسة) مع  االكتتيب  عند  كيملة 

الحق التفضيلي في االكتتيب بكيفية)

للتخفيض وبكيفية قيبلة) غير قيبلة 

للتخفيض)؛

أوكلت إلى مجلس اإل ار1 التفعيل)

واإلنجيز النهيئي لهذا القرار.)

الفصل) لذلك  نتيجة  عدلت 

السي س من النظيم األسي�شي،)تحت)

الشرط املوقف ملعي نة اإلنجيز النهيئي)

للزيي 1 في الرسليل.
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عي ن مجلس اإل ار1 جالل) (– ب)

(،2422 أكتوبر) (( بتيريخ) اآتليعه 

رسليل) في  للزيي 1  النهيئي  اإلنجيز 

إلى) 2.444.444) رهم  من) الشركة 

التعد ل) وكذا  54.444.444) رهم 

النظيمي املشير إليه أعاله.)

تم القييم بيإل داع القينوني) (– ج)

املحكلة) لدى  الضبط  بكتيبة 

12) يسلبر) بتيريخ) للربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)131.135 
مجلس اإل ار1

22 P

IP NESS
تكوين شركة مسيهلة

تم تكوين الشركة التي تكلن) (- أ)

9) يسلبر) بتيريخ) فيلي  لي  مليزاتهي 

:(2422

الشكل):)شركة مسيهلة.

.IP NESS(:(التسلية

الغرض):) كلن غرض الشركة في):

إ جير آليع الخدميت واالستشير1)

الثقيفية) امللكية  حقوق  مجيل  في 

لفيئد1 كل وحد1 متدجلة جيصة في)

قطيع العقير والفندقة واإلطعيم)؛

التكوين والتنلية والتدبير واستغالل)

محفظة العالميت التجيرية والخدميت)

و/أو براءات االجتراع.

99)سنة ابتداء)من قيدهي) (: املد1)

بيلسجل التجيري.

البيضيء،) الدار  (: الشركة) مقر 

الطيبق) زنقة عالل بن عبد هللا،) (71

الرابع.

رسليل الشركة):)344.444) رهم،)

 144 ذات) سهم  (3444 إلى) املقسم 

 رهم كقيلة إسلية لكل سهم واحد،)

واملدفوعة) نضيي  بكيملهي  املكتتبة 

القيلة كليي.

املتصرفون):

بوجريص،) القير  عبد  السيد 

السيكن بيلدار البيضيء)عين الذئيب))

رقم)16،)تجزئة بعلبك)؛

شركة)PROPERTY IMMO)شركة)
بشريك) محدو 1  مسؤولية  ذات 
144.444) رهم،) رسليلهي) وحيد،)
الكيئن مقرهي بيلدار البيضيء)71،)زنقة)

عالل بن عبد هللا،)الطيبق الرابع)؛
كويلهو«) لوبوك  »فرانك  السيد)
 (Franck( LEBOUC-GUILHOU(
) ار بوعز1)) السيكن بيلدار البيضيء)

إقيمة سليلة،)فيال)12.
»فيداروك) (: الحسيبيت) مراقب 
كرانت تورنتون«)الدار البيضيء))العنق))
7،)شيرع ا ريس السالوي،)تجزئة املنير.

االحتييطييت واألربيح):) تكون الربح)
القيبل للتوزيع من الربح الصيفي للسنة)
لالحتييطي) املخصص  بعد  امليلية،)
القينوني وتخصيص النتيئج الصيفية)
الربح،) هذا  ومن  املرحلة،) السيبقة 
تقتطع) أن  العيمة  للجلعية   لكن 
آليع املبيلغ التي ترى من املنيسب أن)
أموال) لجليع  كلخصص  تستعللهي 
آد د،) من  ترحيلهي  أو  االحتييطييت 
وآد،) إن  الرصيد،) أن  لنح   لكن 

لللسيهلين على شكل ربيحيت.
:) خضع) قيبلية األسهم للتفويت)
لقبول) األغيير  إلى  األسهم  تفويت 

مجلس اإل ار1.
القييم) تم  (: القينوني) اإل داع 
الضبط) بكتيبة  القينوني  بيإل داع 
لدى املحكلة التجيرية للدار البيضيء)
رقم) تحت  (2422 9) يسلبر) بتيريخ)

.8(9568
بيلسجل) الشركة  قيد  تم  (- ب)
رقم) تحت  البيضيء) للدار  التجيري 

565451)من السجل التحليلي.
مجلس اإل ار1

23 P

ARSAT SERVICES
تكوين شركة مسيهلة

تم تكوين الشركة التي تكلن) (- أ)
9) يسلبر) بتيريخ) فيلي  لي  مليزاتهي 

:(2422
الشكل):)شركة مسيهلة.

.ARSAT SERVICES(:(التسلية
الغرض):) كلن غرض الشركة في):
إ جير آليع الخدميت واملسيعد1

آليع) لفيئد1  والدعم  التقنية 

الوحدات املتدجلة جيصة في قطيع)

واللوآستيك) والنقل  الفندقة 

والتكوين واإلطعيم)؛

آليع) أو  املشيركيت  آليع  تولي 

املصيلح عن طريق التقدمة الجزئية)

االكتتيب أو  االنصهير  أو   وتقدمة 

)أو شراء)السندات في آليع الشركيت)

في) التي هي  أو  املقيوالت املوآو 1  أو 

مختلف) في  املتدجلة  التكوين  طور 

قطيعيت النشيط املشير إليهي أعاله.

99)سنة ابتداء)من قيدهي) (: املد1)

بيلسجل التجيري.

البيضيء،) الدار  (: الشركة) مقر 

الطيبق) زنقة عالل بن عبد هللا،) (71

الرابع.

رسليل الشركة):)344.444) رهم،)

 144 ذات) سهم  (3444 إلى) املقسم 

 رهم كقيلة إسلية لكل سهم واحد،)

واملدفوعة) نضيي  بكيملهي  املكتتبة 

القيلة كليي.

املتصرفون):

بوجريص،) القير  عبد  السيد 

السيكن بيلدار البيضيء)عين الذئيب))

رقم)6،)تجزئة بعلبك)؛

شركة)PROPERTY IMMO)شركة)

ذات مسؤولية محدو 1 بشريك وحيد،)

الكيئن) 144.444) رهم،) رسليلهي)

مقرهي بيلدار البيضيء)71،)زنقة عالل)

بن عبد هللا،)الطيبق الرابع)؛

كويلهو«) لوبوك  »فرانك  السيد)

 (Franck( LEBOUC-GUILHOU(

) ار بوعز1)) السيكن بيلدار البيضيء)

إقيمة سليلة،)فيال)12.

»فيداروك) (: الحسيبيت) مراقب 

كرانت تورنتون«)الدار البيضيء))العنق))

7،)شيرع ا ريس السالوي،)تجزئة املنير.

االحتييطييت واألربيح):) تكون الربح)

القيبل للتوزيع من الربح الصيفي للسنة)

لالحتييطي) املخصص  بعد  امليلية،)

القينوني وتخصيص النتيئج الصيفية)

الربح،) هذا  ومن  املرحلة،) السيبقة 

تقتطع) أن  العيمة  للجلعية   لكن 
آليع املبيلغ التي ترى من املنيسب أن)
أموال) لجليع  كلخصص  تستعللهي 
آد د،) من  ترحيلهي  أو  االحتييطييت 
وآد،) إن  الرصيد،) أن  لنح   لكن 

لللسيهلين على شكل ربيحيت.
:) خضع) قيبلية األسهم للتفويت)
لقبول) األغيير  إلى  األسهم  تفويت 

مجلس اإل ار1.
القييم) تم  (: القينوني) اإل داع 
الضبط) بكتيبة  القينوني  بيإل داع 
لدى املحكلة التجيرية للدار البيضيء)
رقم) تحت  (2422 9) يسلبر) بتيريخ)

.8(9569
بيلسجل) الشركة  قيد  تم  (- ب)
رقم) تحت  البيضيء) للدار  التجيري 

565457)من السجل التحليلي.
مجلس اإل ار1

24 P

 EUPHOR 
إقفيل التصفية

34) ونيو) بلوآب قرار بتيريخ) (- (I
2422،)فإن الشريك الوحيد للشركة)
بشريك) املحدو 1  املسؤولية  ذات 
رسليلهي) التصفية،) طور  في  وحيد 
54.444) رهم،)الكيئن مقرهي التصفية)
بيلربيط))التقدم))مجلوعة النرآس،)
)السجل) (36 رقم) الحوز،) شيرع 

التجيري الربيط)92379))قد):)
املصفي) تقرير  على  صي ق  (- (1
للشركة) التصفية  بعللييت  املتعلق 

ومنحه إبراء)تيمي ونهيئيي عن مهيمه.
إقفيل) حصيلة  على  صي ق  (- (2

التصفية.
عي ن أن نتيجة التصفية هي) (- (3

49.525,41) رهم.
قرر أن تصفية الشركة التي) (- ((
تقررت تصفيتهي بتيريخ)31)أغسطس)

2421)هي مقفلة إقفيال نهيئيي.
القينوني) بيإل داع  القييم  تم  (- (II
بكتيبة الضبط لدى املحكلة التجيرية)
 2422 12) يسلبر) بتيريخ) للربيط 

تحت رقم))13113.
املصفي

25 P
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 UNION D’EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DU MAROC
UEXIM SARL

تأسيس شركة محدو 1 املسؤولية
محرر) عرفي  عقد  بلقت�شى  (- (I

أكتوبر) (16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار 

محدو 1) شركة  تأسيس  تم  (،2422

املسؤولية ذات الخصيئص التيلية):)

 UNION (: التسلية)

 D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE

.DU(MAROC(»UEXIM«(SARL

الهدف):)غرض الشركة):

الغرض من الشركة):

أشكيله) بجليع  األسهم  اقتنيء)

الصنيعية) الخدميت  آليع  في 

والتجيرية،)أو امليلية)؛

هذا) من  الحييزات  وتنظيم  إ ار1 

القبيل)؛

إ ار1) هيئيت  آليع  في  املشيركة 

هذه الشركيت)؛

هدف) تتخذ  أن  للشركة   جوز 

املصيلح) أو  املشيركيت  كل  الشركة 

التبرعيت،) طريق  عن   الجزئية 

املسيهليت) االندميج،) االشتراك،) أو 

شركة) أي  في  ميلية  أوراق  وشراء)

موآو 1 أو في طور التأسيس لهي نفس)

الهدف)؛

على إثر مي سبق،)آليع العللييت)

العقيرية) والتجيرية،) الصنيعية 

بصفة) سواء) امليلية  واملعيمالت 

مبيشر1 أو غير مبيشر1،)كليي أو آزئيي)

أعاله) املذكور1  األغراض  من   ألي 

نلو) تسهل  أن  املحتلل  من   أو 

أو تطوير الشركة.

إقيمة حدائق) ( (: اإلآتليعي) املقر 

أنفي،)شقة رقم)36)ف،)شيرع املحيط)

األطل�شي،)الدار البيضيء.

في) الشركة  مد1  حد ت  (: املد1)

التأسيس) من  وم  ابتداء) سنة  (99

حيلة الحل املسبق) النهيئي بيستثنيء)

التلد د املنصوص عليه في هذه) أو 

القوانين.

حد ) (: اإلآتليعي) الرأسليل 
 144.444 في) اإلآتليعي  الرأسليل 
 رهم مقسلة إلى)1444)حصة من فئة)
وتحرر) 144) رهم للحصة الواحد1،)

بأكللهي وتقسم على الشكل التيلي):
حصة) ((94 ا كسور) الشركة 

اآتليعية)؛
السيد آين لوك   نيس ميرتينيت)

14)حصة اآتليعية)؛
حصة) ((94 كوفينكي) الشركة 

اآتليعية)؛
 14 قد ري) عزيز  محلد  السيد 

حصة اآتليعية)؛
املجلوع)1444)حصة اآتليعية.

من) تبتدئ  (: اإلآتليعية) السنة 
31) يسلبر من) فيتح  ني ر وتنتهي في)

كل سنة.
السيد) الشركة  :) د ر  اإل ار1)

محلد عزيز قد ري.
األربيح):)املنتجيت الصيفية للسنة)
النفقيت) آليع  اقتطيع  بعد  امليلية 
ذلك) في  بلي  أجرى،) وأعبيء) العيمة 
تكون) كل االستهالكيت واالحتييطيت،)
الربح الصيفي،)من هذا الربح الصيفي)
الخسيئر) االقتضيء) وعند  املنقوص 
السيبقة،) قتطع مبلغ لتأسيس أصل)

يسمى بيالحتييط القينوني.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم  (- (II
للدار) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
 2422 )1) يسلبر) بتيريخ) البيضيء)

تحت رقم)9895)8.
تم تسجيل السجل التجيري) (- (III
التجيرية) بيملحكلة  الضبط  بكتيبة 
للدار البيضيء)بتيريخ))1) يسلبر)2422 

تحت رقم)35)565.
26 P

WEST ATLANTIC
SARL

الخيرق) الجليعي  للقرار  تبعي  (- (I
بتيريخ) املنعقد  للشركيء)  للعي 1 
 WEST لشركة) (،2419 نوفلبر) (25
ATLANTIC)مقرهي))اإلآتليعي بيلدار)
البيضيء)كلم)9.344)طريق ازمور  ار)
التجيري) بيلسجل  ومسجلة  بوعز1 
(،113395 تحت رقم) البيضيء) للدار 

قرر الشركيء)مي  لي):)

املتعلق) الشيرع  اسم  تعد ل  (- (1
بلقر الشركة ومكين عللهي.

األسيسية) القوانين  تعد ل  (- (2
للشركة.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم  (- (II
الضبط لدى املحكلة التجيرية بيلدار)
 2422 15) يسلبر) في تيريخ) البيضيء)

تحت رقم)854549.
27 P

FEH INVEST HOLDING
SARL AU

تأسيس شركة محدو 1 املسؤولية 
ذات شريك واحد

محرر) عرفي  عقد  بلقت�شى  (- (I
نوفلبر) (15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار 
محدو 1) شركة  تأسيس  تم  (،2422
املسؤولية ذات شريكة وحيد1 وذات)

الخصيئص التيلية):
 FEH INVEST (: التسلية)

.HOLDING SARL AU
الهدف):)غرض الشركة):

الغرض من الشركة مبيشر أو غير)
مبيشر في املغرب وفي آليع البلدان)

األجرى):
في) األسهم بجليع أشكيله  اقتنيء)
آليع الخدميت الصنيعية والتجيرية)

أو امليلية)؛
هذا) من  الحييزات  وتنظيم  إ ار1 

القبيل)؛
إ ار1) هيئيت  آليع  في  املشيركة 

هذه الشركيت)؛
 جوز للشركة أن تتخذ لتحقيق)
املشيركيت) كل  الشركة  هدف 
طريق) عن  الجزئية  املصيلح  أو 
االندميج،) االشتراك،) أو  التبرعيت،)
املسيهليت وشراء)أوراق ميلية في أي)
شركة موآو 1 أو في طور التأسيس)

لهي نفس الهدف)؛
على إثر مي سبق،)آليع العللييت)
العقيرية) والتجيرية،) الصنيعية 
بصفة) سواء) امليلية  واملعيمالت 
مبيشر1 أو غير مبيشر1،)كليي أو آزئيي)
أعاله) املذكور1  األغراض  من   ألي 
أو من املحتلل أن تسهل نلو أو تطوير)

الشركة.

 املقر اإلآتليعي):)برج كريسطيل)1،)
 24434 شيرع املوحد ن) (14 الطيبق)

الدار البيضيء.
في) الشركة  مد1  حد ت  (: املد1)
التأسيس) من  وم  ابتداء) سنة  (99
حيلة الحل املسبق) النهيئي بيستثنيء)
التلد د املنصوص عليه في هذه) أو 

القوانين.
حد ) (: اإلآتليعي) الرأسليل 
 144.444 في) اإلآتليعي  الرأسليل 
حصة) (1444 على) مقسوم   رهم،)
إلى) بيلكيمل  جصصت  اآتليعية 

السيد الحدا  ن مهدي.
من) تبتدئ  (: اإلآتليعية) السنة 
31) يسلبر من) فيتح  ني ر وتنتهي في)

كل سنة.
السيد) الشركة  تد ر  (: اإل ار1)
الحدا  ن مهدي كلسير وحيد وملد1)

غير محد 1.
األربيح):)املنتجيت الصيفية للسنة)
النفقيت) آليع  اقتطيع  بعد  امليلية 
ذلك) في  بلي  أجرى،) وأعبيء) العيمة 
تكون) كل االستهالكيت واالحتييطيت،)
الربح الصيفي،)من هذا الربح الصيفي)
الخسيئر) االقتضيء) وعند  املنقوص 
السيبقة،) قتطع مبلغ لتأسيس أصل)

يسمى بيالحتييط القينوني.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  (- (II
للدار) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
 2422 12) يسلبر) بتيريخ) البيضيء)

تحت رقم)9828)8.
بكتيبة) الشركة  تسجيل  تم  (- (III
للدار) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
 2422 12) يسلبر) بتيريخ) البيضيء)

تحت رقم)565227.
28 P

 GRANDI NAVI VELOCI
MAROC

SARL
آراندي نيفي فيلو�شي املغرب ش.م.م

تحويل املقر اإلآتليعي
الخيرق) العيم  للجلع  تبعي  (- (I
بتيريخ) املنعقد  للشركيء)  للعي 1 
 GRANDI(16)نوفلبر)2422،)لشركة
 NAVI VELOCI MAROC SARL
شركة محدو 1 املسؤولية،)رأسليلهي)

3.444.444) رهم،)مقرهي اإلآتليعي)
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))اإلآتليعي في الدار البيضيء)7)سيحة)

السوسن،)حي راسين،)الطيبق الثيني)

للدار) التجيري  بيلسجل  ومسجلة 
قرر) (،331245 رقم) تحت  البيضيء)

شركيء)الشركة):)

1)-)ترجيص مليرسة نشيط شحن)

السفن.

الشركة) نشيط  توسيع  (- (2

ليشلل شحن السفن وتعد ل غرض)

الشركة،)وتعد ل املي 1)3)من النظيم)

األسي�شي للشركة.

3)-)تحويل املقر اإلآتليعي):

سيحة) (7 البيضيء،) الدار  (: من)

السوسن،)حي راسين،)الطيبق الثيني.

ابن) شيرع  وسف  طنجة،) (: إلى)

 .  2 ابن بطوطة ب) علير1  تيشفين،)

18)الطيبق الثيني وتعد ل البند)))من)

القوانين األسيسية للشركة.

األسيسية) القوانين  تعد ل  (- ((

للشركة.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم  (- (II

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

 2422 12) يسلبر) تيريخ) في  بطنجة 

تحت رقم)5)2645.

29 P

 LES EXPERTS DU MARBRE

GRANITE ET GRANULATS
SARL

السجل التجيري رقم : 765)16

تأسيس شركة
بتيريخ) عرفي  عقد   بلقت�شى 

تم وضع) بيلربيط،) (2422 نوفلبر) (21

التأسي�شي لشركة محدو 1) القينون 

املسؤولية.

 LES EXPERTS (: التسلية)

 DU MARBRE GRANITE ET

.GRANULATS SARL

الهدف اإلآتليعي):

استغالل املحيآر)؛

بيع وشراء)األرا�شي العقيرية.

شيرع) (15 (: اإلآتليعي) املقر 
األبطيل،)رقم))،)أكدال،)الربيط.

مد1 الشركة):)99)سنة.

الرأسليل اإلآتليعي):

السيد  وسف العي دي)544)سهم)/)

1444)سهم)؛

(/ سهم) (544 بهيج) السيد  يسين 

1444)سهم.

:)السيد  يسين بهيج ملد1) التسيير)

غير محدو 1.

السنة اإلآتليعية):)من فيتح  ني ر)

إلى)31) يسلبر من كل سنة.

تم اإل داع بكتيبة الضبط بيملحكلة)

15) يسلبر) التجيرية بيلربيط بتيريخ)

2422)تحت رقم)14586.

30 P

AL JOZOR ALMAGHRIBIA
SARL

السجل التجيري رقم : 765)16

تأسيس شركة
بتيريخ) عرفي  عقد   بلقت�شى 

تم وضع) بيلربيط،) (2422 نوفلبر) (21

التأسي�شي لشركة محدو 1) القينون 

املسؤولية.

 AL JOZOR (: التسلية)

.ALMAGHRIBIA SARL

الهدف اإلآتليعي):

االنتعيش العقيري)؛

بيع وشراء)األرا�شي العقيرية.

شيرع) (15 (: اإلآتليعي) املقر 
األبطيل،)رقم))،)أكدال،)الربيط.

مد1 الشركة):)99)سنة.

الرأسليل اإلآتليعي):

السيد  وسف العي دي)544)سهم)/)

1444)سهم)؛

(/ سهم) (544 بهيج) السيد  يسين 

1444)سهم.

:)السيد  يسين بهيج ملد1) التسيير)

غير محدو 1.

السنة اإلآتليعية):)من فيتح  ني ر)

إلى)31) يسلبر من كل سنة.

تم اإل داع بكتيبة الضبط بيملحكلة)

15) يسلبر) التجيرية بيلربيط بتيريخ)

2422)تحت رقم)14591.

31 P

صوكوويست ش.م.م
1)ملتقى شيرع محلد الد وري وآليل الد ن)

األفغيني شقة رقم)2،)القنيطر1

سجل تجيري رقم)25983)-)القنيطر1

STATION KHATTAB
شركة محدو 1 املسؤولية
رأسليلهي : 144.444  رهم

في طور رفعه إلى 344.444  رهم
مقرهي اإلآتليعي : القنيطر1، 23 
زنقة أنوال، علير1 فلوري 11، 

مكتب رقم )، ميلوزا
سجل تجيري رقم : 297)5 القنيطر1
قرارات) محضر  بلقت�شى  (- أ)
بتيريخ) املتخذ1  الوحيد   الشريك 

14)نوفلبر)2422)تقرر مي  لي):
من) الشركة  رأسليل  رفع 
344.444) رهم) 144.444) رهم إلى)
حصة) (2444 إصدار) طريق  عن 
144) رهم للواحد1) آد د1 من فئة)
بعد) نقدا  بأكللهي  ومحرر1  مكتتبة 
في) الوحيد عن حقه  الشريك  تنيزل 
شركيء) لصيلح  االكتتيب  أفضلية 

آد  كيمتي أسليؤهم):
 1444 الخطيب) وسيلة  السيد1 

حصة)؛
السيد1 نيزلي وسالتي)254)حصة)؛
السيد1 إنج وسالتي)254)حصة)؛
السيد1 تلين وسالتي)254)حصة)؛
السيد1 توالي وسالتي)254)حصة.
القينون) تحيين  لذلك  كنتيجة 

األسي�شي للشركة.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم  (- ب)
ضبط املحكلة االبتدائية بيلقنيطر1)
تحت رقم) (2422 13) يسلبر) بتيريخ)

 .93672
للخالصة والتذكير

التسيير

32 P

صوكوويست ش.م.م

1)ملتقى شيرع محلد الد وري وآليل الد ن)

األفغيني شقة رقم)2،)القنيطر1

سجل تجيري رقم)25983)-)القنيطر1

FERGANINA
شركة محدو 1 املسؤولية
رأسليلهي : 144.444  رهم

في طور رفعه إلى 344.444  رهم
مقرهي اإلآتليعي : القنيطر1، 23 
زنقة أنوال، علير1 فلوري 11، 

مكتب رقم )، ميلوزا

سجل تجيري رقم : 345)5 القنيطر1
قرارات) محضر  بلقت�شى  (- أ)
بتيريخ) املتخذ1  الوحيد   الشريك 

14)نوفلبر)2422)تقرر مي  لي):
من) الشركة  رأسليل  رفع 
344.444) رهم) 144.444) رهم إلى)
حصة) (2444 إصدار) طريق  عن 
144) رهم للواحد1) آد د1 من فئة)
بعد) نقدا  بأكللهي  ومحرر1  مكتتبة 
في) الوحيد عن حقه  الشريك  تنيزل 
شركيء) لصيلح  االكتتيب  أفضلية 

آد  كيمتي أسليؤهم):
 1444 الخطيب) وسيلة  السيد1 

حصة)؛
السيد1 نيزلي وسالتي)254)حصة)؛
السيد1 إنج وسالتي)254)حصة)؛
السيد1 تلين وسالتي)254)حصة)؛
السيد1 توالي وسالتي)254)حصة.
القينون) تحيين  لذلك  كنتيجة 

األسي�شي للشركة.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم  (- ب)
ضبط املحكلة االبتدائية بيلقنيطر1)
تحت رقم) (2422 13) يسلبر) بتيريخ)

 .93652
للخالصة والتذكير

التسيير

33 P

NETTOYAGE LA CAPITAL
SARL

استثنيئي) عيم  آلع  بلقت�شى 
حرر في الربيط)5) يسلبر)2422)قرر)
 NETTOYAGE LA الشركة) شركيء)

CAPITAL)ش.م.م مي  لي):
الكرعي) ا ريس  السيد  استقيلة 

من منصبه كلسير للشركة.
تعيين السيد آهير واكريم كلسير)

وحيد للشركة.
تعد ل التوقيع):

صحيح،) بشكل  ملتزمة  الشركة 
من) بهي،) املتعلقة  األفعيل  لجليع 

جالل توقيع السيد واكريم آهي .
صحيح،) بشكل  ملتزمة  الشركة 
لجليع العللييت املصرفية عن طريق)

توقيع السيد واكريم آهي .
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تعد ل املي 1)13)و16)من القينون)

األسي�شي للشركة.

تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)

تحت) بيلربيط  التجيرية   بيملحكلة 
رقم)131253.

34 P

مكتب األستيذ1 ملييء)كتيني حلبي

موثقة بتلير1

STE BAB AL WIFAQ 
 SARL

املوافقة على تحويل أسهم الشركة
العيم) الجلع  محضر  بلوآب 

للشركة الذي أبرم بلكتب األستيذ1)

في) بتلير1  موثقة  حلبي،) كتيني   ملييء)

شركة) شركيء) قرر  (،2422 ميرس) (9

»بيب الوفيق«)ذات رأسليل)144.444 

 رهم ومقرهي الرئي�شي بيلربيط أكدال)

(،( الشقة رقم) شيرع األبطيل،) (،15

بيملحكلة) التجيري  بيلسجل  مقيد1 

التجيرية بيلربيط تحت رقم)29))14.

1)-)جضوع نقل األسهم عن طريق)

الزوآين،) بين  والتحويل  امليراث،)

حتى الدرآة الثينية) والحلفيء) وامبيء)

بشكل شيمل ملوافقة غيلبية الشركيء)
على) امليل  رأس  (3/4 الذ ن  لثلون)

األقل.

للشركة) الشركيء) قرر  كلي  (- (2

تغيير القينون األسي�شي للشركة.

تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)

بيلربيط  وم) التجيرية   بيملحكلة 

7)نوفلبر)2422)تحت رقم)8678.
األستيذ1 ملييء)كتيني حلبي

35 P

STE SAHRAOUI TOPO
SARL AU

بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ في فيتح)

قد تم تأسيس شركة) (2422 نوفلبر)

ذات املسؤولية املحدو 1 والتي تحلل)

الخصيئص التيلية):)

التسلية):)»الصحراوي الطبو«.

الصفة القينونية):)ش.م.م بشريك)

وحيد.

الهدف اإلآتليعي):

مهندس األشغيل الطبوغرافية.
رأس امليل):)144.444) رهم مقسلة)

إلى)1444)حصة من فئة)144) رهم.

الصحراوي عزوز)1444)حصة.

املد1):)99)سنة.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة مي عدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.

املقر):)بحي سيدي عبد هللا الفخير،)
(،1( إقيمة  وسف) 8،)حرف ب،) رقم)

الطيبق األول،)رقم)1،)تطوان.

التسيير):)الصحراوي عزوز،)الحيمل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

D162316)والسيكن بشيرع الليلون،)
زنقة)2)ملر)2)ط)2)الشقة)3)رقم)5،)

مرتيل.

بيملحكلة) تم  القينوني  اإل داع 

شركة) بواسطة  بتطوان  االبتدائية 

كونطي املضيق السجل التجيري رقم)

32641)بتيريخ)8) يسلبر)2422.
مقتطف للنشر واإلشهير

36 P

STE MJ EQUIPEMENT
SARL AU

رأسليلهي : 144.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : إقيمة العزيزية، 

شيرع املللكة العربية السعو  ة، 

الطيبق 3 رقم 24، طنجة

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

نوفلبر) (28 االستثنيئي املؤرخ بتيريخ)

2422)تقرر مي  لي):)

املصي قة على تفويت آليع) (- (1

أسهم السيد اسليعيل البر عي لصيلح)

السيد محلد بنشخطير.

السيد) استقيلة  قبول  (- (2

السيد) وتعيين  البر عي  اسليعيل 

آد دا) مد را  بنشخطير  محلد 

للشركة لفتر1 غير محد 1.

على) الشركة  توقيع  تعد ل  (- ((

بشكل) الشركة  تلتزم  (: التيلي) النحو 

صحيح في آليع األعليل املتعلقة بهي)

بتوقيع السيد محلد بنشخطير.

األسي�شي) القينون  تعد ل  (- (5

للشركة.

مكتب) لدى  القينوني  اإل داع  تم 

بطنجة) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2422 12) يسلبر) بتيريخ)

.264538
مقتطف للنشر واإلشهير

37 P

 PHARMACIE BENSAID

ABDERRAHIM
SARL.AU

 ش م م بشريك واحد

تأسيس شركة
املؤرخ) ( العرفي) العقد  بلقت�شى 

بتيريخ))1)فبرا ر)2422)قد تم تحويل)

الشكل القينوني من شخص طبيعي)

إلى شركة ذات املسؤولية املحدو 1)

بشريك وحيد التي تحلل الخصيئص)

التيلية):))

 PHARMACIE’’ (: التسلية) (- (1

 BENSAID ABDERRAHIM‘’ SARL

.AU

شركة) (: القينونية) الصفة  (- (2

محدو 1 املسؤولية بشريك وحيد.

3)-)الهدف اإلآتليعي):))صيدلية.)

 852.844 (: رأسليل الشركة) (- ((

 رهم.)

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1) (- (5

التأسيس النهيئي.

6)-)السنة امليلية):)من فيتح  ني ر إلى)

31) يسلبر من كل سنة ميعدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.

شيرع األمير) (: املقر اإلآتليعي) (- (7

القرية) 23)مكرر،) سيدي محلد رقم)

سال.

بنسعيد) السيد  (: التسيير) (- (8 

عبد الرحيم.

)اإل داع القينوني بيلسجل) قد تم)

اإلبتدائية) املحكلة  لدى  التجيري 

تحت) (2422 5) يسلبر) بسال بتيريخ)

رقم)37135.

38 P

OPTIBEN
SA

رأسليلهي 16.272.444  رهم
مقرهي اإلآتليعي : 13 زنقة محلد 
لعرو�شي، إقيمة سلمى، الدار البيضيء

مداوالت) محضر  بلقت�شى  (- (I
مجلس اإل ار1 املختلط مؤرخ بيلدار)
البيضيء)بتيريخ)34) ونيو)2424،)فقد)

تقرر مي  لي):)
 Laurent(TICHOUX(استقيلة السيد
السيد) وتعيين  كلد ر  مهيمه  من 

حكيم بنكرون مد را.
مداوالت) محضر  بلقت�شى  (- (II
مجلس إ ار1 شركة)OPTIBEN)بتيريخ)

34) ونيو)2424،)فقد تقرر مي  لي):
 Laurent(TICHOUX(استقيلة السيد
السيد) وتعيين  كرئيس  منصبه  من 

حكيم بنكرون رئيسي آد دا.
التجيري) بيلسجل  التعد ل  تم 
البيضيء) بيلدار  االبتدائية  لللحكلة 
بتيريخ)13)أغسطس)2424)تحت رقم)
القينوني) لإل داع  بيلنسبة  (7(3454
تحت) التجيري  للسجل   وبيلنسبة 

رقم)))172.
لالستخالص والنشر

39 P

OPTIBEN
SA

رأسليلهي 16.272.444  رهم
مقرهي اإلآتليعي : 13 زنقة محلد 
لعرو�شي، إقيمة سلمى، الدار البيضيء

بلقت�شى محضر مداوالت بتيريخ)
34)سبتلبر)2424،)تقرر زيي 1 رأسليل)
24.444.444) رهم) الشركة بلقدار)
إلى) 16.272.444) رهم  من) ليرتفع 

36.272.444) رهم.
من) (7 لللي 1) النسبي  التعد ل 

النظيم األسي�شي للشركة.
التجيري) بيلسجل  التعد ل  تم 
البيضيء) بيلدار  االبتدائية  لللحكلة 
رقم) تحت  (2424 أكتوبر) (22 بتيريخ)

.751262
من أآل املقتطف
األستيذ1 إلهيم زنون

40 P



39 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

OPTIBEN
SA

رأسليلهي 36.272.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : 13 زنقة محلد 

لعرو�شي، إقيمة سلمى، الدار البيضيء

بتيريخ) محضر  بلقت�شى  (- (I 

14) ونيو)2421،)فقد تقرر مي  لي):

 Thomas(VERDIER(استقيلة السيد

من مهيمه كلد ر عيم لشركة وتعيين)

السيد حكيم بنكرون مد را.

بتيريخ) محضر  بلقت�شى  (- (II 

34) ونيو)2421)فقد تقرر مي  لي):

في) الصي ر  اإل ار1  مجلس  قرر 

بيجتيير إ ار1 عيمة) (2421 14) ونيو)

) تم) العيم) املد ر  الرئيس   توالهي 

وبيلتيلي فإن) الجلع بين الوظيفتين))

رئيس الشركة حكيم بنكرون هو أ ضي)

 2421 14) ونيو) استتلر اعتبيرا من)

بلهيم مد ر عيم.

زيي 1) بشأن  اإل ار1  مجلس  قرر 

في) إقرارهي  تم  التي  الشركة  رأسليل 

بتيريخ) العلومية  الجلعية  اآتليع 

34) ونيو)2424.
لالستخالص والنشر

41 P

OPTIBEN
SA

رأسليلهي 16.272.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : 13 زنقة محلد 

لعرو�شي، إقيمة سلمى، الدار البيضيء

بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بيلدار)

(،2413 27) ونيو) بتيريخ) البيضيء)

بتفويت) بنيني  سعد  السيد  قيم 

حصص)48).)2)العيئد1 له في شركة)

.ESSILOR INTERNATIONAL SA

بلقت�شى محضر مداوالت االآتليع)

(،2413 18) يسلبر) بتيريخ) العيم 

شركة) إ ار1  مجلس  أعضيء) أشير 

السيد) استقيلة  إلى  (OPTIBEN SA

سعد بنيني من منصب نيئب العضو)

املنتدب.

التجيري) بيلسجل  التعد ل  تم 

البيضيء) بيلدار  االبتدائية  لللحكلة 

رقم) تحت  (241( أبريل) (16 بتيريخ)

القينوني) لإل داع  بيلنسبة  (5(6685

تحت) التجيري  للسجل   وبيلنسبة 
رقم)7845.

لالستخالص والنشر

42 P

OPTIBEN
SA

رأسليلهي : 3.444.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي 13 زنقة محلد 

لعرو�شي إقيمة سلمى الدار البيضيء

مداوالت) محضر  بلقت�شى 

9) ني ر) بتيريخ) العيم  االآتليع 

الشركة) زيي 1 رأسليل  تقرر  (،2413

بلقدار)3.444.444) رهم ليرتفع من)

13.272.444) رهم إلى)16.272.444 

 رهم.

من) (7 لللي 1) النسبي  التعد ل 

النظيم األسي�شي للشركة.
التجيري) بيلسجل  التعد ل  تم 

البيضيء) بيلدار  االبتدائية  لللحكلة 

رقم) تحت  (2413 أبريل) (9 بتيريخ)

.6588
من أآل املقتطف
األستيذ1 الهيم زنون

43 P

CLINIQUE  LES PAPILLONS
SARL

رأسليلهي 1.444.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : 23 زنقة 

الفراشيت وازيس بيلدار البيضيء

بيلدار) عرفي  عقد  بلقت�شى  (- (1
2424،)قرر) البيضيء)بتيريخ)28) ني ر)

الجلع العيم الغير العي ي مي  لي):

من) القينوني  الشكل  تحويل 

شركة عقيرية مدنية إلى شركة ذات)

مسؤولية محدو 1.

تعيين مد رين للشركة.

األسي�شي) النظيم  على  املوافقة 

لشركة ذات مسؤولية محدو 1.

والتعد ل) القينوني  اإل داع  تم 
البيضيء) بيلدار  التجيرية  بيملحكلة 
رقم) تحت  (2424 22) ونيو) بتيريخ)
القينوني) لإل داع  بيلنسبة  (736559
بيلنسبة للسجل التجيري تحت عد )

.14943
44 P

BAIT AL OUM
SARL

رأسليلهي 14.444  رهم
مقرهي اإلآتليعي : 23 زنقة 

الفراشيت وازيس بيلدار البيضيء
بيلدار) عرفي  عقد  بلقت�شى  (- (1
2424،)قرر) البيضيء)بتيريخ)28) ني ر)

الجلع العيم الغير العي ي مي  لي):
من) القينوني  الشكل  تحويل 
شركة عقيرية مدنية إلى شركة ذات)

مسؤولية محدو 1.
تعيين مد رين للشركة.

األسي�شي) النظيم  على  املوافقة 
لشركة ذات مسؤولية محدو 1.

والتعد ل) القينوني  اإل داع  تم 
البيضيء) بيلدار  التجيرية  بيملحكلة 
رقم) تحت  (2424 2) وليو) بتيريخ)
القينوني) لإل داع  بيلنسبة  (738463
بيلنسبة للسجل التجيري تحت عد )

.12358
45 P

AUDIMAK(CONSULTING

 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE

FISCAL ET FONCIER

 INGENEERING ET
 CONCEPTION PROJET

AMENAGEMENT
ICPA

SARL AU
بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
الشريك) قرر  (،2422 أكتوبر) (25
 INGENEERING« لشركة) الوحيد 
 ET CONCEPTION PROJET
 AMENAGEMENT ICPA - SARL
املسؤولية محدو 1  شركة   ،»AU

رأسليلهي  الوحيد،  الشريك  ذات   
 3( ب  الكيئنة  1.744.444  رهم، 
فضيء  علير1  الشيخ  شرم  زنقة 
الدار   -  16 رقم  شقة  النخيل، 

البيضيء، مي  لي :
آدول األعليل :

وافق   : اإلآتليعي  املقر  نقل   -  1
الجلع العيم على نقل املقر اإلآتليعي 

للشركة :
من : )3 زنقة شرم الشيخ علير1 
فضيء النخيل، شقة رقم 16 - الدار 

البيضيء.
حي  الشيخ  شرم  زنقة   3(  : إلى 
الدار   - األر�شي  الطيبق  النخيل، 

البيضيء
وأسئلة  جيصة  صالحييت   -  2

متنوعة.
التجيرية) املحكلة  في  اإل داع  تم 
نوفلبر) (25 بتيريخ) البيضيء) بيلدار 
بيلسجل) (8(77(6 تحت رقم) (2422

التجيري رقم)73389.
46 P

AUDIMAK(CONSULTING

 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE

FISCAL ET FONCIER

LES ESPACES MABROUK
SARL

 17 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
لشركة) الشركيء) قرر  (،2422 ميي)
  LES( ESPACES( MABROUK«
شركة محدو 1 املسؤولية،) (،»SARL
الكيئنة) 144.444) رهم،) رأسليلهي)
بزاوية شيرع الشفشيوني وشيرع تيزي)
اوسلي،)عين السبع إقيمة عين السبع)

آير ن بيلدار البيضيء،)مي  لي):
آدول األعليل :

القرار األول : املوافقة على تصفية 
وإقفيل الشركة :

االستثنيئي  العيم  الجلع  قرر 
 LES« الشركة  وإقفيل  تصفية 

.»ESPACES(MABROUK((SARL
وتشطيب) إلغيء) (: الثيني) القرار 

الشركة):
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االستثنيئي  العيم  الجلع  قرر 
 LES ESPACES« الشركة  إلغيء 

.»MABROUK((SARL
التجيرية) املحكلة  في  اإل داع  تم 
5) يسلبر) بتيريخ) البيضيء) بيلدار 
بيلسجل) (8(8891 تحت رقم) (2422

التجيري رقم)559)34.
47 P

VNP SOLUTION SARL
العيمة) الجلعية  مداولة  حسب 
7) يسلبر) بتيريخ) املنعقد1  الطيرئ 
 VNP SOLUTION لشركة) (2422

SARL)تم االتفيق على مي  لي):
تصفية الشركة قبل أوانهي.

آليلي) رشيد  السيد  تعيين 
كلصفي للشركة.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  أنجز 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
 2422 15) يسلبر) بتيريخ) بتيزنيت 
في) واملسجل  (392/2022 رقم) تحت 

السجل التجيري تحت رقم)471).
48 P

HAMADA PLUMBER
تأسيس شركة محدو 1 املسؤولية 

بشريك وحيد
بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بيلربيط)
تلت) (،2422 نوفلبر) فيتح   وم 
لشركة) التأسي�شي  القينون  صييغة 
محدو 1 املسؤولية بشريك وحيد لهي)

الخصيئص التيلية):
 HAMADA (: التسلية)

.PLUMBER
.PLOMBIER(:(الهدف اإلآتليعي

شيرع) (( فيال) (: اإلآتليعي) املقر 
النوبيال قطيع)17)حي رييض الربيط.

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)
تأسيس الشركة.

الرأسليل):)حد  رأسليل الشركة)
في مبلغ)144.444) رهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: اإل ار1)
.Mme.(HAMADA(NADIA

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)
غي ة)31) يسلبر.

وتسجيل) القينوني  اإلبداع  تم 

الشركة بيلسجل التجيري لللحكلة)

نوفلبر) (2( بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)269)16.

49 P

 STE OYOON

DISTRIBUTION
SARL AU

في)) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�شى 

25)أكتوبر)2422،)تم تأسيس ش.م.م)

ش.و):

 STE OYOON (: التجيري) اإلسم 

.DISTRIBUTION SARL AU

املقر اإلآتليعي):)محل تجيري رقم)

وال ) (2 إقيمة معلور1) (23 شقة) (((

هالل حصين سال الجد د1.

موا ) وتوزيع  بيع  (: النشيط)

البصرييت.

التجير1.

االستيرا  والتصد ر.

جدمة التوصيل.

حصة وحيد1) (: الشركة) رأسليل 

ملصطفى قيصيري):)144.444) رهم.

املسير):)السيد مصطفى قيصيري.

كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 

بسال) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (2422 6) يسلبر) بتيريخ)

.371(5

50 P

نرمين آلي
غير) العيم  الجلع  ملداوالت  تبعي 

العي ي املنعقد  وم)13)أكتوبر)2422 

لشركة نرمين آلي شركة ذات مسؤولية)

محدو 1 رأسليلهي)144.444) رهم تم)

االتفيق على مي  لي):

تغيير مقر الشركة):

من):)علير1)34)شقة)8)زنقة موالي)

احلد لوكيلي حسين الربيط.

إلى):) وار لواللد1 تجزئة)74))مرس)

الخير تلير1.

القينوني) اإل داع  تم  ولقد 
بتيريخ) بتلير1  االبتدائية   بيملحكلة 

24)أكتوبر)2422)تحت رقم)2)93.
51 P

JORIO CONSEIL & IMMO
SARL AU
تأسيس

بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (2422 9)نوفلبر)
بشريك) محدو 1  مسؤولية  ذات 

وحيد بيملواصفيت التيلية):
 JORIO( CONSEIL( & (: التسلية)

.IMMO SARL AU
ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 

مسؤولية محدو 1 بشريك وحيد.
في) وسيط  (: اإلآتليعي) الهدف 

املعيمالت العقيرية.
رأس امليل):)144.444) رهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)
التأسيس النهيئي.

فيتح  ني ر) من  (: امليلية) السنة 
31) يسلبر من كل سنة مي عدا) ( إلى)

السنة األولى من تيريخ التسجيل.
ابن) شيرع  (59 (: اإلآتليعي) املقر 
سيني،)شقة رقم)11،)أكدال،)الربيط.
رقم السجل التجيري):)663)16.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيري) بيلسجل  بيلربيط  التجيرية 

.113117
52 P

GLORIA PELAGIQUE II
شركة ذات مسؤولية محدو 1 من 

شريك واحد
رأسليلهي 144.444  رهم

املقر اإلآتليعي : محطة الوقو  فم 
الوا  طريق املر�شى رقم 3 العيون

RC(N° 40035
رفع رأسليل الشركة، قبول شريك 

آد د وتعيين مسير إضيفي آد د
للشركة)) الوحيد  الشريك  اتخذ 
بتيريخ)) (»GLORIA PELAGIQUE II«

34)نوفلبر)2422)القرارات التيلية):

رفع رأس امليل الشركة البيلغ حيليي)
 1444 إلى) موزعة  144.444) رهم 
للحصة) 144) رهم  بقيلة) حصة 
بلبلغ) بيلكيمل  مدفوعة  الواحد1،)
إلى) بذلك  ليصل  144.444) رهم 
244.444) رهم هذه الزيي 1 محجوز1)
لبطيقة) الحيمل  ا راز  سلير  للسيد 
 AB247257 رقم) الوطنية  التعريف 
طريق) عن  بيلتعويض  تنفيذه  ويتم 
املحد 1) الشركة  مع   ون  مقيصة 
املقدار واملستحقة على الشركة كلي)
هو مبين في كشف الحسيب املعد من)
طرف جبير الحسيبيت السيد الطيهر)

اسليهري.
اإلقرار بيلتوزيع الجد د للحصص)

على النحو التيلي):
)السيد))هشيم أهل حلي ):))1444 

حصة.
السيد سلير ا راز):)1444)حصة.

قبول شريك آد د السيد سلير)
ا راز.

تغيير الشكل القينوني للشركة إلى)
شركة ذات مسؤولية محدو 1.

تعيين مسير إضيفي آد د السيد)
سلير ا راز)

الطيب آوريو) السيد  (: التسيير)
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 

.AB24725((رقم
تنسيق القينون األسي�شي للشركة.
وقد تم اإل داع القينوني بيملحكلة)
 3518 االبتدائية بيلعيون تحت رقم)

بتيريخ)13) يسلبر)2422.
مقتطف من أآل اإلشهير

53 P

ATELIER BOIS
ش.م.م.ش.و  

املقر اإلآتليعي :  حي السالم قطيع 
19 الرقم 31) –سال-

تعد ل
الغير) العيم  الجلع  بلقت�شى 
العي ي املنعقد بتيريخ)26/10/2022 
 »ATELIER BOIS«(قررا شركيء)شركة
السالم) حي  (: التيلي) العنوان  تحت 
قطيع)19)الرقم)31)))–سال-)))مي  لي):
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قرر الجلع) ( (: نقل ملكية األسهم)

العيم بيع الحصص التي كين  للكهي)

حصة) (244 ( السيد توفيق مسنيوي)

شركة) في  التي  للكهي  اآتليعية 

السيد) لفيئد1  (»ATELIER BOIS«

البطيقة) صيحب  ( القرموعي) إ ريس 

.AB324(76(الوطنية

على) التقسيم  بيلتيلي  صبح 

الشكل التيلي):

حصة) (244 (: القرموعي) إ ريس 

اآتليعية.

املجلوع):))244حصة اآتليعية.

تم تقسيم رأس امليل الشركة على)

الشكل التيلي):

ا ريس القرموعي):)24.444) رهم.

املجلوع):))24.444) رهم.

الجلع) :) قرر  املسير) استقيلة 

العيم استقيلة املسير السيد توفيق)

مسنيوي.

تعيين مسير1 آد د1):) قرر الجلع)

العيم تعيين السيد إ ريس القرموعي)

كلسير للشركة).

للشركة) القينوني  الوضع  تم 

حسب الفصل)5-96.

للشركة) القينوني  اإل داع  تم 

بيملحكلة االبتدائية بسال في التيريخ)

13/12/2022)تحت الرقم)4136).

54 P

NURAI SAKAN
SARL

رأسليلهي : 144.444  رهم

املقر اإلآتليعي : شيرع الحسن 1 

إقيمة النخيلة رقم 25 محل رقم 19 

تلير1

االستثنيئي) العيم  الجلع  إن 

 NURAI( SAKAN شركة) لشركيء)

محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 
مقرهي  144.444) رهم،  رأسليلهي)

إقيمة   1 الحسن  شيرع   : اإلآتليعي 

النخيلة رقم 25 محل رقم 19 تلير1، 

واملنعقد1  وم فيتح نوفلبر 2422 قرر 

مي  لي :

فوت السيد ميمو علي 44) حصة 
من فئة 144  رهم إلى السيد بنجلون 

علر.
فوت السيد ميمو علي 144 حصة 
من فئة 144  رهم إلى السيد ميمو 

عثلين.
تعد ل القينون األسي�شي للشركة.

تم اإل داع القينوني لدى املحكلة)
فيتح  يسلبر) بتلير1  وم  االبتدائية 

2422)تحت الرقم)63)9.
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T.J MAXX
SARL AU

رأسليلهي : 144.444  رهم
املقر اإلآتليعي : رقم 2 علير1 رقم 7 

بلوك 3 إقيمة الريف تلير1
االستثنيئي) العيم  الجلع  إن 
 T.J MAXX SARL« شركة) لشركيء)
AU«)شركة ذات مسؤولية محدو 1)
مقرهي  144.444) رهم،  رأسليلهي)
اإلآتليعي : رقم 2 علير1 رقم 7 بلوك 
3 إقيمة الريف تلير1، واملنعقد  وم 

22 نوفلبر 2422 قرر مي  لي :
ذمة  وإجالء  استقيلة  قبول 
من  حلي ي  ا ت  سعي   السيد1 
وتعيين  للشركة  كلسير1  مهيمهي 
السيد1 راضية ا ت حلي ي كلسير1 

للشركة ملد1 زمنية غير محدو 1.
تحويل املقر اإلآتليعي : من إقيمة 
النور رقم 19 عين عتيق تلير1 إلى رقم 
2 علير1 رقم 7 بلوك 3 إقيمة الريف 

تلير1.
لدى) القينوني  اإل داع  تم   -  II
املحكلة االبتدائية بتلير1  وم فيتح)

 يسلبر)2422)تحت الرقم)52)9.
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  وان األستيذ ر�شى إكيدر

موثق بلد نة تلير1

 SOCIETE GESTION
IMOBILIERE ICHAKKA

SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

األستيذ) تلقيه  عقد  بلوآب  (- (I
موثق بتلير1 املحرر في) ر�شى إكيدر،)
28)أكتوبر)2422،)تم تأسيس شركة

)ذات مسؤولية محدو 1 ذات شريك)
جد جة) السيد1  طرف  من  وحيد 

التعريف) لبطيقة  الحيملة  ايشقي،)

تحلل) (،A282139 رقم) الوطنية 

املواصفيت التيلية):

 SOCIETE (: الشركة) إسم 

 GESTION IMOBILIERE

.ICHAKKA(SARL AU

النشيط اإلآتليعي للشركة):

التسيير العقيري بلختلف أنواعه.

تأآير واستغالل العقيرات.

مد1 الشركة):)99)سنة.

املقر اإلآتليعي):)الربيط)-)أكدال،)
زنقة أزكزا،)العلير1)26،)الشقة)7.

رأسليل) حد   (: الشركة) رأسليل 

3.338.444) رهم) بلبلغ) الشركة 

قيلة) حصة  (33.384 على) مقسلة 

السيد1) تللكهي  144) رهم  منهي) كل 

جد جة ايشقي.

تسيير) :) تولى  الشركة) تسيير 

الد هي،) رشيد  السيد  الشركة 

غير) ملد1  الوحيد  املسير  بيعتبيره 

محدو 1.

تم تسجيل الشركة في سجل) (- (II

املحكلة التجيرية بيلربيط تحت رقم)

.16(775
للخالصة والبيين

األستيذ ر�شى إكيدر
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ASRA BUSINESS
 SARL AU

 إعالن متعلق بتأسيس شركة
بلقت�شى عقد عرفي موقع بيلربيط)

تم تأسيس) (2422 نوفلبر) (21 بتيريخ)

شركة بيملليزات التيلية:

 ASRA (: اإلآتليعية) التسلية 

 BUSINESS

ذات) شركة  ( (: القينوني) الشكل 

مسؤولية محدو 1 لشريك الوحيد.

املقر:)1357)املسير1)-1)تلير1.

الهدف اإلآتليعي):)

تهدف الشركة في املغرب وجيرآه)

إلى):

بيع وشراء،)استيرا  وتصد ر آليع)
بيلنسيج،الحلي،) الخيصة  البضيئع 

املالبس واملوضة.
مستحضرات) وتوزيع  تسويق 

التجليل و النظيفة الشخصية.
منتجيت) آليع  وتوزيع  تسويق 

النسيج و الحلي.
االستيرا  و التصد ر.

99)سنة انطالقي من تيريخ) (: املد1)
تسجيلهي بيلسجل التجيري.

:) تحد ) اإلآتليعي) الرأسليل 
الرأسليل اإلآتليعي للشركة في مبلغ)
 1.444 الى) مقسم  144.444) رهم 
حصة ذات)144) رهم كقيلة اسلية)
بيسم) مسجلة  الواحد1،) للحصة 

الشريك الوحيد.
:) تم تسيير الشركة ملد1) التسيير)

غير محد 1 من طرف):
الجيمعي) مختير  عدنين  ( السيد)
للبطيقة) حيمل  مغربية،) ذو آنسية 
قيطن) (A729857 رقم) الوطنية 
5حي) رقم) (» « بلوك) ( (21 قطيع) ب 

الرييض)–)الربيط.
والتسجيل) القينوني  اإل داع 

بيلسجل التجيري):
كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 
بتلير1) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
2422،)تحت رقم) 15) يسلبر) بتيريخ)

.9552
التجيري) بيلسجل  التسجيل  تم 
بيملحكلة) الضبط  كتيبة  لدى 
15) يسلبر) بتيريخ) بتلير1  التجيرية 
من) (137971 رقم) تحت  (2422

السجل التحليلي.
من أآل التلخيص والنشر

التسيير
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RUYA RELAXATION
SARL AU
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�شى 
2422)بتلير1 تم تأسيس)  )2)نوفلبر)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد التي تحلل الخصيئص)

التيلية):
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 RUYA RELAXATION(:(التسلية

.SARL AU
صيلون) (: اإلآتليعي) الهدف 

الحالقة للنسيء)أو الرآيل.

مؤسسة العني ة بيلجليل.

بيع موا  التجليل بيلتقسيط.
رأس امليل):)144.444) رهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي.
حي) (6(4 رقم) (: اإلآتليعي) املقر 

املغرب العربي املسير1)2)تلير1.

التسيير):)فيطلة الزهراء)املجدوب)

 1989 ميرس) (22 بتيريخ) املز ا 1 

رقم) الوطنية  للبطيقة  الحيملة 

7)تجزئة) AA23779)السيكنة بيلرقم)

كيزينو) ((63 األول) الطيبق  ميشيل 

الهرهور1 تلير1.

التسجيل) تم  (: التجيري) السجل 

بيلسجل التجيري بيملحكلة االبتدائية)

بتلير1 بتيريخ)12) يسلبر)2422)تحت)
رقم)137933)رقم اإل داع)39512.
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 GOLD WORLD

IMMOLUXURY
شركة ذات املسؤولية املحدو 1)

للشريك الوحيد

تأسيس
بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم تأسيس شركة) (2422 25)نوفلبر)

للشريك) املحدو 1  املسؤولية  ذات 

الوحيد ذات الخصيئص التيلية):

 GOLD WORLD (: التسلية)

.IMMOLUXURY

ذات) شركة  ( (: القينوني) الشكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

املقر اإلآتليعي):)شيرع عبد السالم)

قطعة) (3 اشوب) تجزئة  بوحوت  بن 

)14)الطيبق األول رقم)1)يسيرا.
رأسليل الشركة):)144.444) رهم)

كل) قيلة  حصة  (144 على) مقسلة 

واحد1 منهي)1444) رهم.

العقيري،) اإلنعيش  (: الهدف)

وإنشيء) شراء) بيع،) عللييت عقيرية،)

وبنيء)وتشييد العقيرات.

املد1):)99)سنة.

ريين  يسين) السيد  (: الشركيء)

ايسلي.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

غير) ملد1  ايسلي  ريين  يسين  السيد 

محدو 1.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

6) يسلبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)13))1.
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استدراك جطإ وقع بيلجريد1 
الرسلية عد  7)57

بتيريخ 21  يسلبر 2422
FRAUNIE PLANTS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو 1

بدال من):

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

2412)تحت) 18)ميي) بلراكش بتيريخ)

رقم)51847.

 قرأ):

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

2412)تحت) 18)ميي) بلراكش بتيريخ)

رقم)55986.

)البيقي بدون تغيير).
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استدراك جطإ وقع بيلجريد1 
الرسلية عد  7)57

بتيريخ 21  يسلبر 2422
FRAUNIE PLANTS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو 1

بدال من):

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

 241( 11) يسلبر) بتيريخ) بلراكش 

تحت رقم)51847.

 قرأ):

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

 241( 11) يسلبر) بتيريخ) بلراكش 

تحت رقم)74698.

)البيقي بدون تغيير).
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استدراك جطإ وقع بيلجريد1 
الرسلية عد  7)57

بتيريخ 21  يسلبر 2422
FRAUNIE PLANTS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو 1

بدال من):

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

 2417 نوفلبر) (23 بتيريخ) بلراكش 

تحت رقم)51847.

 قرأ):

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

 2417 نوفلبر) (23 بتيريخ) بلراكش 

تحت رقم)91715.

)البيقي بدون تغيير).
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استدراك جطإ وقع بيلجريد1 
الرسلية عد  7)57

بتيريخ 21  يسلبر 2422
FRAUNIE PLANTS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو 1

بدال من):

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

تحت) (2417 )) ني ر) بلراكش بتيريخ)
رقم)51847.

 قرأ):

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

تحت) (2417 )) ني ر) بلراكش بتيريخ)
رقم)853)8.

)البيقي بدون تغيير).
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استدراك جطإ وقع بيلجريد1 
الرسلية عد  7)57

بتيريخ 21  يسلبر 2422
FRAUNIE PLANTS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو 1

بدال من):

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

تحت) (2418 3) ني ر) بلراكش بتيريخ)

رقم)51847.

 قرأ):

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

تحت) (2418 3) ني ر) بلراكش بتيريخ)

رقم)92516.

)البيقي بدون تغيير).
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عقد تسيير تجاري حر
حرر) عرفي  حر  عقد  بلقت�شى 

 2422 أغسطس) (7 في) بيلصوير1 

ذات) تجيري  ألصل  تسيير  عقد  تم 

املليزات التيلية):

للسجل) الحر  التسيير  عقد 

التجيري بين):

 ZINEB شركة) (- (1

امللثلة من طرف) ( (OUCHAKOUK

السيد1 زينب اشكوك.)

امللثلة) (WECONEXT شركة) (- (2

من طرف السيد شرف الد ن شبعين.

بلقت�شى هدا العقد ابرم الطرفين)

التجيري) ألصل  الحر  التسيير  عقد 

الكيئن بدوار العرايش آليعة اونيغة)

املسجل بيلسجل التجيري) الصوير1.)

بيملحكلة االبتدائية بيلصوير1 تحت)

عد )13228)السجل التحليلي.

:)حد ت مد1 هذا العقد في) املد1)

من فيتح  يسلبر) ابتداء) ( سنوات) (3

2422)قيبلة لتجد د)3)سنوات اجرى.)

تم االتفيق بين الطرفين) (: الكراء)

بلبلغ) شهرية  كرائية  سومة  على 

12.444) رهم.)
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بلحكلة) اإل داع  تم  وقد 
في) الصوير1  بلد نة  االبتدائية 

15) يسلبر)2422)تحت عد ))3.
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SOCIETE EL KARIMI-ECO
» S.A.R.L D’AU 

5 زنقة 15 بلخييط عين هيرون فيس
بتيريخ)) عرفي  عقد  بلقت�شى  (- (1
مسجل بنفس) (،2422 ) يسلبر) (12
 2422 13) يسلبر) بتيريخ) املد نة 
املسؤولية) ذات  شركة  تصفية  تم 

املحدو 1،)ذات املليزات التيلية):
 SOCIETE(EL(KARIMI(:(التسلية
ECO)شركة ذات مسؤولية محدو 1)

وشريك واحد.
لقد تم تصفية)) (: تصفية الشركة)

الشركة بلوافقة الجلع العيم).
2)-)تم))اإل داع القينوني لدى كتيبة)
بفيس) ( التجيرية) بيملحكلة  الضبط 
)تحت رقم)) (2422 16) يسلبر) بتيريخ)

.5279/22
السجل التجيري):)5857).
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CAFE RIAD 45
شركة محدو 1 املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسليلهي : 14.444  رهم

املقر اإلآتليعي : مستو ع 31 رييض 
الجد د1 سال
تأسيس شركة

بتيريخ) عرفي  عقد   بلقت�شى 
تأسيس) تم  قد  (2422 ( سبتلبر) (26

شركة محدو 1 املسؤولية.
.CAFE RIAD (5(:(التسلية

الصفة القينونية):)شركة محدو 1)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

الهدف اإلآتليعي):
مقهى.

14444) رهم) (: رأسليل الشركة)

مقسلة إلى)144)حصة من فئة)144 
بين) موزعة  الواحد1  للحصة   رهم 

الشركيء.

السيد بنداو  مهدي)144)حصة.

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي.

فيتح  ني ر) من  (: امليلية) السنة 

مي) سنة  كل  من  31) يسلبر  إلى)

تيريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

 31 التسجيل في السجل التجيري إلى)

 يسلبر.

 31 مستو ع   : اإلآتليعي) املقر 
رييض سال الجد د1 سال.

التسيير : السيد1 رميليش غيتة، 

الوطنية  التعريف  لبطيقة  الحيمل 
رقم AB162572 لفتر1 غير محدو 1 

وملد1 ) سنوات.

بيملحكلة  القينوني  الوضغ  تم 

)  يسلبر  بتيريخ  بسال  اإلبتدائية 

بيلسجل  التقييد  رقم  تحت   2422

التجيري عد  37177.
قصد النشر
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 SOCIETE ZERAI AGRO

CONSULTING
SARL AU

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

 2422 أكتوبر) (3 بتيريخ) بيلقتيطر1 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصيئص) تحلل  والتي  املحدو 1 

التيلية):

 ZERAI AGRO شركة) (: التسلية)

CONSULTING)ش.ذ.م.م.ش.و.

ذات  شركة   : القينوني) الشكل 

املسؤولية املحدو 1 لشريك وحيد.

املقر اإلآتليعي : إقيميت اليينس 

 ارني العليرA7/S122 1  الشقة رقم 

17 القنيطر1.

الهدف اإلآتليعي : 

ملثل تجيري.

العللييت  كل  عيمة  وبصفة 

لهي  التي  وامليلية  والعقيرية  التجيرية 

من  والتي   ، الشركة  بنشيط  عالقة 

شأنهي املسيهلة في تنلية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد1 

التأسيس النهيئي.

التسيير : أسند إلى السيد محلد 

أمين الزرعي.

فيتح  من  تبتدئ   : امليلية  السنة 

 ني ر إلى 31  يسلبر من كل سنة مي 

تيريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
مبلغ  في  حد    : امليل  رأس 

إلى  مقسلة  144.444.44  رهم، 

144  رهم  بقيلة  حصة   1444

وتوزيعهي  اكتتيبهي  سد   للواحد1، 

كيلتيلي :

السيد محلد أمين الزرعي 1444 

حصة.

اإل داع القينوني : قيدت الشركة 

بيلسجل التجيري بيملحكلة اإلبتدائية 

تيريخ   67479 رقم  تحت  بيلقنيطر1 

27 أكتوبر 2422.
من أآل املستخرج واإلشير1
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 SOCIETE INTERNATIONAL
 EDUCATION
COUNSELLING
ش.م.م بشريك واحد

املقر اإلآتليعي : 78 زنقة لبنين وابن 

بطوطة مكتب رقم 1 القنيطر1

حل الشركة
التلخيص

بلقت�شى محضر الجلعية العيمة)

بيلقنيطر1،) املنعقد1  العي  ة  غير 

قررت) (2422 فيتح  يسلبر) بتيريخ 

املسيهلة الوحيد1 في الشركة مي  لي):

السيد1) الشركة  إستقيلة مسير1 
لبطيقة) الحيملة  بوحجل  زينب 

.AE13116((التعريف))رقم

من) حل وتصفية الشركة ابتداء)

تيريخ فيتح  يسلبر)2422.

السيد1) (: تعيين املصفية للشركة)
لبطيقة) الحيملة  بوحجل  زينب 
عنوانهي) (AE13116( رقم) ( التعريف)
 5 36)رقم) 5)علير1) حي السالم قطيع)

سال.

تم حل وتصفية الشركة بلقرهي)

اإلآتليعي.

كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 

اإلبتدائية) بيملحكلة  الضبط 

 2422 6) يسلبر) بتيريخ) بيلقنيطر1 

تحت رقم)93583.
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 SCIENTIFIC PRODUCTS

LABORATOIRES
شركة محدو 1 املسؤولية
رأسليلهي : 144.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : ))1 شيرع 

محلد سليحة إقيمة آوهر1 محلد 

سليحة الطيبق السي س شقة 35 

الدارالبيضيء

تأسيس الشركة
سجل) عرفي  عقد  بلقت�شى 

نوفلبر) (16 بتيريخ) بيلدارالبيضيء)

األسي�شي) القينون  حرر  (،2422

تحلل) املسؤولية  محدو 1  لشركة 

املواصفيت التيلية):

 SCIENTIFIC (: التسلية)

 PRODUCTS LABORATOIRES

. SARL

الهدف):)هدف الشركة):

التصد ر واإلستيرا .

طبية) العللية،) امالت  استيرا  

واملختبر ة.

التجير1 بجليع أنواعهي.

شيرع) (1(( (: اإلآتليعي) املقر 

محلد سليحة إقيمة آوهر1 محلد)

 35 السي س شقة) الطيبق  سليحة 

الدارالبيضيء.

املد1):)99)سنة).
:)حد  رأس) رأس امليل اإلآتليعي)

144.444) رهم موزع) امليل في مبلغ)

144) رهم) حصة بقيلة) (1444 على)

للحصة الواحد1 موزعة بين الشركيء)

على الشكل التيلي):

 544 زهور) سلي�شي  السيد1 

حصة.

 544 سعيد) سلي�شي  السيد 

حصة.

املجلوع):)1444)حصة.
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قبل) من  الشركة  تدار  (: اإل ار1)
سلي�شي) السيد1  الوحيد1  املسير1 

زهور.
من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر.
إلنشيء) (% (5 تقتطع) (: الحصص)
ويخصص) القينوني  اإلحتييطي  امليل 

الفيئض حسب قرار الشركيء.
بيلسجل) الشركة  تسجيل  تم 
بتيريخ بيلدارالبيضيء)  التجيري 
 7) يسلبر)2422)تحت رقم)737)56.
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SOCIETE ARCHI’618 
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 

بشريك وحيد
رأسليلهي : 144.444.44  رهم

املقر اإلآتليعي : 5)، شيرع فرنسي، 
الشقة 8 أكدال الربيط

تأسيس شركة
القينون) تم وضع  بلقت�شى عقد 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
ذات) وحيد  بشريك  املحدو 1 

املواصفيت التيلية):
 SOCIETE ARCHI’618(:(التسلية

. SARL AU
ذات) شركة  (: القينوني) الشكل 

املسؤولية املحدو 1 بشريك وحيد.
شيرع) (،(5  : اإلآتليعي  املقر 

فرنسي،)الشقة)8)أكدال الربيط.
موضوع الشركة):)
مهندس معليري.

رأسليل) حد   (: الشركة) رأسليل 
144.444.44) رهم) الشركة في مبلغ)
إآتليعية) حصة  (1444 إلى) مقسم 
محرر1) للحصة  144) رهم  بقيلة)
الشريكة) ملك  في  مكتتبة،) بكيملهي،)

الوحيد1 أسليء)رحلون.
املد1):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد1 أسليء)
التعريف) لبطيقة  الحيملة  رحلون،)

.UA111893(الوطنية رقم
التجيري) بيلسجل  التقييد  تم 
بتيريخ) ( (16(799 بيلربيط تحت رقم)

16) يسلبر)2422 .
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STAHM
رشكة ذات املسؤولية املحدو 1 

بشريك وحيد
رأسليلهي : 144.444.44  رهم

املقر اإلآتليعي : 59 شيرع موالي 
عبد العزيز إقيمة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم ) القنيطر1
تأسيس شركة

مسجل)) عرفي  ( عقد) بلقت�شى   
القينون) ( وضع) تم  بيلقنيطر1،)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
ذات) وحيد  بشريك  املحدو 1 

املواصفيت التيلية):
. STAHM SARL AU(:(التسلية

ذات) شركة  (: القينوني) الشكل 
املسؤولية املحدو 1 بشريك وحيد.

املقر اإلآتليعي : 59 شيرع موالي 
عبد العزيز إقيمة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم ) القنيطر1.
موضوع الشركة):)

أو) املختلفة  األشغيل  في  املقيولة 
البنيء.

منعش عقيري.
رأسليل) حد   (: الشركة) رأسليل 
144.444.44) رهم) الشركة في مبلغ)
إآتليعية) حصة  (1444 إلى) مقسم 

بقيلة)144) رهم للواحد1.
)املد1):)99)سنة.

إلى السيد عزيز) أسند  (: التسيير)
حيلدي.

التجيري) بيلسجل  التقييد  تم 
بيملحكلة))اإلبتدائية بيلقنيطر1 تحت)

رقم)67665.
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PHYTO ZOUINEB GHARB
رشكة ذات املسؤولية املحدو 1 

بشريك وحيد
مقرهي اإلآتليعي : 7)، زنقة علرو 
بن العيص إقيمة إسليعيل مكتب 

رقم ) القنيطر1
السجل التجيري رقم 73)64

الحل املبكر للشركة
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
 PHYTO لشركة) العي ي  الغير 
ZOUINEB GHARB SARL AU)قرر)

الشريك الوحيد مي  لي):

الحل املبكر للشركة.
زوينب،) إبراهيم  السيد  تعيين 
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
مصفي) بصفته  (GB141297 رقم)

للشركة.
الشركة) تصفية  مقر  تحد د 
بلقرهي اإلآتليعي)7)،)زنقة علرو بن)
العيص إقيمة إسليعيل مكتب رقم)) 

القنيطر1.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

اإلبتدائية بيلقنيطر1 رقم)94518.
74 P

TRAVING-C
رشكة ذات املسؤولية املحدو 1 

بشريك وحيد
رأسليلهي : 144.444.44  رهم

املقر اإلآتليعي : 59 شيرع موالي 
عبد العزيز إقيمة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم ) القنيطر1
تأسيس شركة

مسجل)) عرفي  ( عقد) بلقت�شى 
القينون) ( وضع) تم  بيلقنيطر1،)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
ذات) وحيد  بشريك  املحدو 1 

املواصفيت التيلية):
 TRAVING-C( SARL (: التسلية)

. AU
ذات) شركة  (: القينوني) الشكل 

املسؤولية املحدو 1 بشريك وحيد.
املقر اإلآتليعي : 59 شيرع موالي 
عبد العزيز إقيمة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم ) القنيطر1.
موضوع الشركة):)

املختلفة األشغيل  في   املقيولة 
)أو البنيء.

رأسليل) حد   (: الشركة) رأسليل 
144.444.44) رهم) الشركة في مبلغ)
إآتليعية) حصة  (1444 إلى) مقسم 
محرر1) للحصة،) 144) رهم  بقيلة)
الشريك) ملك  في  مكتتبة،) بكيملهي،)

الوحيد السيد عبد اللطيف البزار.
)املد1):)99)سنة.

عبد) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)
لبطيقة) الحيمل  البزار  اللطيف 

.GK21363(التعريف الوطنية رقم

التجيري) بيلسجل  التقييد  تم 
بيملحكلة))اإلبتدائية بيلقنيطر1 تحت)
رقم)67273)بتيريخ)15)نوفلبر)2422.
75 P

 FIDUCIAIRE ALLALI MOHAMED
(RUE OUED ZEM RABAT

ORANGE BASKET
SARL AU

قررت) (2422 أكتوبر) (31 بتيريخ)
أرونج) لشركة  العيمة  الجلعية 
بيسكيط شركة محدو 1 املسؤولية)
ومقرهي) 54444.44) رهم  رأسليلهي)
 1 متجر) أكنول  زنقة  (7 رقم) علير1 

حسين الربيط مي  لي):
حل مسبق للشركة.

جيميد) بي لو  تعيين 
التيلوجيميدوف كلصفي للشركة.

زنقة) (7 مقر التصفية علير1 رقم)
أكنول متجر)1)حسين الربيط.

القينوني) بيإل داع  القييم  تم 
التجيرية) بيملحكلة  الضبط  بكتيبة 
تحت) (2422 9) يسلبر) بيلربيط  وم)

رقم)134171.
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 MIRABELLE MIRABEAU
COS

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 بشريك وحيد

محرر) عرفي  سند  بلقت�شى 
(،2422 في فيتح  وليو) بيلدارالبيضيء)
مسؤولية) ذات  شركة  أنشأت  فقد 
محدو 1 بشريك وحيد والتي تتصف)

كيلتيلي):
 MIRABELLE (: التسلية)

.MIRABEAU COS
الهدف):

مستحضرات) وتوزيع  تصنيع 
الشخصية) النظيفة  ومنتجيت 

واملبيدات الحيوية.
وتوزيع) وتصنيع  استيرا  
ومنتجيت) التحويل  مستحضرات 
واملبيدات) الشخصية  النظيفة 

الحيوية.
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املقر اإلآتليعي):)اني�شي)4))مدجل)
البرون�شي) الغالم  أهل  رقم3)  1

البيضيء.
سنة تنطلق من  وم) (99 (: الفتر1)
التأسيس النهيئي أي من تيريخ وضع)

السجل التجيري.
الرأسليل اإلآتليعي):)14.444.44 
 رهم مقسلة إلى)144)حصة من فئة)
144) رهم للحصة الواحد1 موزعة)

كيلتيلي):
 144 سيلك) حفيظة  السيد1 

حصة.
التسيير) مهلة  :) تولى  التسيير)

السيد1 حفيظة سيلك.
فيتح) من  (: اإلآتليعية) السنة 
31) يسلبر من كل سنة مي)  ني ر إلى)
تيريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
اإلنجيز) لتكوين  (% (5 (: األربيح)
القينوني والحيصل  بقى رهن إشير1)

الجلع العيم.
اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 
التجيرية) بيملحكلة  القينوني 
)1) يسلبر) بيلدارالبيضيء) وم)
وتم) (،85421( رقم) تحت  (2422
التجيري) بيلسجل  الشركة  تسجيل 

بيلدارالبيضيء)تحت رقم)565553.
املسير
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فيطيكوم

مكتب الحسبيت والجبي يت)

واستشير1 املقيوالت
34)زنقة لبنين الشقة رقم)8)حي املحيط الربيط

الهيتف):)45.37.72.34.12

 STE. L’ARTISTE CA 100 BON
 BIYA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 1
ب : 144.444.44  رهم

العنوان : 27 زنقة بني مالل شقة 
رقم 1، الطيبق األول حي الجد د 

الحسيلة
تأسيس شركة

بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتيريخ)
تم تأسيس شركة) (2422 نوفلبر) (1(
ذات مسؤولية محدو 1 بيلخصيئص)

التيلية):

ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 
مسؤولية محدو 1.

 STE. L’ARTISTE CA (: التسلية)
.144 BON BIYA  SARL

الهدف : 
مخبز  شيي،  قيعة  مقهى، 

ومعجنيت.
بني) زنقة  (27  : اإلآتليعي  املقر 
الطيبق األول حي) (،1 مالل شقة رقم)

الجد د الحسيلة.
من  وم) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس.
فريد) اآواو  السيد  (: الشركيء)

والسيد هربيل عبد الرحيم.
حد ) (: اإلآتليعي) الرأسليل 
الرأسليل اإلآتليعي في)144.444.44 
144)حصة بقيلة)  رهم مقسلة إلى)
144) رهم لكل حصة مقسلة كيلتيلي:

 544 فريد  تللك) اآواو  السيد 
حصة.

السيد هربيل عبد الرحيم  تللك)
544)حصة.

السنة اإلآتليعية):)من فيتح  ني ر)
إلى)31) يسلبر.

:)من طرف السيد) تسيير الشركة)
غير) ملد1  للشركة  فريد مسير  اآواو 

محد 1.
بيملحكلة) (: القينوني) اإل داع 
 13 بتيريخ) الحسيلة  اإلبتدائية 
2422)رقم السجل التجيري)  يسلبر)

5)39)بيلحسيلة.
لإلستشير1 والتنبيه

فيطيكوم
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األستيذ1 ملييء)الشراط
موثقة بيلدارالبيضيء

29)زنقة ليل شيرع إميل زوال
الهيتف):)022.54.15.31/51

 CAVENDISH HOLDING
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 
رأسليلهي : 14.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : الدارالبيضيء 5-1 
زنقة بيب الكد م، املد نة القد لة

RC N°565(87

ICE : 003160776000036

تأسيس
األستيذ1) تلقته  عقد  بلقت�شى 

ملييء)الشراط،)موثقة بيلدارالبيضيء،)

بتيريخ فيتح  يسلبر)2422،)تم وضع)

القينون األسي�شي لشركة):

 CAVENDISH (: إسلهي)

.HOLDING MOROCCO

شكلهي):)ش.م.م.

هدفهي):)تسيير كل مسيهلة في كل)

وغرضهي) نشيطهي  كين  مهلي  ( شركة)

الشركيت) ذلك  في  )بلي  اإلآتليعي)

وتسيير) والصنيعية)) العقيرية 

التي) امليلية  والقيم  األوراق  محفظة 

 للكهي أو التي ستقتنيهي.

اإلستشيرات،) الخدميت،) كل 

الشركيت) لفيئد1  الدراسيت 
اإل اري) املستوى  على  واملقيوالت،)

امليلي) التجيري،) التقني،) املحيسبيتي 

أو غيره.

املسيهلة املبيشر1 أو غير املبيشر1)

امليلية) العللييت  آليع  في  للشركة 

الشركيت) أو  العقيرية  أو  املنقولة 

العقيرية والصنيعية.

العللييت) آليع  عيمة  بصفة 

الصنيعية،) امليلية،) التجيرية،)

صلة) له  التي  والعقيرية  املنقولة 

مبيشر1 بيلهدف اإلآتليعي وبأهداف)

تنلية) في  تسيهم  والتي  ومرتبطة 

الشركة وتطويرهي.

الدارالبيضيء) (: اإلآتليعي) مقرهي 
51)زنقة بيب الكد م املد نة القد لة.

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: مدتهي)

التسجيل.
14.444.44) رهم) (: رأسليلهي)

بقيلة) سهم  (144 على) مقسلة 

144.44) رهم للواحد.

السيد ميكي ل عشور،) (: شركيؤهي)

املقيم بلراكش رقم  )12،)علير1  2،)

النخيل الشليلي.) (،1 حدائق النخيل)

بلراكش) املقيم  كنيفو  آيك  السيد 

النخيل) النخيل  2/2   حدائق 

الشليلي.

إ ارتهي):)السيد آيك كنيفو كلسير)

وحيد للشركة ملد1 غير محدو 1

بكتي ة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

)1) يسلبر) بتيريخ) بيلدارالبيضيء)

2422)تحت الرقم)44854189.
للنشر واإل داع

األستيذ1 ملييء)الشراط
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STE. GRIOUI TEXTILE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ش.و

رأسليلهي : 144.444.44  رهم

تجزئة مقدمة الريف رقم )2 آرف 

امللحة سيدي قيسم

بتيريخ) جيص  لعقد   طبقي 

تم تأسيس شركة) (2422 نوفلبر) (17

ش.م.م.ش.و ذات الصفيت التيلية):

اسم) تحلل  الشركة  (: التسلية)

.STE. GRIOUI TEXTILE SARL AU

الشركة))تهتم ب):)

جييطة املالبس املصنوعة.

بيع املالبس الجيهز1.

مقدمة) تجزئة  (: اإلآتليعي) املقر 

آرف امللحة سيدي) (2( الريف رقم)

قيسم.

في) حد   لقد  (: الرأسليل)

على) مقسم  144.444.44) رهم 

كل) ثلن  إآتليعية  حصة  (1444

واحد1)144.44) رهم.

التسيير مخول لللسير) (: التسيير)

السيد الكريوي حسيم.

الربح):)من الربح الصيفي تخصم)5 

%)لإلحتييطيت القينونية.

تم) لقد  (: القينوني) اإل داع 

بلقصيري  وم) اإلبتدائية  بيملحكلة 

)1) يسلبر)2422)تحت رقم السجل)

التجيري)5)9.
من أآل النسخ والبيين

80 P
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STE. MAXMAR
SARL AU

الغير) العيم  الجلع  عقد  بعد 
العي ي للشركة بتيريخ فيتح نوفلبر)
 129 التيلي) بيملقر  املوآو 1  (2422

شيرع القيهر1 شقة)2)تلير1.
من) املقر  تغيير  تم  (: املقر) تغيير 
129)شيرع القيهر1 شقة رقم)2)تلير1)
)2)قطيع) الشقة) (5 إلى إقيمة  يزمين)

القدس العيي د1 سال.
بيملحكلة اإلبتدائية) (: تم اإل داع)
تحت) (2422 نوفلبر) (17 تلير1 بتيريخ)

الرقم)9359.
 81 P

CLEVSERVICE KENITRA
SARL AU

علير1 م.و.ك 2A األطلس 2 الطيبق 
األر�شي الدكين القنيطر1

السجل التجيري : 65111
 7 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (2422 أبريل)

بيملواصفيت امتية):
 CLEVSERVICE (: التسلية)

.KENITRA
ذات  شركة   : القينوني) الشكل 

املسؤولية املحدو 1.
الغرض اإلآتليعي :

واللوازم  املوا   آليع  وشراء  بيع 
املكتبية.

الفر  ة  املعدات  وشراء  بيع 
)جوذ1، أحد ة أمين، قفيزات وأقنعة 

ضوضيء).
بيع وشراء األآهز1 املنزلية.
تجير1 النجير1 واألملنيوم.
أشغيل البنيء املختلفة.

التجير1 بشكل عيم.
العللييت  آليع  عيمة  وبصفة 
املتعلقة بشكل مبيشر أو غير مبيشر 

بأغراض الشركة.
املقر : علير1 م.و.ك 2A األطلس 2 

الطيبق األر�شي الدكين القنيطر1.
تأسيس  من  سنة   99  : املد1 

الشركة.

 : اإلآتليعي  الرأسليل 

144444.44  رهم مقسم إلى 1444 

حصة إآتليعية من فئة 144  رهم 

للواحد1 محرر1 من طرف الشريكة 

الوحيد السيد1 زيييت فيطلة 1444 

حصة إآتليعية.

فيطلة  زيييت  السيد1   : التسيير 

الوطنية  التعريف  لبطيقة  الحيملة 
للشركة  كلسير1   ،G165437 رقم 

ملد1 غير محدو 1.

من  تبتدئ   : اإلآتليعية  السنة 

فيتح  ني ر وتنتهي في 31  يسلبر من 

كل سنة.

بكتيب  القينوني  اإل داع  تم 

ضبط املحكلة اإلبتدائية بيلقنيطر1 

تحت  التجيري  بيلسجل  واملسجلة 
رقم 65111 بتيريخ 26 أبريل 2422.
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JRS TECH 
 SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 بشريك واحد

بتيريخ مؤرخ  عرفي   بعقد 

2422)ومسجل بيلربيط) )نوفلبر) (15 
تم وضع القينون) (،2422 نوفلبر) (34

األسي�شي لشركة محدو 1 املسؤولية)

بشريك واحد جصيئصهي كيلتيلي:)

 JRS TECH ( ( الشركة) تسلية 

(:((SARL AU

ذات) شركة  (: القينوني) الشكل 

مسؤولية محدو 1 بشريك واحد.

الهدف اإلآتليعي):

)الخدميت املعلوميتية.)))))

مقر الشركة))):))شيرع األبطيل رقم)

))أكدال الربيط)15 .
34444.44) رهلي) (: امليل) رأس 

 144 حصة بقيلة) (344 مقسلة إلى)

 رهم للواحد1  لتلكهي السيد  ونس)

املومني).

السيد) (: والتوقيع) التسيير 

رقم) ب.و  ل  الحيمل  املومني   ونس 

)IB16484))وذلك ملد1 غير محدو 1.

بيلسجل) الشركة  تسجيل  تم 

عد ))) تحت  الربيط  ملد نة  التجيري 

745)16 وم)13 يسلبر)2422.
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STE. TRANS SQUID
SARL

 23 بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

قد تم تأسيس شركة) (2422 نوفلبر)

ذات املسؤولية املحدو1 والتي تحلل)

الخصيئص التيلية):

شركة طرانس سكيد) (: التسلية)

ش.م.م.

الصفة القينونية):)ش.م.م.

نقل البضيئع) (: الهدف اإلآتليعي)

الوطنية والدولية لحسيب الغير.
144.444) رهم) (: امليل) رأس 

فئة) من  حصة  (1444 إلى) ( مقسلة)

144) رهم.

الشركيء):

)السيد طيلب سعيد)254)حصة.

 544 بوكليط) امحلد  السيد 

حصة.

 254 بوكليط) مصطفى  السيد 

حصة.

املد1):)99)سنة.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة مي عدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.

بيرك) تطوان  (: اإلآتليعي) املقر 
السوق) آليعة  (112 رقم) القطعة 

القد م عين لحصن تطوان.

سعيد) طيلب  السيد  (: التسيير)

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
بشيرع) والسيكن  (I564(56 رقم)

 2 الطيبق) (542 رقم) رشيد  موالي 

الشقة)6)مرتيل.

بيملحكلة  تم  القينوني:   اإل داع 

كونطي  شركة  بتطوان  اإلبتدائية 

املضيق السجل التجيري رقم 23629 

وتحت رقم اإل داع 82)2 بتيريخ 13 

 يسلبر 2422.
)مقتطف للنشر واإلشهير
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 STE. AHMED & MOHAMED

CAR

SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�شى 

تأسيس) تم  قد  (2422 سبتلبر) (15  

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 والتي)

تحلل الخصيئص التيلية):

ومحلد) احلد  شركة  (: التسلية)

كير.

الصفة القينونية):)ش.م.م.

الهدف اإلآتليعي):

)كراء)سييرات.

144444.44) رهم) (: امليل) رأس  (

فئة) من  حصة  (1444 إلى) ( مقسلة)

144) رهم.

الشركيء):

 544 السيد محلد رضي الحراق) (

حصة.

السيد بالل الحيجي)544)حصة.

املد1):)99)سنة.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة مي عدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.

2)شيرع بيندونج) (: املقر اإلآتليعي)

الشقة رقم)3)الربيط.

رضي) محلد  السيد  (: التسيير)

التعريف) لبطيقة  الحيمل  الحراق 

الوطنية رقم)L3(7985)والسيكن))3 

مركب ا راك شلس طيبق)3)شقة)18 

مرتيل.

بيملحكلة  تم  القينوني:   اإل داع 

شركة  بواسطة  بيلربيط  التجيرية 

كونطي املضيق السجل التجيري رقم 

5)6)16 وتحت رقم اإل داع 9))14 

بتيريخ 9  يسلبر 2422.
)مقتطف للنشر واإلشهير
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RV AGENCY
رفي أآن�شي

S.A.R.L.A.U
67 حي العيون طيبق الثيني علير1 

رقم 3 املحلد ة
تأسيس شركة محدو 1 املسؤولية 

لشريك الوحيد
حرر) عرفي  عقد  بلقت�شى 
 2422 )1)أكتوبر) بيملحلد ة في تيريخ)
لشركة) األسي�شي  القينون  إنشيء) ثم 
الوحيد) لشريك  املسؤلية  محدو 1 

جصيئصهي كيلتيلي):
املوضوع):)

مهرآينيت) الترفيه،) مقيول 
الفنون.

إعالنيت) وكيلة  أوعقد  متعيقد 
بدون موظفين.

تنظيم األحداث.
اإلتصيل.

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)
التأسيس.

في) محد   (: الشركة) رأسليل 
 1444 إلى) مقسلة  144.444) رهم 

حصة من فئة)144) رهم للحصة.
للسيد1 حبيص لبني)1444)حصة.
إل ار1 اللشركة تم تعيين السيد1)
حبيص لبني كلسير1 وحيد1 للشركة.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
اإلبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
بيملحلد ة  وم)8) يسلبر)2422)تحت)

رقم))1)2.
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SOCIETE PROXINETTE
 S.A.R.L

بروكسينيت
 AU(CAPITAL(DE : 50.000.00

DHS
 SIEGE(SOCIAL : 224 LOT

 HOURIA 1 ETAGE 3 APPRT 9
MOHAMMEDIA

حل الشركة
حرر) عرفي  عقد  بلقت�شى 
 2422 19)أكتوبر) بيملحلد ة في تيريخ)
تلت املصي قة بيإلآليع على مي  لي):

 PROXINETTE الشركة) حل 

S.A.R.L)تصفيتهي الطوعية.

السيد) للشركة  كلصفي  تعيين 

منيف عبد الدائم القيطن بيملجلوعة)

اال ري�شي) االعدا  ة  السكنية 

الصخيرات إلى انتهيء)مد1 التصفية.

بكتيبة) القينوني:   اإل داع  تم 

اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2422 7  يسلبر  بتيريخ  بيملحلد ة 

تحت رقم 2399.
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 SOCIETE ALINA

CHOCOLAT

S.A.R.L.A.U

 AU(CAPITAL(DE : 10.000.00

DHS

 71ANGLE(BD. MED(V(ET(RUE

 AZILAL 3 RD(FLOOR 20110

CASABLANCA

حل الشركة

حرر) عرفي  عقد  بلقت�شى 

أغسطس) (14 تيريخ) في  بيملحلد ة 

تلت املصي قة بيإلآليع على) (2422

مي  لي):

 ALINA الشركة) حل 

وتصفيتهي) (CHOCOLAT S.A.R.L

الطوعية.

تعيين كلصفية للشركة السيد1)

وفيء) انون القيطنة بحي القدس مج)

البيضيء)3)رقم)387)سيدي البرنو�شي)

البيضيء.

بكتيبة) القينوني:   اإل داع  تم 

التجيرية  املحكلة  لدى  الضبط 

للدارالبيضيء بتيريخ 7  يسلبر 2422 

تحت رقم 4772).
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ALMA-LIFE
أمليال ف

S.A.R.L.A.U
67 حي العيون الطيبق 23 الشقة 3 

املحلد ة
تأسيس شركة محدو 1 املسؤولية 

لشريك وحيد
حرر) عرفي  عقد  بلقت�شى 

 2422 22)نوفلبر) بيملحلد ة في تيريخ)
لشركة) األسي�شي  القينون  إنشيء) تم 
الوحيد) لشريك  املسؤولية  محدو 1 

جصيئصهي كيلتيلي):
املوضوع):
التداول.

املستور ون) الوسطيء) أو  التجير 
واملصدرون.

الغذائية) املنتجيت  تسويق 
املستهلكة وملحقيتهي.

املنتجيت) من  الوار ات  صي رات 
وامللحقيت.

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)
التأسيس.

في) محد   (: الشركة) رأسليل 
244)حصة) 24444) رهم مقسم إلى)

من فئة)144) رهم للحصة).
للسيد1 قي�شي حيي1)244)حصة.

إل ار1 الشركة ثم تعيين السيد1)
قي�شي حيي1 كلسير1 وحيد1 للشركة.

بكتيبة) القينوني:   اإل داع  تم 
اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2422 12) يسلبر) بيملحلد ة  وم)

تحت رقم)34)2.
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DELTA FACILITIES MAROC
  لتي فسيلتي مروك

شركة محدو 1 املسؤولية
رأسليلهي : 14.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : )22 الحرية 1 
الطيبق 3 الشقة 9 املحلد ة
الزيي 1 في رأسليل الشركة 

حرر) عرفي  عقد  بلقت�شى 

 2422 نوفلبر) (9 بيملحلد ة في تيريخ)
تلت املصي قة بيإلآليع على مي  لي:

الشركة) رأسليل  في  الزيي 1 

قدره) بلي  الجيري  بيلحسيب 

من) لرفعه  194.444.44) رهم 

 244.444.44 إلى) 14.444.44) رهم 

 رهم بإحداث وإصدار)1944)حصة)

إآتليعية من فئة)144) رهم للحصة)

الواحد1.
تم تعد ل البند)6)و7)من القينون)

األسي�شي للشركة.

بكتيبة) القينوني:   اإل داع  تم 

اإلبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2422 12) يسلبر) بيملحلد ة  وم)

تحت رقم)29)2.
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EL MOHAMADI ABDELLAH 
SARL AU

 وار الفرآين نجد1 1 آلعة مول 

البال  موالي ا ريس أغبيل الرميني

تأسيس
تم) جيص  عرفي  عقد  بلوآب 

النظيم األسي�شي لشركة ذات) إنشيء)

مسؤولية محدو 1 بيلشريك الوحيد)

بيلخصيئص التيلية):

 EL MOHAMADI (: التسلية)

.ABDELLAH SARL AU

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

السجل) في  الشركة  التسجيل 

التجيري.

ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 

بيلشريك) املحدو 1  املسؤولية 

الوحيد.

وتوزيع) وبيع  شراء) (: الغرض)

املنتجيت اإلستهالكية).

املقر اإلآتليعي):)شراء)وبيع وتوزيع)

املنتجيت اإلستهالكية.

الفرآين  :  وار  اإلآتليعي) املقر 

ا ريس  موالي  البال   مول  آلعة   1

أغبيل الرميني.

الرأسليل امليل : 144.444  رهم 

مقسلة إلى 1444 حصة بقيلة 144 

بيلكيمل  مدفوعة  منهي  لكل   رهم 

هللا  عبد  للسيد  الوحيد  بيلشريك 

املحلدي.
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التسيير : السيد عبد هللا املحلدي.
بيملحكلة   : القينوني  اإل داع 
التجيري  السجل  الرميني  اإلبتدائية 

.363
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STE. M2CO
SARL AU

بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتيريخ)
)2)نوفلبر)2422)بيلربيط قد تم:

حصة التي  للكهي) (1444 تفويت)
شركة) في  علر  الشرقيوي  السيد 
M2CO SARL AU إلى السيد اعشيوا 

عبد الواحد.
بلوآب تفويت حصص املسيهلة 
تم إعفيء السيد الشرقيوي علر من 
 M2CO SARL منصب املسير لشركة
AU وتم تعيين السيد اعشيوا عبد 
ملد1  للشركة  الوحيد  املسير  الواحد 

غير محدو 1.
بيلسجل  القينوني:  اإل داع  تم 
التجيرية) املحكلة  لدى  التجيري 
 2422 16) يسلبر) بتيريخ) بيلربيط 

تحت رقم14599.
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 AOM AVIATION CAPITAL
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�شى عقد عرفي حرر بيلربيط)
2422)واملسجل) بتيريخ فيتح  يسلبر)
)1) يسلبر2422)تحت) بيلربيط  وم)
تم) (،RE   2422445(8(624(6 رقم)
وضع القينون األسي�شي لشركة ذات)
((، املسؤولية املحدو 1 بشريك واحد)

والتي تحلل الخصيئص التيلية:
 AOM AVIATION ( ( -التسلية:)

            . CAPITAL
-الشكل القينوني للشركة:))شركة)
بشريك) املحدو 1  املسؤولية  ذات 

. (SARL AU((واحد
-الهدف اإلآتليعي:)

)تأآير الطيئرات واملروحييت.
زنقة) (1 :رقم) اإلآتليعي) -املقر 

بطيني أكدال الربيط.

 100.000,00 الشركة:) -رأسليل 

ألف) على  موزعة  ألف  رهم  ميئة 

1444حصة كلهي مللوكة من طرف)

هليكوبتر) شركة  الوحيد  املسيهم 

 GULF HELICOPTERS (- ( الخليج)

COMPANY Ltd)،)القطرية.

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 -املد1:)

تقیید الشركة بيلسجل التجيري.

من فيتح  ني ر الى) -السنة امليلية:)

متم  يسلبر من كل سنة.

العقد) نفس  بلقت�شى  -التسيير:)

تم تعیين كأول مسير للشركة ملد1 غير)

عبد) إبراهيم  محلد  السيد  محد 1 

قطري) املهندي،) االبراهيم  اللطيف 

الحيمل لجواز سفره رقم) الجنسية،)

.41663(21

-اإل داع القينوني:)تم قید الشركة)

الربيط)) ملد نة  التجيري  بيلسجل 

رقم) تحت  19) يسلبر2422) بتيريخ)

 .16(899
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G2E EXPERTISES
حل الشركة 

غير) القرارات  محضر  بلقت�شى 

(،2422 نوفلبر) (23 بيلتيريخ) العي  ة 

 G2E شركة) في  املسيهلون  قرر 

EXPERTISES)شركة ذات املسؤولية)

544.444) رهم) رأسليلهي) املحدو 1،)

ملد نة) التجيري  بيلسجل  املسجلة 

املحلد ة تحت رقم)24855)مي  لي):

حل الشركة املبكر.

 Mr( BAAKIL السيد) تعيين 

ABDELLAH)كلصفي للشركة.

 CITE DE LA هو) التصفية  مقر 

.GARE N°24 MOHAMMEDIA

بيلسجل) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية) املحكلة  لدى  التجيري 

(،2422 12) يسلبر) بيملحلد ة،) وم)

تحت رقم)31)2.
ملخص قصد النشر
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إنطرا أرشطكتير أنطريور
شركة ذات مسؤولية محدو 1

رأسليلهي : 144.444  رهم
العنوان : 146 شيرع عالل بن عبد 
هللا الطيبق الثيني رقم 11، الربيط

وقف نشيط شركة 
بلقت�شى عقد عرفي اتفق الجلع)
العيم لشركة إنطرا أرشطكتير أنطريو)
شركة ذات مسؤولية محدو 1  قدر)
144.444) رهم ويوآد) رأسليلهي ب)

مقرهي اإلآتليعي بيلعنوان التيلي):
هللا) عبد  بن  عالل  شيرع  (146

الطيبق الثيني رقم)11،)الربيط.
على مي  لي):

تصفية الشركة.
السيبق) الحل  العيم  الجلع  قرر 
أرشطكتير) إنطرا  لشركة  ألوانه 

أنطريور.
تعيين مأمور التصفية.

تعيين) على  العيم  الجلع  صي ق 
أنطرا) شركة  لتصفية  مأموران 
أرشطكتير أنطريور السيد مهل محلد)

والسيد عبد العليم عبد الرحيم.
مقر التصفية.

قرر الجلع العيم املقر اإلآتليعي)
محال لتصفية الشركة.

الضبط) بكتيبة  اإل داع  تم 
بتيريخ) بيلربيط  التجيرية  بيملحكلة 
رقم) تحت  (،2422 16) يسلبر)

.131257
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BITUCAB
SARL

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

نوفلبر) (21 بتيريخ) املنعقد  للشركيء)

2422،)تم اإلعالن عن الحل املسبق)

للشركة كلي تم تعيين مصفي الشركة)

وحد  مقر التصفية بيملقر اإلآتليعي)

لهي.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

15) يسلبر) االبتدائية بتلير1 بتيريخ)

2422،)تحت رقم)9538.
ملخص من أآل))النشر
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FIDUTEMA SARL

رقم)136)شيرع القيهر1 الطيبق األول شقة

)رقم)1)كومطراف)1،)تلير1

الهيتف):)8)2))45376

الفيكس):))76))45376

 EDGESOFT

TECHNOLOGIES

SARL AU

مقرهي : 223 شقة رقم 1 الطيبق 

األول النهضة الربيط

تأسيس رشكة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم) قد  (،2422 28نوفلبر) في)

 EDGESOFT شركة) تأسيس 

املسؤولية) ذات  (TECHNOLOGIES

الخصيئص) تحلل  والتي  املحدو 1 

التيلية):

 EDGESOFT (: التسلية)

.TECHNOLOGIES SARL AU

ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

 144.444 (: الشركة) رأسليل 

 رهم.

الهدف اإلآتليعي):

مصلم في اإلعالمييت.

مقيول في التركيبيت الكهربيئية.

 1444 بيزين) :) وسف  الشركيء)

حصة.

مسير) بيزين  :) وسف  التسيير)

للشركة.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة مي عدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.

بيلسجل) تم  (: القينوني) اإل داع 

التجيري بيملحكلة التجيرية بيلربيط)

تحت رقم)783)16.

97 P
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FIDUTEMA SARL
رقم)136)شيرع القيهر1 الطيبق األول شقة

)رقم)1)كومطراف)1،)تلير1
الهيتف):)8)2))45376
الفيكس):))76))45376

CHALKHA SERVICES AUTO
SARL AU

مقرهي : علير1 رقم 62 املحل رقم 41 
سكتور )4 تجزئة )2 هكتير، تلير1

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تأسيس) تم  قد  (،2422 )1)نوفلبر)
 CHALKHA( SERVICES شركة)
تحلل) والتي  (،AUTO SARL AU

الخصيئص التيلية):
 CHALKHA(SERVICES(:(التسلية

.AUTO SARL AU
ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 

مسؤولية محدو 1.
 144.444 (: الشركة) رأسليل 

 رهم.
الهدف اإلآتليعي):

نقش لوائح ترقيم السييرات.
املعدنية،) األلواح  وتركيب  صنع 

الطرقية واإلشهيرية.
الشركيء):)عزيز شلخة)544)حصة.

منصف الشلخة)544)حصة.
مسير) شلخة  عزيز  (: التسيير)

للشركة.
من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)
31) يسلبر من كل سنة مي عدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.
بيلسجل) تم  (: القينوني) اإل داع 
بتلير1) التجيرية  بيملحكلة  التجيري 

تحت رقم)137951.
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FIDUTEMA SARL
رقم)136)شيرع القيهر1 الطيبق األول شقة رقم)

1)كومطراف)1،)تلير1
الهيتف):)8)2))45376
الفيكس):))76))45376

SAS OPERATIONS
SARL AU

مقرهي : رقم 5) شيرع فرنسي شقة 
رقم 8، أكدال، الربيط

تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تأسيس) تم  قد  (،2422 23)نوفلبر)
ذات) (SAS OPERATIONS شركة)
تحلل) والتي  املحدو 1  املسؤولية 

الخصيئص التيلية):
  SAS OPERATIONS (: التسلية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
 144.444 (: الشركة) رأسليل 

 رهم.
الهدف اإلآتليعي):

اإلستيرا  والتصد ر.
املوا ) آليع  وتصد ر  استيرا  
والزراعية) الفالحية  واأل وات 

والصنيعية.
الشركيء):)مروان أبو العزيز)1444 

حصة.
:)مروان أبو العزيز مسير) التسيير)

للشركة.
من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)
31) يسلبر من كل سنة مي عدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.
التقييد) تم  (: القينوني) اإل داع 
بيلسجل التجيري بيملحكلة التجيرية)

بيلربيط تحت رقم)785)16.
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2MKA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رأسليلهي : 144.444  رهم
املقر اإلآتليعي : 51 مكرر زنقة 
اكوملين سيدي علي شقة رقم 5 

الطيبق األول أكدال، الربيط
رقم السجل التجيري : 97743

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
االستثنيئي املنعقد بتيريخ))1)نوفلبر)
شركة) (،2MKA لشركة) (،2422
رأسليلهي) ذات املسؤولية املحدو 1،)
144.444) رهم،)قرر الشركيء)مي  لي):
الشركة) رأسليل  في  الزيي 1 
إلى) رفعه  بغرض  أعاله  املذكور1 

 (.144.444
الحسيب) بإ ميج  وذلك   رهم 
الجيري للشركة بلي قدره)444.444.) 

 رهم.

 6 الفصلين) تعد ل  سيتم  وعليه 

و7)وفق القينون األسي�شي كلي  لي):
أعاله) املذكور1  الشركة  رأسليل 

إلى) مقسلة  144.444.)) رهم 

 144 اسلية) بقيلة  حصة  ((1.444

 رهم قسلت على الشركيء)كي  لي):

 (4.(44 السيد عبد الكبير البيني)

حصة.

 344 السيد البيني محلد حبيب)

حصة.

السيد مهدي البيني)344)حصة.

كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 

بيلربيط) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

2422،)تحت رقم) 19) يسلبر) بتيريخ)

.131344
للنشر واإلعالن
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REALISAPLUS
SARL AU

RC : 164763

تأسيس شركة
األسي�شي) القينون  بلقت�شى 

(،2422 أكتوبر) (14 بتيريخ) املؤرخ 

اسم) تحلل  شركة  تأسيس  تقرر 

شركة) (،REALISAPLUS SARL AU

جيصييتهي كيلتيلي):

التسلية):)REAKUSAPLUS)ذات)

الشريك) وذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

الشركة تليرس نشيطهي) (: الهدف)

بيملغرب وجيرآه.

تنظيم) الرقلية،) الطبيعة 

البييني،) الرسم  امللتقييت،)

املكتبية) اللوازم  بيع  االستنسيخ،)

تكنولوآيي) ومعدات  ولوازم 

واإلعالن،) واالتصيالت،) املعلوميت،)

والسينوغرافيي،)والتصليم بلسيعد1)

بلسيعد1) والرسم  الكلبيوتر،)

الكلبيوتر.

املقر اإلآتليعي):)مقر الشركة حد )

في العنوان التيلي):)15،)شيرع األبطيل،)

شقة رقم))،)أكدال،)الربيط.

املد1 القينونية):)تأسست الشركة)

تيريخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملد1)

التأسيس النهيئي لهي.

رأسليل) (: اإلآتليعي) الرأسليل 

54.444) رهم) الشركة حد  في مبلغ)

 144 544)حصة من فئة) قسلت إلى)

 رهم لكل حصة  فعت كليي ويلثل)

مسيهلة أنجزت نقدا لفيئد1 الشركة)

من طرف):

السيد محلد))البكدوري األشقري)

54.444) رهم.

بيلكيمل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلهي للشركة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

القيطن) االشقري  البكدوري  محلد 

زاوية سيدي محلد بن عبد) ((3 ب)

(،2 رقم) شقة  عبو   بن  أحلد  هللا 

الجنسية) مغربي  الربيط،) القبيبيت 

مز ا  بتيريخ)27)نوفلبر)1972)حيمل)

.A784848(للبطيقةالوطنية رقم

بيلسجل) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  التجيري 

 2422 15) يسلبر) بتيريخ) بيلربيط 

رقم) تحت  التحليلي  بيلسجل 

131233،)بيلسجل الزمني تحت رقم)

.14576
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ADAY FOOD
SARL

تأسيس شركة
بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ في الدار)

تم) (2422 نوفلبر) (7 بتيريخ) البيضيء)

وضع القينون األسي�شي للشركة ذات)

املسؤولية املحدو 1 بيملليزات التيلية:)

)التسلية):)ADAY FOOD)ش.م.م.)

)موضوع الشركة:

الغذائية) املوا   وبيع  شراء)

والصنيعة الغذائية واإلمدا ):)السكر)

ومنتجيت) والقهو1  والزيوت  والشيي 

واألرز) ( واملعجنيت) ( والجبن) األلبين 

واملعلبيت واملشروبيت)...)؛
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األولية) املوا   وتوزيع  تسويق 
الغذائية) املنتجيت  من  وغيرهي 
والخضروات) والفواكه  والحبوب 
املجففة والحلوييت ومنتجيت املخيبز)

واملعجنيت وغيرهي)...)؛
والتجير1) والتصد ر  االستيرا  

بشكل عيم)؛
العلولة) آليع عللييت التلثيل،)
والسلسر1 لجليع املنتجيت والسلع)

والبضيئع؛
من) شكل  بأي  املصيلح  أجذ 
أو) الشركيت  آليع  في  األشكيل،)
القيئلة أو املزمع) الشركيت املليثلة،)

إنشيؤهي؛
آليع) وتشغيل  واكتسيب  إنشيء)

املؤسسيت املليثلة؛
العللييت) آليع  وعلومي،)
وامليلية) والصنيعية  التجيرية 
املرتبطة بشكل مبيشر أو) والعقيرية،)
املذكور1 أعاله،) غير مبيشر بيألشييء)

أو من املحتلل أن تحقق التنلية.
املقر اإلآتليعي):))14)زنقة الحرية)
الدار) (- (5 الطيبق الثيلث مكتب رقم)

البيضيء.
)))املد1):)99)سنة.

حد  رأسليل الشركة في)544.444 
5444)حصة بقيلة)  رهم مقسم إلى)
144) رهم للحصة الواحد1 موزعة)

كيلتيلي):
 2444 بللجيد) بلعيد  السيد 

حصة اآتليعية.
 1444 بللجيد) الحسين  السيد 

حصة اآتليعية.
السيد رشيد بللجيد)1444)حصة)

اآتليعية.
 1444 بللجيد) حسن  السيد 

حصة اآتليعية.
املجلوع)):)5444))حصة اآتليعية.
)من فيتح  ني ر الى) السنة املدنية:)

31) آنبر.
بللجيد) بلعيد  السيد  التسيير:)
مسيران)) بللجيد،) حسن  والسيد 
للشركة و ملد1 غير محدو 1 وتفويضهي)
اإلآتليعي غيراملز وج سواء) اإلمضيء)

إمضيء)الطرف األول أو الثيني.

األربيح):)توزع حسب قرار املسيران)
بعد جصم االحتييط القينوني.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 
فيتح  يسلبر) ( بتيريخ) بيلدار البيضيء)

2422،))تحت رقم)8579)8.
سجل بيلسجل التجيري في الدار)

البيضيء))تحت رقم)217)56.
بيين مختصر
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SOCIETE GSM CAR
SARL AU

بلوك 11، املقيومة، متجر رقم 24، 
حي السالم، سال

بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
5) آنبر)2422،))تقرر مي لي):

الزهراء) فيطلة  السيد1  استقيلة 
التعريف) لبطيقة  الحيملة  كلير 
الوطنية رقم)AB277(35)من منصبهي)

كلسير1 للشركة.
تعيين السيد محلد كلير الحيمل)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 
AE78657)مسير آد د للشركة ملد1)

غير محدو 1.
رفع رأسليل الشركة بزيي 1)2344 
للحصة) 144) رهم  فئة) من  حصة 

مقسلة كيمتي):
السيد محلد كلير):)2344)حصة.)
من) و)1) و7) (6 الفصل) تغيير 

القينون األسي�شي للشركة كيمتي):
الفصل)6):)املسيهليت.

الشريك) كلير  محلد  السيد 
بلبلغ) الشركة  في  سيهم  الوحيد 

734.444) رهم.
الفصل)7):)رأسليل الشركة

 734.444 أصبح رأسليل الشركة)
حصة من) (7344 الى)  رهم مقسلة 

فئة)144) رهم.
السيد محلد كلير):)7344)حصة

الفصل))1:)التسيير.
تعيين السيد محلد كلير الحيمل)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 
AE78657)مسير آد د للشركة ملد1)

غير محدو 1.

تحيين القينون األسي�شي للشركة.)

بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تم 

15) آنبر) بتيريخ) بسال  االبتدائية 

2422)تحت رقم)4174).
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 TOTALENERGIES

MARKETING MAROC
S A

راس ميل الشركة : 8.444.444)) 

 رهم

املقر الرئي�شي : 6)1 شيرع محلد 

الزرقطوني، الدار البيضيء

رقم السجل التجيري : 39

بلقت�شى محضر اآتليع مجلس)

(،2422 ميرس) (15 بتيريخ) اإل ار1 

 TOTALENERGIES شركة) أعدته 

تقرر) (،MARKETING( MAROC( SA

مي  لي):

لللسيهم) الشركة  اسم  تغيير 

TOTAL( OUTRE- من) واملسير 

 TOTAL ENERGIES الى) (MER SA

.MARKETING(AFRIQUE(SAS

 ELODIE LUCE السيد1) تعيين 

 TOTALENERGIES لشركة)  ائلة 

.MARKETING(AFRICA

 MONSIEUR السيد) استقيلة 

مهيمه) من  (TARIK( MOUFADDAL

كلد ر) وال ته  ومن  تنفيذي  كرئيس 

عيم اعتبيرا من)15)ميرس)2422.

 MONSIEUR السيد) ضم 

مد را) (ABDESSLAM RHNIMI

طيرق) للسيد  جلفي  آد دا 

 MONSIEUR( TARIK مفضل)

املتبقية) لللد1  (،MOUFADDAL

مجلس) اآتليع  حتى  أي  لسفله 

اإل ار1 العي ي،)الطي سيصي ق على)

حسيبيت))242.

 MONSIEUR السيد) تعيين 

رئيسي) (ABDESSLAM RHNIMI

تنفيذا للشركة اعتبيرا من)15)ميرس)

2422)ملد1 وال ته كلد ر.

 MONSIEUR السيد) منح 

نفس) (،ABDESSLAM RHNIMI

لسفله،) منحت  التي  الصالحييت 

صالحييت) منحه  سيتم  وبيلتيلي 

للتصرف في آليع الظروف.

اعالن أن تفويضيت الصالحييت)

الداجلية والخيرآية التي قد منحت)

 MONSIEUR( TARIK للسيد)

MOUFADDAL)ال تزال سيرية.

للشركة) القينوني  اإل داع  تم 

بيلدار) التجيرية  املذكور1في املحكلة 

(،2422 أبريل) فيتح  بتيريخ  البيضيء)
تحت رقم)7)8197،)السجل التجيري)

(،2422 أبريل) فيتح  بتيريخ  املعدل 

تحت الرقم الترتيبي)12239.
للبيين واإلطالع

104 P

 STE TOP M0ROCCO
MULTISERVICE

SARL

العيم) الجلع  عقد  بلوآب 

 TOP شركة) شركيء) قرر  االستثنيئي 

 MOROCCO MULTISERVICE 

مي  لي):

وقف النشيط.

حل الشركة.

عي ل) الحسيني  السيد  تنصيب 

كلصفي للشركة.

بيلعنوان) التصفية  مقر  تحد د 

علير1)34)الشقة رقم)8)موالي أحلد)

الوكيلي حسين،)الربيط.

تم اإل داع القينوني لدى املحكلة)

15) يسلبر) التجيرية بيلربيط بتيريخ)

2422،)تحت رقم)4)1312.

105 P

 EXPERT MUTUAL
BUSINESS

SARL

العيم) الجلع  عقد  بلوآب 

شركة) شركيء) قرر  االستثنيئي 

 EXPERT MUTUAL BUSINESS

مي  لي):
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وقف النشيط.

حل الشركة.

محلد) الحسيني  السيد  تنصيب 

كلصفي للشركة.

بيلعنوان) التصفية  مقر  تحد د 

علير1)34)الشقة رقم)8)موالي أحلد)

الوكيلي حسين،)الربيط.

تم اإل داع القينوني لدى املحكلة)

15) يسلبر) التجيرية بيلربيط بتيريخ)

2422،)تحت رقم)131239.
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AURATERM
SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم) قد  بيلربيط،) (2422 29)نوفلبر)

وضع القينون األسي�شي لشركة تحلل)

الخصيئص التيلية):

.AURATERM SARL(:(التسلية

ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 

املسؤولية املحدو 1.

الهدف اإلآتليعي):)

والتدفئة) السبيكة  أعليل 

ومكيفيت الهواء.

أعليل الكهربيء.

أعليل مختلفة.

تقد م الخدميت.

144.444) رهم) (: امليل) راس 

فئة) من  حصة  (1444 إلى) مقسلة 

144) رهم للحصة الواحد1 موزعة)

على الشكل التيلي):

السيد علر الكرو ي)944)حصة.

 144 الكرنيوي) نجية  السيد1 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة مي عدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.

رقم) ج  بلوك  (: اإلآتليعي) املقر 

الطيبق الثيلث   ور الحومر حي) (82

يعقوب املنصور الربيط.

املسير):)السيد علر الكرو ي.
(: التجيري) بيلسجل  التقييد  رقم 

.16(691
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية بيلربيط تحت رقم)131158 

بتيريخ)13) يسلبر)2422.
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TRANS QUOTIDIEN
SARL AU

رقم التقييد بيلسجل التجيري : 375 
املحكلة االبتدائية تيفلت

الحل املسبق للشركة
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
(،2422 نوفلبر) (25 بتيريخ) املؤرخ 
 TRANS لشركة) املسق  الحل  تقرر 
مبلغ) (،QUOTIDIEN SARL AU
94.444) رهم،)عنوانهي حي) رأسليلهي)
255)تيفلت) A)رقم) القدس مجلوعة)

نتيجة صعوبيت ميلية.
بلقر) التصفية  مقر  حد   وقد 

الشركة املشير إليه أعاله.
لحسن) العقيوي  السيد  عين 
تيفلت) القدس  حي  (72 عنوانه)
وعند) املذكور1،) للشركة  كلصفي 
على) املفروضة  الحدو 1  االقتضيء)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
القدس) حي  بيلتصفية  املتعلقة 

مجلوعة)A)رقم)255)تيفلت.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) يسلبر) االبتدائية تيفلت بتيريخ)

2422،)تحت رقم)9)5.
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ADVA SPA
شركة محدو 1 املسؤولية ذات 

شريك وحيد
املقر اإلآتليعي : رقم 25)1 شيرع 
عبد الكريم الخطيب، الوفيق، تلير1

السجل التجيري : 132995
زيي 1 راس ميل الشركة

االستثنيئي) العيم  الجلع  حسب 
قرر) (،2422 نوفلبر) (28 بتيريخ)
 ADVA للشركة) الوحيد  املسيهم 

.SPA

إضيفة) الوحيد  املسيهم  قرر 
.LILIAN’S(عالمة تجيرية إلى الشركة

وفقي لذلك،)تم تعد ل املي 1)2)من)
النظيم األسي�شي.

بيلسجل) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية) املحكلة  لدى  التجيري 
2422،)تحت) 15) يسلبر) بتلير1  وم)

رقم)9558.
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L’ART D’APPRENDRE PRIVE
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�شى 
تم) قد  بسال،) (2422 سبتلبر) (15  
الخصيئص) تحلل  شركة  تأسيس 

التيلية):
 L’ART (: التسلية)

.D’APPRENDRE PRIVE
االستشيرات) (: اإلآتليعي) الهدف 

اإل ارية.
 144.444 (: الشركة) امليل  راس 
 رهم مقسم إلى)1444)حصة ب)144 

 رهم للحصة.
السيد1 فتحي اعتدال)4)3)حصة.

 334 مليكة) ملحورك  (: السيد1)
حصة.

السيد فتحي حليد)334)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي.
القرية) تجزئة  (: اإلآتليعي) املقر 
سال) حصين  (،16 رقم) الجد د1 

الجد د1.
التسيير):)فتحي اعتدال.

التجيري) بيلسجل  التقييد  رقم 
12) يسلبر) بتيريخ) بسال  (37165

.2422
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CHIC TRADITION BYNG
ش م م ش و

الرأسليل اإلآتليعي : 64.444  رهم
املقر اإلآتليعي : بسال الجد د1 محل 
التجيري رقم 9، إقيمة رقم 1، علير1 

الطواهري 12 وال  لهالل حصين
املؤرخ) العرفي  العقد  بلقت�شى 
2422،)قرر شركيء) 31)أكتوبر) بتيريخ)
 CHIC TRADITION BYNG شركة)

ش م م ش و مي  لي):

تفويت)344)حصة قيلة الواحد1)
إآليال) تلتلكهي  التي  144) رهم 
السيد1 نوامي غزالن إلى السيد غريو1)

عبد الرحلين.
لشركة) القينوني  الشكل  تحويل 
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم  وقد 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
تحت) (،244 نوفلبر) (34 بسال بتيريخ)

رقم)4474).
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AR PRO
SARL

رأس ميلهي : 144.444  رهم
مقرهي اإلآتليعي : علير1 ميتيس، 
رقم 571، السوي�شي، الجنيح أ، 

الطيبق 2، شيرع محلد السي س، 
الربيط

فسخ مسبق
بتيريخ آليعي  قرار   بلوآب 
 34) ونيو)2422،)وضعت نسخة منه)
التجيرية) بيملحكلة  الضبط  بكتيبة 
بيلربيط  وم)19) يسلبر)2422،)تحت)
 AR(رقم)131291،)فإن شركيء)شركة
ميلهي) راس  م  م  ذ  ش  (PRO SARL
مقرهي اإلآتليعي،) 144.444) رهم،)
علير1 ميتيس،)رقم)571،)السوي�شي،)
محلد) شيرع  (،2 الطيبق) أ،) الجنيح 

السي س،)الربيط.
املذكور1) الشركة  فسخ  قرر  قد 
من ابتداء) وذلك  مسبقي،)  أعاله 

 34) ونيو)2422.
السيد1):)سير1 الخيال ي السيكنة)
بن عبي  م س) ربيعة  زنقة  (267 ب)
والحيملة) الربيط،) السوي�شي،) ع،)

.A3(1(41(للبطيقة الوطنية رقم
كلصفية للشركة.

بيملقر) الشركة  تصفية  مكين 
اإلآتليعي):)علير1 ميتيس،)رقم)571،)
(،2 الطيبق) أ،) الجنيح  السوي�شي،)

شيرع محلد السي س،)الربيط.
112 P
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AMA TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدو 1

ذات شريك وحيد

 2( بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)

أكتوبر)2422)بتلير1،)قد تم تأسيس)
الخصيئص) تحلل  التي  الشركة 

التيلية):
.AMA TRANSFERT(:(التسلية

ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 
مسؤولية محدو 1 ذات شريك وحيد.

الهدف اإلآتليعي):
جدمة تحويل األموال.

94.444) رهم) الشركة) رأسليل 
مقسلة إلى)944)حصة من فئة)144 

 رهم للحصة الواحد1.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)
التأسيس النهيئي أي من تيريخ وضع)

السجل التجيري.
من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)
31) يسلبر من كل سنة مي عدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.
النهضة حي  (: اإلآتليعي)  املقر 
(- (1-14 علير1) (I محل) (163314( I-1

النهضة تلير1.
التسيير):)عز العرب الجوهري.

بيملركز) تم  (: القينوني) اإل داع 
الجهوي اإلستثلير بيلربيط.

السجل) في  الشركة  وقد سجلت 

بتيريخ) (137855 التجيري تحت رقم)

29)نوفلبر)2422.

113 P

األستيذ1 محيسن العيقل

موثقة
26،)زنقة موالي رشيد،)شقة رقم)9،)الربيط

الهيتف):)0537707811/0537707800

ESCHATON
ش ذ م م ش و

رأسليلهي : 14.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي بيلربيط أكدال، 22 
زنقة وا  زيز رقم 1

من) حرر  توثيقي  عقد  بلقت�شى 

العيقل،) محيسن  األستيذ1  طرف 

نوفلبر) (11 بتيريخ) بيلربيط  موثقة 

األسي�شي) القينون  وضع  تم  (،2422

لشركة ذات مسؤويلة محدو 1،)ذات)

املليزات امتية):

ش ذ م) (ESCHATON (: التسلية)

م ش و.

هذه) تقوم  (: اإلآتليعي) الهدف 

الشركة ب):

وأنشطة) االستشير1  البرمجة 

أجرى للكلبيوتر.

تقد م) اإل ارية  االستشيرات 

والشركيت) لألفرا   والدعم  املشور1 

العيمة) والهيئيت  واملجتلعيت 

والخيصة األجرى.

استراتيجية) في  املشور1  تقد م 

املعلوميت) ونظم  املعلوميت  تنظيم 

والتواصل) البشرية  املوار   وتسويق 

من التصليم إلى التنفيذ.

تصليم) و راسة  املشور1  تقد م 

وتطوير أنظلة الحيسب االلي.

انشيء)مواقع ويب.

التدريب) جدمة  شخ�شي  تدريب 

تتعلق) جدمة  او  عللية  أي  وكذلك 

بغرض) مبيشر  غير  أو  مبيشر  بشكل 

الشركة.

واملرافقة) لللسيعد1  نشيط  أي 

لألفرا ) االستشيرية  للخدميت 

صييغة) إلى  بيإلضيفة  والشركيت 

لللشور1) اإل ارية  الوثيئق  وتوريد 

البحثية ومتيبعة الوصول إلى التلويل)

وآليع املسيعدات الحكومية األجرى.

على) والشركيت  االفرا   مسيعد1 

تطويرهم وتحويل نشيطهم كيإل اري)

والجو 1) والضريبي  واإلآتليعي 

والصحة والسالمة والبيئة.

العللييت) آليع  وعلومي،)

والتي) امليلية،) التجيرية،) الصنيعية،)

تربطهي عالقة مبيشر1 أو غير مبيشر1)

مع موضوع الشركة.

مقرهي اإلآتليعي):)الربيط،)أكدال)

22)زنقة وا  زيز رقم)1.

الرأسليل) (: اإلآتليعي) الرأسليل 

 14.444 مبلغ) في  محد   اإلآتليعي 

 رهم مقسلة إلى)144حصة.

 SHEER NABIL EL السيد)

SHOWK 144)حصة.

املجلوع):)144)حصة.
 SHEER السيد) تعيين  (: التسيير)
NABIL(EL(SHOWK)كلسير للشركة)

ملد1 غير محدو 1.
99)سنة ابتداء) :)محد 1 في) املد1)
من  وم التسجيل بيلسجل التجيري.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
بيلربيط) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
تم) (،2422 )1) يسلبر) بتيريخ)
تسجيل الشركة في السجل التحليلي)

.16(727
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 HIGHER FIVE CULTURAL
CENTRE

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�شى 
(،2422 نوفلبر) (23 بتيريخ) بيلربيط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدو 1 بشريك وحيد والتي تحلل)

الخصيئص التيلية):
 HIGHER FIVE (: التسلية)

.CULTURAL CENTRE
.SARL AU(:(الصفة القينونية

عروض،) (: اإلآتليعي) الهدف 
نصيحة) )مقيول)،) فنية) مهرآينيت 

إ ارية))تدريب،)أحداث).
رأسليل الشركة):)144.444) رهم)
فئة) من  حصة  (1444 إلى) مقسلة 
144) رهم للحصة الواحد1 موزعة)

على الشكل التيلي):
السيد1 أمينة النيصري اال ري�شي)

1444)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)
التأسيس النهيئي أي من تيريخ وضع)

السجل التجيري.
من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)
31) يسلبر من كل سنة مي عدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.
شيرع األمير) (2( (: املقر اإلآتليعي)
سيدي محلد حي الرشي  القرية سال.
املسير):)أمينة النيصري اال ري�شي.
(: التجيري) بيلسجل  التقييد  رقم 

.37195
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 TRADITIONAL FOOD

SERVICES
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�شى 

(،2422 نوفلبر) (23 بتيريخ) بيلربيط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو 1 بشريك وحيد والتي تحلل)

الخصيئص التيلية):

 TRADITIONAL (: التسلية)

.FOOD SERVICES

.SARL AU(:(الصفة القينونية

الهدف اإلآتليعي):)ملون حفالت)

ومقيول جدميت ومنيسبيت.
رأسليل الشركة):)144.444) رهم)

فئة) من  حصة  (1444 إلى) مقسلة 

144) رهم للحصة الواحد1،)موزعة)

على الشكل التيلي):

السيد1 نهيلة معيش)1444)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي أي من تيريخ وضع)

السجل التجيري.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة مي عدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.

شيرع األمير) (2( (: املقر اإلآتليعي)

سيدي محلد حي الرشي  القرية سال.

املسير):)نهيلة معيش.
رقم السجل التجيري):)37197.
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KHABA BRICO
SARL

مقرهي اإلآتليعي : حي املغرب العربي 

علير1 49 شقة 9 املجلوعة 12 

إقيمة الفر وس، تلير1

السجل التجيري : 397)13 

بيملحكلة االبتدائية بتلير1

املؤرخ) العيم  الجلع  بلقت�شى 
قرر) (،2422 13) يسلبر) بتيريخ)

جيبة) ابراهيم  السيد  الشركيء)

التعد الت) صبيح  جد جة  والسيد1 

التيلية):

فسخ الشركة السيبق ألوانه.
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جيبة) ابراهيم  السيد  تعيين 
كلصفي الشركة.

مقر التصفية):)حي املغرب العربي)
علير1)49)شقة)9)املجلوعة)12)إقيمة)

الفر وس،)تلير1.
ابراهيم) السيد  املصفي  براء1 

جيبة.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
بتلير1) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 
19) يسلبر) بتيريخ) (956( تحت رقم)

.2422
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رقم)38)إقيمة آنين عالل شيرع طيرق بن زيي ،)
تلير1

مكتب املحيسبة

STE BARITHON GROUPE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 بشريك وحيد

بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
حيث) بيلربيط،) (2422 16)أغسطس)
تم وضع القينون التأسي�شي لشركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدو 1 
الوحيد ش م م ش و،)مليزاتهي كيلتيلي:
شركة) (: الشكل القينوني للشركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدو 1 

الوحيد ش م م،)ش و.
 STE BARITHON (: التسلية)

.GROUPE
الهدف اإلآتليعي):

األشغيل املختلفة وأشغيل البنيء،)
الصبيغة) النجير1،) أشغيل الكهربيء،)
امليلية،) العللييت  كل  عيمة  بصفة 
أو) مبيشر  بشكل  املرتبطة  التجيرية 
وكذا) الشركة  بلوضوع  مبيشر  غير 
تنلية) شأنهي  من  التي  العللييت 

الشركة.
املقر اإلآتليعي):)6)زنقة ضي ة عوا)
الطيبق األول رقم)5،)أكدال،)الربيط.

مد1 الشركة):)99)سنة.
في) حد   (: اإلآتليعي) الرأسليل 
إلى) مقسلة  144.444) رهم  مبلغ)
144) رهم) فئة) من  حصة  (1444
وحررت) اكتتبت  الواحد1  للحصة 

كلهي من طرف):

 1444 الحيسوني) أزهر1  السيد1 

حصة.

التسيير):)السيد1 أزهر1 الحيسوني)

غير) ملد1  الشركة  مسير1  تعتبر 

محدو 1.

من) تبتدئ  (: اإلآتليعية) السنة 

فيتح  ني ر إلى)31) يسلبر من كل سنة.

بكتيبة) تم  (: القينوني) اإل داع 

بيلربيط) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

تحت رقم السجل التجيري)163489 

بتيريخ)34)سبتلبر)2422.
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BOYA MULTI-SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 

بشريك وحيد
رأسليلهي : 544.444  رهم

املقر اإلآتليعي : الطيبق الثيني
رقم 6 بيلعلير1 رقم 27 تجزئة 

السعي 1 عين عتيق تلير1

تأسيس
بتيريخ) عرفي  عقد  بلوآب 

املصي قة) تلت  (،2422 15)نوفلبر)

ذات) لشركة  األسي�شي  القينون  على 

وحيد) بشريك  محدو 1  مسؤولية 

ذات الخصيئص امتية):

BOYA(MULTI-(: االسم التجيري)

.SERVICES

ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 

مسؤولية محدو 1 بشريك وحيد.

أو) املختلفة  األشغيل  (: الهدف)

البنيء،)أشغيل البستنة،)تيآر.

العللييت) آليع  عيمة  بصفة 

التجيرية املرتبطة بصفة مبيشر1 او)

غير مبيشر1 بنشيط الشركة.

الثيني) الطيبق  (: اإلآتليعي) املقر 
تجزئة) (27 رقم) بيلعلير1  (6 رقم)

السعي 1 عين عتيق،)تلير1.
544.444) رهم،) (: امليل) رأس 

فئة) من  حصة  (5444 إلى) مقسلة 

144) رهم للحصة الواحد1.

املد1):)99)سنة بعد التأسيس.

علي ) النيآم  السيد  (: التسيير)

الد ن ملد1 غير محدو 1.

بيملحكلة) اإل داع  تم  وقد 
15) يسلبر) االبتدائية بتلير1 بتيريخ)

2422،)تحت رقم س ت)137973.
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STE  SASMA CONSULT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 1
تفويت حصص، تغيير الشكل 

القينوني وملثل الشركة
ونقل املقر اإلآتليعي

انعقد) (2422 أكتوبر) (27 ( بتيريخ)
لشركة) العي ي  الغير  العيم  الجلع 
شركة) (،SASMA CONSULT SARL
رأسليلهي) محدو 1،) مسؤولية  ذات 
اإلآتليعي) مقرهي  144.444) رهلي،)
ملر ربيط علير1)12)شقة رقم)6)سال)
حيث تلت املصي قة على) الجد د1،)

مي  لي):
املصي قة على تفويت)333)حصة)
ت (. و) (. من السيد محلد افالح ب)
لفيئد1 السيد احلد ببي) (،D93526

.A221(16(ب و ت
املصي قة على تفويت)333)حصة)
ت و  ب  العنتري  محلد  السيد  من 
لفيئد1 السيد احلد ببي) (، (D67(72

.A221(16(ب و ت
املصي قة على تفويت))33)حصة)
ت و  ب  فهمي  محلد  السيد  من 
A1(5771،)لفيئد1 السيد احلد ببي)

.A221(16(ب و ت
نقل املقر اإلآتليعي الى حي املغرب)

العربي رقم)2288)تلير1.
تغيير الشكل القينوني من شركة)
شركة) الى  محدو 1  مسؤولية  ذات 
بشريك) محدو 1  مسؤولية  ذات 

وحيد.
محلد) املسير ن  استقيلة  قبول 
افالح،)محلد العنتري ومحلد فهمي.

ببي ب و ت احلد  السيد  تعيين 
للشركة،) آد د  مسير  (،A221(16

ملد1 غير محد 1.
األسي�شي) النظيم  صييغة  إعي 1 

للشركة.

بكتيبة) القينوني  اإلبداع  تم 
بسال) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 
2422،)تحت رقم) 13) يسلبر) بتيريخ)

.(4132
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 STE YOUR KPI›S
SARL AU

السجل التجيري : 771)16
تأسيس شركة

بيلربيط) مؤرخ  محضر  بلقت�شى 
وضع) تم  (،2422 نونبر) (21 بتيريخ)
القوانين األسيسية لشركة محدو 1)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املليزات التيلية):
جدميت،) مقيول  (: الهدف)
استيرا  وتصد ر واستشيرات ا ارية)

)لوآيستية).
شقة رقم) (34 علير1 رقم) (: املقر)
شيرع موالي احلد لوكيلي حسين) (8

الربيط.
:)حد  رأسليل بلي قدره) رأسليل)

144.444) رهم.
غير) ملد1  الشركة  تدار  (: التسيير)

محدو 1 من طرف):
سيدي محلد السلاللي.

بيملحكلة) الضبط  بكتيبة  تم 
15) يسلبر) التجيرية بيلربيط بتيريخ)

2422،)تحت رقم)8)1312.
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OURIKA MATERIEL
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
مقرهي اإلآتليعي :  وار اوال  

أسالمة، اغبولة عين أعتيق تلير1
تفويت حصص وتعيين مسير ن 

آد 
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
الغير العي ي املنعقد بتيريخ)25)نونبر)
»أوريكة) قرر مشتركو شركة) (،2422
رأسليلهي) ش.ذ.م.م.ش.و.،) ميطرييل«)
ملقتضييت) وطبقي  144.444) رهم،)

القينون املتعلق بيلشركيت):
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 144 حصة بقيلة) (1444 تفويت)

ملك) في  هي  والتي  للحصة   رهم 

السيد بوسين  انييل لويس ميشيل)
لصيلح كل من السيد أحلد ملغيري)

هشيم) حيتم  والسيد  حصة،) (333

)33)حصة للسيد عبد) 333)حصة،)

اللطيف بطل.)

تغيير الشكل القينوني للشركة من)

.SARL(الى(SARL AU

بوسين  انييل) السيد  استقيلة 

املسير) منصب  من  ميشيل  لويس 

الوحيد للشركة وتعيين كل من السيد)

هشيم) حيتم  والسيد  ملغيري  أحلد 

كلسير ن آد  ملد1 غير محدو 1.

على) العيم  الجلع  صي ق  وقد 

وتم) للشركة،) األسي�شي  القينون 

التجيرية) بيملحكلة  القينوني  اإلبداع 

(،2422 19) يسلبر) بتيريخ) بيلربيط 
14622،)السجل التجيري) تحت رقم)

رقم)75)125.
للنشر والبيين
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 STE JOUNAR TRANS
SARL AU

في مؤرخ  عقد  ملقرارات   تبعي 

املسجل بيلربيط) (،2422 اكتوبر) (26 

وضع) تم  (،2422 اكتوبر) (28 في)

ذات) لشركة  األسي�شي  القينون 

وحيد) بشريك  محدو 1  مسؤولية 

بيملليزات التيلية):

 STE JOUNAR(:(التسلية الشركة

.TRANS

الفدان) آين  (: اإلآتليعي) املقر 

سيدي ضيوي رقم)))العيي د1 سال.

املوضوع):)نقل البضيئع.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس الفعلي للشركة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد الييس آوالي.

ملد1 غير محدو 1.

14.444) رهم سعر) (: الرأسليل)

144) رهم للحصة مقسلة كلي  لي):

املجلوع)....)144)حصة.

من) تبتبدئ  (: اإلآتليعية) السنة 

فيتح  ني ر وتنتهي في)31) يسلبر.

لدى كتيبة) ( القينوني) تم اإلبداع 

بيملحكلة االبتدائية بسالن) الضبط 

السجل التجيري رقم)37131.
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STE SEG SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1

بشريك وحيد
رأسليلهي : 1.444.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : إقيمة مكتب رقم 

145 شقة رقم 16  ور 3 زاوية 11 

 ني ر ومصطفى معيني الدارالبيضيء

التعريف الضريبي رقم : 871)5414

الضريبة املهنية : 243669)3

السجل التجيري رقم : 922981) 

الدارالبيضيء

حل مبكر
القرار) الوحيد  املسيهم  اتخذ 

الحل) تيريخ  من  اعتبيرا  االستثنيئي 

املبكر في)15) وليو)2419،)حل شركة)

.STE SEG SERVICES SARL AU

ابتداء)من هذا اليوم.

تعيين وملد1 غير محدو 1 وبصفة)

 ائلة السيد سفيين الغيزي الحيمل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

BY812164،)آنسيته مغربية مز ا )

السيكن) (،1991/09/14 بتيريخ)
أرنست) زنقة  (، سولفيي) بلد نة 

14431))بلجيكي كلصفي للشركة.

 حد  املسيهم):)إقيمة مكتب رقم)
 11 زاوية) (3 16) ور) شقة رقم) (145

 ني ر ومصطفى معيني.

كعنوان لتوآيه املراسالت واملكين)

بيلوثيئق) اإلشعير  فيه  الذي  جب 

واملستندات املتعلقة بيلتصفية.

القينوني) اإلبداع  إنجيز  تم 

بيلدارالبيضيء) التجيرية  بيملحكلة 

تحت رقم) (،2422 أكتوبر) (27 بتيريخ)

.8(3588
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 STE A.P.S. AFRICA

PACKAGING SUPPLIES

شركة ذات مسؤولية محدو 1

بشريك وحيد

رأسليلهي : 144.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : زنقة الصنوبر 

علير1 2 الطيبق الرابع شقة رقم 12 

الدارالبيضيء

التعريف الضريبي رقم : 7142)8)2

الضريبة املهنية : 97)255)3

السجل التجيري رقم : 567)38 

الدارالبيضيء

حل مبكر
القرار) الوحيد  املسيهم  اتخذ 

الحل) تيريخ  من  اعتبيرا  االستثنيئي 

املبكر في)15) وليو)2419،)حل شركة)

 STE( A.P.S.( AFRICA( PACKAGING

من) ابتداء) (.SUPPLIES SARL AU

هذا اليوم.

تعيين وملد1 غير محدو 1 وبصفة)

الحيمل) علي  عي ل  السيد   ائلة 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

BK367314،)آنسيته مغربية مز ا )

والسيكن) ( (1991/08/05 بتيريخ)

عين) زنقة  الدارالبيضيء) بلد نة 

األول) الطيبق  (، (D علير1) أسر ون 

كلصفي) السالم،) حي  (3 رقم) شقة 

للشركة.

الصنوبر) زنقة  (: املسيهم)  حد  

رقم) شقة  الرابع  الطيبق  (2 علير1)

لتوآيه) كعنوان  الدارالبيضيء،) (12

الذي  جب) واملكين  املراسالت 

واملستندات) بيلوثيئق  اإلشعير  فيه 

املتعلقة بيلتصفية.

القينوني) اإلبداع  إنجيز  تم 

بيلدارالبيضيء) التجيرية  بيملحكلة 

تحت رقم) (،2419 سبتلبر) (5 بتيريخ)

.712885
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  وان))األستيذ عبد املجيد بركيش

موثق

مقر):)11)شيرع عقبة أكدال الربيط

STE GRAVEX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1
بشريك وحيد

رأسليلهي : 54.444  رهم
مقرهي اإلآتليعي : الدارالبيضيء 9)1 
شيرع اللة  يقوت الطيبق الخيمس، 

ب 5)1
األستيذ) تلقيه  عقد  بلوآب 
الربيط) موثق  بركيش،) املجيد  ( عبد)
السيد الحسن) (،2422 نونبر) (11 في)
السقيط،)فوت مجلوع حصصه أي)
التي  للكهي) اآتليعية  حصة  (544
املحدو 1) املسؤولية  ذات  بيلشركة 
رأسليلهي) (،GRAVEX بشريك الوحيد)
اإلآتليعي) مقرهي  54.444) رهم،)
الدارالبيضيء)9)1)شيرع اللة  يقوت،)
للسيد) (،1(5 ب) الخيمس  الطيبق 
تغيير تم  وبيلتيلي  الغري�شي،)  فؤا  

)البند)7.
نتيجة تفويت الحصص استقيل)
مهلته) من  السقيط  الحسن  السيد 
الغري�شي) فؤا   السيد  وعين  كلسير 
املسلي1) للشركة  وحيد  مسير 

.GRAVEX
القييم بيإلبداع القينوني بيملحكلة)
 19 في) بيلدارالبيضيء) التجيرية 
 يسلبر)2422،)تحت مرآع)53)2).

مقتطف وبيين

األستيذ عبد املجيد بركيش
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 INSTITUT ZEUS ACADEMY
PRIVE
SARL

بتيريخ) بسال  عرفي  عقد  بلوآب 
12) يسلبر)2422،)تم تأسيس شركة)
مواصفيتهي) محدو 1  مسؤولية  ذات 

كيمتي):
 INSTITUT ZEUS (: التسلية)
ACADEMY PRIVE SARL،)مختصر)

.IZAP SARL((في
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في) االستشير1  (: الشركة) هدف 

التسيير.

تجزئة بيلحيرتي) (: املقر اإلآتليعي)

موالي) حي  (31 الرقم) (1 سكتور)

اسليعيل سال.

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي للشركة.

رأسليلهي):)144.444) رهم مقسم)

على)1444)حصة من فئة)144) رهم)

للحصة.

تسيير) مهلة  أسندت  (: التسيير)

الشركة الى السيد1 لحرش أسليء.

أو) الشركيء) على  توزع  (: االربيح)

االحتييطيت) الحسيب  الى  ترحل 

االحتييطي) اقتطيع  بعد  الخيصة 

القينوني.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم  (

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

بسال)))بتيريخ)15) آنبر))2422)تحت)

السجل) رقم  تحت  ((4164 الرقم)

التجيري)37193. 
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  FOOD BROTHERHOOD
SARL

بلوآب الجلع العيم فوق العي 1)

 2422 46) آنبر) بتيريخ) للشركيء)

 FOOD BROTHERHOOD((لشركة

SARL))شركة ذات املسؤولية محدو 1)

144444) رهم:)حي النصر) رأسليلهي)

سكتور)6)الرقم))37)عين عو 1 تلير1)))

قرروا مي  لي:

املصي قة على تفويت الحصص.

إضيفة عالمة تجيرية للشركة

تحيين القينون األسي�شي للشركة)

مع تقسيم آد د لرأسليل الشركة.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

 2422 ( 15) آنبر) بتيريخ) ( بيلربيط)

تحت الرقم)9555.   
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EV-ENERGIE
تأسيس شركة 

بتيريخ العرفي  للعقد   تبعي 
2422،)تم وضع قوانين)  15) يسلبر)

الشركة ذات املليزات التيلية:
EV-ENERGIE(((((((((((:((((((التسلية

ذات) شركة  (: ( القينوني) الشكل 
املسؤولية املحدو 1 و ذات الشريك)

الوحيد
املوضوع))):) تعلق نشيط الشركة)

سواء)بيملغرب أو جيرآه):)
بيلكهربيء)) املتعلقة  األشغيل 
واملعدات الكهربيئية،)نقل البضيئع....
الحي اال اري) ( ( املقر اإلآتليعي:) ( ( (

زنقة السلراء)رقم)18))العيون.
الرأسليل):)حد  في مبلغ)144.444  
حصة من) (1.444  رهم مقسلة إلى)
السيد)) ملك  في  للواحد1  ( (144 فئة)

املصطفى بو الية.)
)السيد) ( :)تسيير من طرف) اإل ار1)

املصطفى بو الية).
بكتيبة) تم  (: القينوني) اإل داع 
الضبط بيملحكلة االبتدائية بيلعيون)
تحت) ( ( (،2422 16) يسلبر) بتيريخ)
رقم)3547/2022)سجل تجيري رقم)

.((437
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  SODA SERVICES  
شـركة ذات املسؤولية املحدو 1 

وذات الشريك الوحيد
تـأسـيس شـركة

بتـيريخ))2)نونبر)2422،))تـم وضـع)
قـينـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية)
الوحيد الشريك  وذات   املحدو 1 

)و ذات امللـيزات التـيلية:)
  SODA SERVICES ( ( (: التسلـية)
وذات) املحدو 1  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
الهـدف):)بيع قطع الغيير والزيوت،)

تجير1 عيمة.
)الرأسليل):)حد  في مبلغ)144.444  
1444)حصة من) (  رهم مقسلة إلى)
144.44) رهم للواحد1 موزعة) فئة)

كيألتي):

 1444 (.. السيد ضعيف عبد هللا)
حصة.

حي أم السعد) ( املـقر االآـتليعـي:)
 43 رقم) (9( علير1) جنيفر1  زنقة 

العيون.
السـيـد) طـرف  مـن  تـسير  اإل ار1:)

ضعيف عبد هللا ملد1 غير محد 1.
بكـتيبة) تـم  (: القينوني) اإلبداع 
االبتـدائية) بيملحكلة  الضـبط 
بيلـعيـون بـتيريخ فيتح  يسلبر)2422،))

تحـت رقـم)3895).   
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  STE BOUTTA BROTHERS 
شـركة ذات املسؤولية املحدو 1 

تـأسـيس شـركة
بتـيريخ))1) يسلبر)2422)تـم وضـع)
قـينـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية)

املحدو 1 و ذات امللـيزات التـيلية:)
 STE BOUTTA ( ( التسلـية:)
املسؤولية) ذات  (،BROTHERS

املحدو 1).
تحويل) (، بلس) كيش  الهـدف:)
التجير1،) (، العلالت) تغيير  (، األموال)
أعليل) (، والتصد ر) االستيرا  
متنوعة)،)الوسيطة امليلية والخدميت)

املتعد 1.
)الرأسليل:)حد  في مبلغ)144.444  
1444)حصة من) (  رهم مقسلة إلى)
144.44) رهم للواحد1 موزعة) فئة)

كيألتي):
السيد بوتي  ونس)......)544)حصة.

السيد1 بوتي سير1)..)544)حصة.
اللة) شيرع  ( االآـتليعـي:) املـقر 

اسليء)رقم)249)املر�شى العيون.
السيد1)) طـرف  مـن  تـسير  اإل ار1:)
بوتي سير1 ملد1 غير محد 1 كلي تعتلد)
لللسير1) املنفصل  اإلمضيء) الشركة 
بوتي) السيد  و  سير1  بوتي  السيد1 

 ونس.
بكـتيبة) تـم  (: القينوني) اإلبداع 
الضـبط بيملحكلة االبتـدائية بيلـعيـون)
بـتيريخ))1) يسلبر)2422،))تحـت رقـم)

   .((417
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STE ALIS PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

بشريك وحيد
تأسيس شركة

بـتيريخ العرفـي  للعقـد   تـبعي 
16) يسلبر)2422،)تـــم وضــع قـوانـيــن)

الـشـركة ذات املليزات الـتيليـة):
 ALIS (: التسليـــة)

.PRODUCTION
ذات) شركة  (: الشكل القينوني))

املسؤولية املحدو 1 بلسيهم واحد.
إنتيج سلعي بصري،) ( (: املوضـــوع)
تلفزيونية) برامج  أو  أفالم  إنتيج 

واإلعالنيت تجيري.)
والبرامج) األفالم  وتوزيع  إنتيج 

التلفزيونية؛)
القدس،) :حي  املقـر الرئـيسـي)
(،41 1544،الطيبق) الوفيق،) تجزئة 

رقم)4)2)،العيون.
مبلغ) في  حد   (: الرأسليل))
 1.444 إلى) 144.444) رهم مقسلة 
وتللكهي) 144) رهـم  فئة) من  حصة 

بيلكيمل السيد1 منت اني نيلة.
تـسـير من طــرف السيد1) (: اإل ار1)

منت اني نيلة.
بكتيبة) تم  (: اإل داع القينوني)
الضبط بيملحكلة االبتـدائـية بيلعيون)
2422،)تحت رقم) 16) يسلبر) بتيريخ)
وتم تسجيلهي بيلسجل) (3548/2022
التحليلي) الرقم  تحت  التجيري 

عد 439)).
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 STE AL GHARB KABIR
AGRICULTURE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية املحدو 1

بشريك وحيد
تأسيس شركة

بـتيريخ العرفـي  للعقـد   تـبعي 
 16) يسلبر)2422،)تـــم وضــع قـوانـيــن)

الـشـركة ذات املليزات الـتيليـة):
 AL GHARB التسليـــة):))))

.KABIR(AGRICULTURE
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ذات) شركة  (: الشكل القينوني))
املسؤولية املحدو 1 بلسيهم واحد.

إ ار1 وتشغيل) كراء،) ( (: املوضـــوع)
املزارع.

شراء،)بيع،)استيرا ،)توزيع آليع)
للتربية)))))))) املخصصة  واأل وات  املوا  

املوا�شي.
توزيع) و  استيرا ،) بيع،) شراء،)
املخصصة) واأل وات  املوا   آليع 
للزراعة مثل معدات الري واملعدات)
واملنتجيت) واأل وات  الزراعية 

البيطرية والبذور املختير1.......)الخ
الخير،) تجزئة  (: املقـر الرئـيسـي)
(،41 علير1) (،45 رقم) شيرع السلير1،)

العيون.
مبلغ)) في  حد   (: الرأسليل)
 1.444 إلى) 144.444) رهم مقسلة 
وتللكهي) 144) رهـم  فئة) من  حصة 

بيلكيمل السيد1 وفيء) اكي.
تـسـير من طــرف السيد1) (: اإل ار1)

وفيء) اكي.
بكتيبة) تم  (: اإل داع القينوني)
الضبط بيملحكلة االبتـدائـية بيلعيون)
2422،)تحت رقم) 16) يسلبر) بتيريخ)
وتم تسجيلهي بيلسجل) (3549/2022
رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجيري 

.((4(1
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STE TALEB CHERCHE MIDI
SARL

رأسليلهي : 14.444  رهم
تلقيه) رسمي  عقد  بلقت�شى 
بتيريخ) العيي ي  عثلين  األستيذ 
بأكي  ر) ومسجل  (،2422 أبريل) (21
تغيير) تم  (،2422 أبريل) (28 بتيريخ)
 5 بولفير محلد) (55 مقر الشركة من)
علير1 آكير شقة رقم)33)مراكش،)الى)
شقة بيلطيبق السفلي رقم)8)1)زنقة)
تعد ل) كذا  السالمو  حي  الجصيص 

األسي�شي للشركة.
بكتيبة) القينوني  اإلبداع  تم 
التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 
بأكي  ر بتيريخ)29) وليو)2422،)تحت)

رقم)419)11.

التجيري) بيلسجل  تقييده  تم 
بتيريخ بأكي  ر  التجيرية   بيملحكلة 
 29) وليو)2422،)تحت رقم)52195.

السجل) على  التشطيب  تم 
املسجل) ((3329 رقم) التجيري 
بتيريخ بلراكش  التجيرية   بيملحكلة 
رقم) تحت  (،2422 13) يسلبر)  

.13(78
للخالصة والتذكير
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STE DILIGOR

 STE LEAD ENGINEERING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 1
تأسيس شركة

بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ في سال)
قد تم وضع القينون األسي�شي لشركة)

تحلل الخصيئص التيلية):
 LEAD ENGINEERING(:(التسلية

.SARL
ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 

مسؤولية محدو 1 بشريك وحيد.
:) راسي1،) اإلآتليعي) الهدف 
املسيعد1) التدقيق  االستشيرا1،)
التقنية،)التدريب في الهندسة املدنية)
وغير) املبيشر1  املشيركة  واالعليل 
امليلية) العللييت  آليع  في  املبيشر1 
واملنقولة وفي آليع املنشآت التجيرية)

والصنيعية.
144.444) رهم) (: امليل) رأس 
فئة) من  حصة  (1444 الى) مقسلة 

144) رهم للحصة.
من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

التسجيل في السجل التجيري.
من فيتح  ني ر الى) (: السنة امليلية)
31) يسلبر من كل سنة ميعدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.
شقة) (34 إقيمة) (: املقر اإلآتليعي)
الوكيلي) احلد  موالي  زنقة  (8 رقم)

حسين الربيط.
التسيير):)أسيمة كتفي.

(: التجيري) بيلسجل  التقييد  رقم 
.16(695
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STE AMIO

SARL

رأسليلهي : 144.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : الرقم 5)، شيرع 

فرنسي، شقة رقم 8 أكدال

 الربيط

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�شى 

16)نونبر)2422،)ومسجل في)22)نونبر)

تحلل) شركة  تأسيس  تم  (،2422

الخصيئص التيلية):

.AMIO(:(التسلية

ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 

مسؤولية محدو 1.

في) مقيول  (: اإلآتليعي) الهدف 

في) ومقيول  االرا�شي  تجزيئ  البنيء)

األشغيل املختلفة او البنيء.

رأسليل):)144.444) رهم مقسلة)

144) رهم) 1444)حصة من فئة) الى)

للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي.

فيتح  ني ر) من  (: امليلية) السنة 

31) يسلبر من كل سنة ميعدا) الى)

السنة األولى تبتدئ من تيريخ تأسيس)

الشركة الى)31) يسلبر.

املقر اإلآتليعي):)الرقم)5)،)شيرع)

فرنسي،)شقة رقم)8)أكدال الربيط

قبيج) مهى  السيد1  (: التسيير)

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيملة 

في) وحيد1  كلسير1  (A593935 رقم)

الشركة ملد1 غير محدو 1.

توزيع االربيح):)من االربيح الصيفية)

تؤجذ)5)%)لتكوين االحتييط القينوني)

والبيقي  وزع بين الشركيء.

بكتيبة) القينوني  اإلبداع  تم 

بيلربيط) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

تحت) (،2422 24) يسلبر) بتيريخ)

الرقم)131317.

السجل التجيري رقم)):)913)16.

137 P

STE AKDI PHARMA
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
بيلبيضيء)بتيريخ)5) يسلبر)2422،)تم)

تأسيس شركة بيملواصفيت التيلية):
.STE(AKDI(PHARMA(SARL

 2(9 رقم) (: اإلآتليعي) املقر 
السفلي شيرع) الطيبق  (،H مجلوعة)

وا  ملوية األلفة الدارالبيضيء.
موا ) بيع  (: اإلآتليعي) الهدف 
والصنيعة) والصيدلة  التجليل 

والتوزيع واالستيرا  والتصد ر.
ذات) شركة  (: القينوني) الشكل 

املسؤولية املحدو 1.
الرأسليل):)144.444) رهم.

السيد محلو  كروح) (: الحصص)
... 544)حصة.السيد1 أسية بن فيرح)

.... 544)حصة.
السيد1) تعيين  تم  (: التسيير)
للبطيقة) الحيملة  نعيلة  الخضري 
(،M28428( التعريف الوطنية رقم)

مسير1 للشركة ملد1 غير محد 1.
من) تبتدئ  (: اإلآتليعية) السنة 

فيتح  ني ر الى)31) يسلبر.
املد1):)تم تحد دهي في)99)سنة.

بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تم 
بتيريخ) بيلدارالبيضيء)  التجيرية 
رقم) تحت  (،2422 19) يسلبر)
رقم) التجيري  والسجل  (854638

.565913
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STE ASSAKOUR TRADING
SARL AU

مقرهي اإلآتليعي : )7 شيرع زرهون 
إقيمة حي كوثر حي األلزاس لوران 

شقة رقم 3 الدارالبيضيء أنفي
شركة ذات مسؤولية محدو 1 

ذات شريك وحيد
زيي 1 رأس امليل

944.444) رهم) زيي 1 في رأسليل)
الى) 144.444) رهم  من) لتصبح 

1.444.444) رهم.
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آد د) حصة  (9444 أن) ويحد  

بقيلة) امليل  رأس  في  زيي 1  تلثل 

944.444) رهم تم اكتتيبهي بيلكيمل)

لشهي 1) وفقي  البنك،) في  و فعهي 

الحظر.

النهيئي) ويشير الشريك الى االنتهيء)

 944.444 من زيي 1 رأسليل البيلغة)

144.444) رهم) من) للزيي 1   رهم 

 9444 1.444.444) رهم بينشيء) الى)

 144 أسلية) بقيلة  آد د  حصة 

 رهم لكل حصة.

 ASSAKOUR السيد) (: لتعريف)

(.... حصة) (HASSAN ... 9444

944.444) رهم.

رأسليل) الزيي 1  بلغ  هذه  بعد 

وهي) 1.444.444) رهم،) الشركة)

بقيلة) حصة  (14.444 الى) مقسلة 

مكتتب) حصة،) لكل  144) رهم 

بيلكيمل ومدفوع بيلكيمل ومخصص)

بلي  تنيسب مع مسيهلتهم) للشركيء)

وهي):

 ASSAKOUR(HASSAN(...(السيد

14.444)حصة)...)1.444.444) رهم.

حصة) (14.444 (: املجلوع)

1.444.444) رهم.

بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تم 

رقم) تحت  بيلدارالبيضيء،) التجيرية 

1743))بتيريخ))1) يسلبر)2422.
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STE ITALY INOX
شركة ذات مسؤولية محدو 1

بشريك وحيد
رأسليلهي : 144.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : 3 زنقة ا ت اورير 

شيرع موالي  وسف الدارالبيضيء

السجل التجيري رقم : 384417

بلقت�شى قرار منبثق عن الشريك)

الوحيد بتيريخ)17)نونبر)2422،)تقرر)

مي  لي):

التصفية) على  املصي قة  تلت 

عليهي) والتشطيب  للشركة  التيمة 

ابتداء)من تيريخه.

عبد) قب�شي  السيد  ابراء) تم 
الرحلين كلصفي للشركة.

بكتيبة) القينوني  اإلبداع  تم 
التجيرية) بيملحكلة  الضبط 
19) يسلبر) بتيريخ) ( بيلدارالبيضيء،)

2422،)تحت رقم)854848.
بيين مختصر
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 STE VANTAGE PAYMENT
SYSTEMS

شركة ذات مسؤولية محدو 1
رأسليلهي : 344.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : 244 شيرع غيندي 
الطيبق 2 البيضيء

سجل تجيري رقم : 232461
بنيءا هلى محضر قرارات مجلس)
تقرر) (،2422 نونبر) (8 بتيريخ)  اال ار1 

مي  لي):
السيد محلد علي بطيحي) تعيين 

رئيسي ملجلس اال ار1.
السيد محلد علي بطيحي) تعيين 

مد را عيمي للشركة.
قلم)) في  القينوني  اإلبداع  تم 
بيلدارالبيضيء) التجيرية  املحكلة 
2422،)تحت رقم)) 16) يسلبر) بتيريخ)

.85472(
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 STE VANTAGE PAYMENT
SYSTEMS

شركة ذات مسؤولية محدو 1
رأسليلهي : 344.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : 244 شيرع غيندي 
الطبق 2البيضيء

سجل تجيري رقم : 232461
وفقي ملحضر مداوالت الجلع العيم)
قرر) (،2422 نونبر) (8 املشترك بتيريخ)

الشركيء):
املوافقة على الشركيء)الجد .

تير نس) آيلس  تيلوثي  السيد 
  فيس.

ريدفيرس) تشيرلز  آوليين  السيد 
آرين.

السيد محلد علي بطيحي.
عبد) بن  ا ريس  محلد  والسيد 

السالم.

تحويل) جبير  تقرير  على  املوافقة 

للشركة.

شركة) الى  الشركة  تحويل 

مسيهلة عيمة اعتبيرا من هذا اليوم)

بينتهيء) وتحويل الحصص الى أسهم،)

مهيم مسير وشركة السيد محلد علي)

بطيحي والسيد بدر الزمين مصطفى.

التعيين أعضيء)مجلس اال ار1):

تير نس) آيلس  تيلوثي  السيد 

  فيس.

ريدفيرس) تشيرلز  آوليين  السيد 

آرين.

السيد محلد علي بطيحي.

عبد) بن  ا ريس  محلد  والسيد 

السالم.

شركة) الحسيبيت  مدقق  تعيين 

.AM EXPERTISE

الجد د) األسي�شي  النظيم  اعتلي  

للشركة.

املصي قة على تحويل الشركة الى)

شركة عيمة مسيهلة.

بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تم 

بتيريخ) بيلدارالبيضيء)  التجيرية 

16) يسلبر)2422،)الرقم)854723.

142 P

STE AGADIR OASIS BERRIES
شركة ذات مسؤولية محدو 1

رأسليلهي : 54.444  رهم
مقرهي اإلآتليعي : الطيبق األول 
إقيمة الفتح رقم 1)6 أ ت ملول 

انزكين 

سجل تجيري رقم : 19739

الشركيء) قرارات  محضر  بلوآب 

بتيريخ)14)نونبر)2422،)قرر الشركيء):

نقل املقر اإلآتليعي للشركة من)

عنوانه الحيلي الى العنوان التيلي):
بلوك س،)رقم)9)،)الطيبق األول،)

أرآينة ا ت ملول.

للشركة) األسي�شي  النظيم  تعد ل 

بشكل نسبي.

الجد د) األسي�شي  النظيم  اعتلي  

للشركة.

بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تم 
13) يسلبر) في) النزكين  االبتدائية 

2422،)تحت رقم)87)2.
العالم النشر
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 STE MY REFUND
SARL AU

تأسيس شركة
الخدميت) (: اإلآتليعي) الهدف 
االستشير1) والتجيرية،) املعلوميتية 

واملراقفة التجيرية.
املسير1) (5 امل) (: اإلآتليعي) املقر 
يعقوب) األول  الطيبق  (669 رقم)

املنصور الربيط.
رأسليل الشركة):)144.444) رهم)
فئة) من  حصة  (1444 الى) مقسلة 
144) رهم للحصة الواحد1 لفيئد1)

السيد عالء)حضير.
التجيري) بيلسجل  التقييد  رقم 
بيلربيط) التجيرية  املحكلة  لدى 

.162189
144 P

 STE AJ EQUIPEMENT
SCOLAIRE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1

بشريك وحيد
تأسيس شركة

في) حرر  عرفي  عقد  بلقت�شى 
(،2422 نونبر) (8 بتيريخ) الدارالبيضيء)
لشركة) األسي�شي  النظيم  وضع  تم 
بشريك) املحدو 1  املسؤولية  ذات 
وحيد ذات املليزات املبنية فيلي  لي):

 STE AJ EQUIPEMENT(:(التسلية
.SCOLAIRE

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
مسؤولية محدو 1 بشريك وحيد.

:)صنيعة،) الغي ة من الشركة هي)
شراء)وبيع أثيث املدر�شي واملكيتب.

املقر):)حي موالي عبد هللا زنقة)54 
رقم)146)الطيبق السفلي عين الشق.

سنة) (99 حد ت مدتهي في) (: املد1)
اعتبيرا من تيريخ تأسيسهي النهيئي.
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 244.444 (: الجليعي) امليل  رأس 

 رهم املوزع كلي  لي):

السيد عيآل عبد االله)244.444 

 رهم...)2444)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اال ار1)

غير) ملد1  الله  عبد  عيآل  السيد 

محد 1.

مي بين فيتح) (: السنة اإلآتليعية)

 ني ر الى متم  يسلبر.

لقد تم اإلبداع القينوني بيملحكلة)

رقم) تحت  بيلدارالبيضيء) التجيرية 

.(4325
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 STE TRAVAUX DIVERS

DRIFAOUI
SARL

تأسيس شركة
2422)وضع) 11)نوفلبر) تم بتيريخ)

املليزات) الشركة ذات  قينون منظم 

التيلية):

 STE TRAVAUX (: التسلية)

 DIVERS DRIFAOUI SARL

ش.ذ.م.م.

الهدف):

أو) املختلفة  األعليل  في  مقيول 

البنيء.

الكهربيء)الصنيعية.

تركيب رافعيت البنيء.

األعليل) مركز  (: اإلآتليعي) املقر 
زينيت زنقة مسلم تجزئة بوكير الطيبق)

الثيلث شقة))1)بيب  كيلة مراكش.

في) حد   (: اإلآتليعي) الرأسليل 

 144 14.444) رهم مقسلي إلى) مبلغ)

موزعة) 144) رهم  فئة) من  حصة 

كيمتي):

السيد عي ل ا ريوي):)54)حصة.

السيد عبد الهي ي العرفيوي):)54 

حصة.

غير) ملد1  اإل ار1  تسير  (: اإل ار1)

عي ل) السيد  طرف  من  محدو 1 

الهي ي) عبد  والسيد  ا ريوي 

العرفيوي.

من) تبتدئ  (: اإلآتليعية) السنة 

فيتح  ني ر إلى غي ة)31) يسلبر من كل)

سنة.

99)سنة ابتداء) :)حد ت في) املد1)

من تيريخ تأسيس الشركة.

تم اإل داع القينوني للشركة لدى)

بلراكش) التجيرية  املحكلة  كتيبة 

تحت) (2422 12) يسلبر) بتيريخ)
الشركة) وسجلت  (1(2388 رقم)

بيلسجل التجيري بلراكش تحت رقم)

.131(99
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COMPTA DIRECT
SARLAU

تغيير نشيط الشركة
واملسير) الشريك  قرار  بلقت�شى 

الوحيد للشركة بتيريخ)13/12/2022 

لشركة):)»كونطي  ريكت«)ش.م.م.

تقرر مي  لي):

تغيير نشيط الشركة.

من):

مقيول محيسبة.

إلى):

محيسب معتلد.

تعد ل) سيتم  ذلك  على  بنيء)

املي 1)3)من النظيم األسي�شي.

لإل داع) الصالحييت  ( لَّ
ُ
ك منح 

والنشر.

الضبط) كتيبة  لدى  اإل داع  تم 

بيملحكلة االبتدائية بيلنيظور بتيريخ)

19/12/2022)تحت رقم)5432.
ألآل النشر والتبليغ
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SOCIETE KOH-PEK
S.A.R.L

رقم 2 طريق عين الشكيك عين 

الشكيك

بتيريخ عرفي  عقد   بلقت�شى 

بنفس) مسجل  (،2422 16) يسلبر)

 2422 16) يسلبر) بتيريخ) املد نة 

املسؤولية) ذات  شركة  تصفية  تم 

املحدو 1)،)ذات املليزات التيلية):

 SOCIETE(KOH-PEK (: التسلية)

شركة ذات مسؤولية محدو 1.

لقد تم تصفية)) (: تصفية الشركة)

الشركة بلوافقة الجلع العيم.)

كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 
الضبط بيملحكلة االبتدائية بصفرو)

تحت رقم) (2422 24) يسلبر) بتيريخ)

.2022/409

السجل التجيري):)1587.
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كلوبال ميديكال كوغ
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
 1( بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
القينون) وضع  تم  (،2422 نوفلبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 ذات الخصيئص التيلية):)

التسلية):)كلوبيل ميد كيل كوغ.

املوضوع اإلآتليعي):

تصنيع واستيرا  وتصد ر وتوزيع)

وصيينة األآهز1 الطبية.

استيرا  وتصد ر وتوزيع الكواشف)

في) التشخي�شي  لإلستخدام  الطبية 

املختبر.

بلكتب) موطنة  اإلآتليعي:) املقر 
رقم)53)-الطيبق)))-)امليمونية)-)شيرع)

حي) (- أش544) ف  بونعليني  حسن 

الداجلة)-)أكي  ر.

من) سنة  (99 في) حد ت  (: املد1)

تيريخ تأسيس الشركة النهيئي.

حد ) (: اإلآتليعي) الرأسليل 

الرأسليل في)144.444) رهم مقسلة)

إلى)1444)حصة اآتليعية من قيلة)

144) رهم لكل حصة مللوكة لكل)

من):

السيد بوكرا  حلز1):)4)3)حصة)

144) رهم لكل) اآتليعية من قيلة)

 3(.444 قدرهي) بلسيهلة  حصة 

 رهم.

 334 (: السيد أكرنين محلد رضي)

حصة اآتليعية من قيلة)144) رهم)

لكل حصة بلسيهلة قدرهي)33.444 

 رهم.

-)السيد بوكرا  حليد:)334)حصة)
144) رهم لكل) اآتليعية من قيلة)
 33.444 قدرهي) بلسيهلة  حصة 

 رهم.
التسيير):)تم تعيين السيد بوكرا )
حلز1 مسير للشركة ملد1 غير محد 1،)
والشركة ملزمة بشكل صحيح بتوقيع)

وحيد للسيد بوكرا  حلز1.
فيتح) من  تبتدئ  (: امليلية) السنة 
كل) من  31) يسلبر  في) وتنتهي   ني ر 

سنة.
كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 
بيڭا  ر) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (15/12/2022  وم)

.119695
الشركة مسجلة بيلسجل التجيري)
لدى املحكلة التجيرية بيڭا  ر بتيريخ)
التحليلي) رقم  تحت  (15/12/2022

.53865
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OSMOZ
SARL
ش.م.م

رأسليلهي : 144.444  رهم
السجل التجيري : 112815

املقر اإلآتليعي : الربيط، حي 
الرييض، شيرع النخيل، رقم 5 قطيع 

17، بلوك ش
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
قرر) (2422 21) وليو) بيلربيط بتيريخ)
للشركة االستثنيئي  العيم   الجلع 

مي  لي):
 OSMOZ املسلي1) الشركة  حل 

ش.م.م.
بن) سعد  محلد  السيد  تعيين 
بتيريخ) للشركة  كلصف  زهر  آلون 

21) وليو)2422.
تحد د مقر التصفية):)الربيط،)حي)
الرييض،)شيرع النخيل،)رقم)5)قطيع)

17،)بلوك ش.
كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 
الضبط بيملحكلة التجيرية بيلربيط،)

تحت رقم)129399.
150 P
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LYSPRO

SARL

ش.م.م

رأسليلهي : 144.444  رهم

املقر اإلآتليعي : حي السكيكينة

تجزئة الوفيء رقم 15 محل رقم 1

تلير1

تصفية الشركة
بتلير1،) عرفي  عقد  بلقت�شى 

قرر شركيء) (2422 2) يسلبر) بتيريخ)

شركة)LYSPRO)ش.ذ.م.م مي  لي):

ش.ذ.م.م) (LYSPRO لشركة) حل 

وتعيين السيد محلد كلد1 كلصفي)

حي) هو  التصفية  وعنوان  للشركة 

 15 رقم  الوفيء  تجزئة  السكيكينة 

محل رقم 1 تلير1.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 9569 رقم) تحت  بتلير1  االبتدائية 

بتيريخ)24) يسلبر)2422.
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مكتب املستشير

37،)زنقة آبل تيزكي،)رقم)1،)أكدال،)الربيط

الهيتف):)45.37.77.54.71

almoustachar1@gmail.com 

فولطاليا ماروك

ش.أ.م

 VOLTALIA(MAROC - SAS

نقل املقر اإلآتليعي
أبريل) (27 بتيريخ) استثنيئي  بقرار 

للشريك) الوحيد  للشريك  (2422

املبسطة) األسهم  لشركة  الوحيد 

املسلي1)»فولطيليي ميروك«،)رأسليلهي)

6.444.444) رهم)،)مقرهي اإلآتليعي)

حي) أتريوم،) علير1  بيلربيط،) كيئن 

البيني ،)زاوية زنقة القي�شي السرا ري)

تم نقل) وزنقة القي�شي بن حلي ي،)

املقر اإلآتليعي إلى العنوان التيلي):

 C6 16(رقم)6)زنقة البندق سكتور

حي الرييض الربيط.

وقد تم اإل داع القينوني بيملحكلة)
19) يسلبر) التجيرية بيلربيط بتيريخ)

2422)تحت رقم)131294. 
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STE HIBAD CONSEIL

ADATIB TRAV
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : علير1 

34 شقة 8 زنقة موالي أحلد لوكيلي 
حسين - 14424 الربيط

رقم التقييد في السجل التجيري : 
163213

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)17)أكتوبر)2422)تم اتخيذ)

القرارات التيلية):)
عبد) الحطيب  السيد  تعيين 
رقم) الوطنية  التعريف  بطيقة  االله 

.A7959(3
زنقة) النهضة  قطيع  عنوانه 

شقرون رقم)386)لعيي د1 سال.
بطيقة) احلي ا  وسف  والسيد 

.D656611(التعريف رقم
إقيمة) (1 شقة) (21 م س) عنوانه 
أ وب تجزئة طه رييض االسليعيلية)

54444)مكنيس.
غير) ملد1  للشركة  كلسير ن 

محدو 1.
من) و16) (13 البند ن) تغيير 

القينون األسي�شي للشركة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) يسلبر) التجيرية بيلربيط بتيريخ)

2422)تحت رقم)131235.
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STD DECO
 SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (21/11/2022
ذات مسؤولية محدو 1 ذات شريك)

وحيد بيلخصيئص التيلية):
  STD DECO SARL AU(:(التسلية
144.444) رهم،) (: ميل) رأس 

مقسلة على)4 144)حصة.

عنوان الشركة):)56)شيرع ابراهيم)

املحيط) (2 شقة) (56 الرو اني إقيمة)

الربيط.)

أعليل متنوعة) (: هدف املؤسسة)

أو مقيول بنيء،)تيآر.

املسير)1)):)مرا  البقيل.

الضريبة املهنية):)69)26345.

السجل التجيري رقم):)929)16.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع 

التجيرية بيلربيط تحت رقم)131336 

بتيريخ)20/12/2022.
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SOCIETE OMLIKA
SARL

بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتيريخ)

الشركيء قرر  (،2422 سبتلبر) (6 

مي  لي):

تفويت الحصص):

فوت السيد الحجي عبد الرحلين)

سيدي) بوزكراوي  السيد  لفيئد1 

محلد)1674)حصة.

فوت السيد بوزكراوي عبد االله)

سيدي) بوزكراوي  السيد  لفيئد1 

محلد)1674)حصة.

على) أصبح  الحصص  تقسيم 

الشكل التيلي):

محلد) سيدي  بوزكراوي  السيد 

5414)حصة أي)541.444) رهم.

عبد) الحجي  املسير  استقيلة 

الرحلين واالحتفيظ بيملسير الوحيد)

بوزكراوي سيدي محلد.

تغيير الشكل القينوني للشركة

من شركة محدو 1 املسؤولية.

إلى شركة محدو 1 املسؤولية ذات)

الشريك الوحيد.

اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 

لدى) الضبط  بكتيبة  القينوني 

بتيريخ بسال  االبتدائية   املحكلة 

2)نوفلبر)2422)تحت رقم)39923.
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 ALPHA REALISATIONS

INDUSTRIELLES
ARIN

شركة محدو 1 املسؤولية
رأسليلهي : 1.444.444  رهم

مقرهي للتصفية : 4) زنقة 13 

الفضيلة حي الركبوت سيدي مومن

الدار البيضيء

فسخ مسبق
العي ي) غير  العيم  للجلع  طبقي 

املؤرخ في)34)نوفلبر)2422)فإن شركيء)

 ALPHA REALISATIONS شركة)

INDUSTRIELLES(-(ARIN)قد قرروا)

مي  لي):

من) ابتداء) للشركة  فسخ مسبق 

هذا اليوم.

محلد) هبري  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

بيلدار) التصفية  مقر  تعيين 
الفضيلة) (13 زنقة) (،(4 البيضيء،)

الدار) مومن  سيدي  الركبوت  حي 

البيضيء.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

16) يسلبر) بتيريخ) البيضيء) بيلدار 

2422)تحت رقم)854729.
بلثيبة مقتطف وبيين

املصفي

السيد هبري محلد
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GREEN MEDAL
شركة ذات مسؤولية محدو 1

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بلقت�شى 

بيلقنيطر1 بتيريخ)9)سبتلبر)2422)تم)

إنشيء)شركة ذات مسؤولية محدو 1)

ذات الخيصييت التيلية):

GREEN MEDAL(:(االسم

ذات) شركة  (: القينوني) الشكل 

مسؤولية محدو 1.

املوضوع اإلآتليعي):)

العيمة املبيني  حراسة   مقيول 

)أو الخيصة.
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املد1):)99)سنة.
ب) إقيمة  سبو  زنقة  (79 (: املقر)

مكتب رقم)3)القنيطر1.
144.444) رهم) (: الرأسليل)
فئة) من  حصة  (1444 إلى) مقسلة 

144) رهم للحصة الواحد1.
الحصص):

 144 الحلزاوي) الحفيد  عبد 
حصة.

حسن عصيبة)144)حصة.
عبد الحفيد الحلزاوي) (: التسيير)

كلسير للشركة ملد1 غير محدو 1.
السجل التجيري رقم):)39)67.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)
31) يسلبر من كل سنة.

للشركة) القينوني  اإل داع  تم 
القنيطر1 االبتدائية   بيملحكلة 
)2)نوفلبر)2422)تحت رقم)39)67.
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األستيذ رشيد  هبي

موثق

شيرع محلد الخيمس إقيمة  يسلين علير1 ا)
رقم)6)الجد د1

 LA SOCIETE MBS
SOLARDRIP

S.A.R.L
مقرهي اإلآتليعي : بسيدي بنور

رقم 177، تجزئة الو ا 
رأسليلهي : 144.444  رهم

مسجلة بيلسجل التجيري تحت
رقم : 3265

تغيير الهدف اإلآتليعي للشركة
بلقت�شى عقد رسمي تلقيه األستيذ)
رشيد  هبي،)موثق بلد نة الجد د1،)
قرر) فقد  (،2422 24) ونيو) بتيريخ)
املصطفى) السيد  الوحيد  الشريك 
لبطيقة) الحيمل  الصحراوي،) ابن 
(،MC212(6 التعريف الوطنية رقم)
 LA (: تغيير الهدف اإلآتليعي لشركة)
 SOCIETE( »MBS( SOLARDRIP«
مسؤولية) ذات  شركة  (SARLAU

محدو 1 بشريك وحيد،)كيلتيلي):
الهدف اإلآتليعي للشركة):)مقيول)

في أشغيل مختلفة او أشغيل البنيء.

بدل):)
نشيط)) (: اإلآتليعي) الهدف 

متخصص في العلوم والتقنييت.
بتيريخ القينوني  اإلبداع   تم 
(،316 رقم) تحت  (،2422 7) وليو)

بيملحكلة االبتدائية بسيدي بنور.
مقتطف وبيين األستيذ رشيد  هبي

158 P

INSTITUT MIEUX VIVRE
SA 

RC : 127885
IF : 2202888

IC : 000218097000057
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
الغير العي ي بتيريخ)15)نوفلبر)2422 

تم اتخيذ القرارات التيلية):
زيي 1 رأس امليل من)344.444.44 
بإصدار) 5.669.444.44) رهم  إلى)
 144 بقيلة) آد د1  حصة  (53.694
حسيب) مقيصة  طريق  عن   رهم 

االئتلين الجيري لللسيهم الرئي�شي.
بلبلغ) امليل  رأس  تخفيض 
5.369.444.44) رهم وتخفيض رأس)
 5.669.444.44 من) املذكور  امليل 
344.444.44) رهم وذلك بإلغيء) إلى)
53.694)سهلي بقيلة)144) رهم لكل)
سهم لتعويض الخسيئر املتراكلة في)

الحسيب املرحل.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
بتيريخ البيضيء) بيلدار   التجيرية 
رقم) تحت  (2422 )1) يسلبر)  

.854164
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CUBE ADVISORY
شركة ذات مسؤولية محدو 1 

بشريك وحيد
في) املؤرخ  عرفي،) عقد  بلوآب 
البيضيء،) بيلدار  (2422 نوفلبر) (15
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
تكلن) وحيد،) بشريك  محدو 1 

ملييزتهي في مي  لي):
(،CUBE ADVISORY (: التسلية)
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

شيرع) (،55 (: اإلآتليعي) املقر 
الزرقطوني) فضيء) (- الزرقطوني)
(- (3 رقم) ( شقة) (- األول) الطيبق  (-

الدارالبيضيء.
الهدف اإلآتليعي):

اإلستشير1 في ميدان اإلستراتجية،)
التلويل،)و العقيرات.

املسيعد1 في إ ار1 املشروع.
املعيمالت) آليع  أعم،) وبشكل 
وامليلية) والصنيعية  التجيرية 
املتعلقة) املنقولة  وغير  واملنقولة 
بشكل مبيشر أو غير مبيشر بيألشييء)
أن) التي  حتلل  أو  أعاله،) املذكور1 
وكذلك) (، وتطويرهي) تحقيقهي  تعزز 
أي مشيركة مبيشر1 أو غير مبيشر1،)
أ ي كين شكلهي،)في آليع الشركيت أو)
الهدف) نفس  لديهي  التي  املؤسسيت 
اإلآتليعي أو تسعى لتحقيق أهداف)

مليثلة أو ذات صلة.
السيد عثلين) (: الشريك الوحيد)
زروالي،)مواليد)12/10/1984)في الدار)
شيرع محلد) (19 ويقيم في) البيضيء،)
نخيل بيلدار) الطيبق السيبع،) عبده،)
التعريف) لبطيقة  وحيمل  البيضيء)

.A3778(6(الوطنية رقم
التسيير):)تم تعيين السيد عثلين)
التعريف) لبطيقة  الحيمل  زروالي 
كلسير) (A3778(6 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة لفتر1 غير محد 1.
في) ( الشركة) مد1  حد ت  (: املد1)
99)سنة،)و ذلك إبتداء)من تسجيلهي)

بيلسجل التجيري.
 144.444 (: الشركة) رأسليل 
1444)حصة من) مقسلة إلى)  رهم،)
فئة))ميئة  رهم)144)للحصة الواحد1)
املللوكة من طرف الشريك الوحيد)
السيد عثلين زروالي الحيمل لبطيقة)

.A3778(6(التعريف الوطنية رقم
إلى 41) ني ر  من) (: امليلية)  السنة 

 31) يسلبر.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
وذلك) البيضيء،) بيلدار  التجيرية 
تحت رقم) (2422 )1) يسلبر) بتيريخ)

.8(9897
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LOGISOLUTIONS
SARL

 RC : 350649 - IF : 18779937

ICE : 00289182000004

بلقت�شى محضر الجلع العيم غير)

نوفلبر) فيتح  بتيريخ  املنعقد  العي ي 

2422)تم إتخيذ القرارات التيلية):

اآتليعية) حصة  (6444 تفويت)

 DAR الشركة) تللكهي  التي 

شركة) في  (ESSALAM INVEST

السيد) لصيلح  (LOGISOLUTIONS

إآليلي) بلبلغ  كيران  بن  نجيب 

644.444) رهم.

تحيين النظيم األسي�شي للشركة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

بتيريخ بيلدارالبيضيء،)  التجيرية 

)1) يسلبر)2422،)تحت)854162.

161 P

 SOCIETE KAPTURE

AGENCY
SARL AU

IF : 50284103 – RC : 504979

ICE : 002827758000010

العيم) الجلع  املحضر  بلقت�شى 

للشريك) العي  ة  الغير  للقرارات 

الوحيد املنعقد بتيريخ)15/11/2022 

تم إتخي  القرارات التيلية):

إآتليعية) حصة  (144 تفويت)

مللوكة من قبل السيد أنس تشيح)

لصيلح السيد1 رشيد1 بعيش.

من) ( إستقيلة السيد أنس تشيح)

منصبه كلسير للشركة.

بعيش)) رشيد1  السيد1  تعيين 

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيملة 

آد د1) كلسير1  (BE1423(( رقم)

للشركة.

تحيين النظيم األسي�شي للشركة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

بتيريخ) بيلدارالبيضيء،) التجيرية 

14/12/2022،)تحت)854161.

162 P
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LOGASOFTWARE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 بشريك وحيد

بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 
القينون) تم وضع  (2422 أكتوبر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
املحدو 1 بشريك وحيد لهي املليزات)

التيلية):
LOGASOFTWARE(:(التسلية

الشركة  اجل) هدف  (: الهدف)
املغرب وجيرآه):

تصليم وإنتيج وتشغيل منتجيت)
تكنولوآيي املعلوميت.

املقر اإلآتليعي):)33))شيرع محلد)
الدار) (28 الشقة) (7 الخيمس الطيبق)

البيضيء.
املد1):)99)سنة.

رأس امليل):)144.444) رهم.
 1444 بوسنو ) سعيد  (: الشركيء)

حصة.
تم تعيين السيد سعيد) (: التسيير)
ملد1) للشركة  وحيد  كلسير  بوسنو  

غير محدو 1.
األبنيك) مع  الشركة  تتعيمل 
املصرفية) املعيمالت  من  غيرهي  أو 
سعيد) للسيد  مستقل  بإمضيء)

بوسنو  ملد1 غير محدو 1.
من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة.
 %5 إزالة) بعد  (: األربيح) توزيع 
بيع) البيقي  القينوني  وزع  لالحتييط 
واحد) كل  حصص  حسب  الشركيء)

منهم.
بيملحكلة) تم  (: القينوني) اإل داع 
رقم) تحت  البيضيء) بيلدار  التجيرية 

سجل تجيري):)69)564.
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SAMILOGE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 بشريك وحيد

بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 
11)أكتوبر)2422)بيلدار البيضيء،)تم)
وضع القينون األسي�شي لشركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدو 1  املسؤولية 

لهي املليزات التيلية):

 SAMILOGE SARL (: التسلية)
AU

الشركة  اجل) هدف  (: الهدف)
املغرب وجيرآه):

اإلنعيش العقيري.
املقر اإلآتليعي):)مجلوعة التقدم)
الطيبق الثيني البرنو�شي) (17-2 آش)

الدار البيضيء.
املد1):)99)سنة.

رأس امليل):)144.444) رهم.
عي ل) الزيي ي  السيد  (: الشركيء)

1444)حصة.
التسيير):)تم تعيين السيد الزيي ي)
عي ل كلسير وحيد للشركة ملد1 غير)

محدو 1.
األبنيك) مع  الشركة  تتعيمل 
املصرفية) املعيمالت  من  غيرهي  أو 
الزيي ي) للسيد  مستقل  بإمضيء)

عي ل ملد1 غير محدو 1.
من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة.
بعد إزالة جلسة) (: توزيع األربيح)
بيمليئة لالحتييط القينوني  وزع البيقي)
بيع الشركيء)حسب حصص كل واحد)

منهم.
بيملحكلة) تم  (: القينوني) اإل داع 
رقم) تحت  البيضيء) بيلدار  التجيرية 

سجل تجيري)562489.
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CEKARED
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 
البيضيء،) بيلدار  (2422 أكتوبر) (21
لشركة) األسي�شي  القينون  وضع  تم 
ذات املسؤولية املحدو 1 لهي املليزات)

التيلية):
CEKARED(SARL(:(التسلية

الشركة  اجل) هدف  (: الهدف)
املغرب وجيرآه):

اإلنعيش العقيري.
شيرع) ((6 (: اإلآتليعي) املقر 
الشقة) الثيلث  الطيبق  الزرقطوني 

رقم)6)الدار البيضيء.

املد1):)99)سنة.
رأس امليل):)144.444) رهم.

الشركيء):
السيد حسن املصلح)844)حصة.
السيد1 سهيم الحنفي)244)حصة.
تم تعيين السيد حسن) (: التسيير)
غير) ملد1  للشركة  كلسير  املصلح 
محدو 1،)تتعيمل الشركة مع األبنيك)
املصرفية) املؤسسيت  من  غيرهي  أو 
بإمضيء)مستقل للسيد حسن املصلح)

ملد1 غير محدو 1.
من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة.
بعد إزالة جلسة) (: توزيع األربيح)
بيمليئة لالحتييط القينوني  وزع البيقي)
بيع الشركيء)حسب حصص كل واحد)

منهم.
بيملحكلة) تم  (: القينوني) اإل داع 
رقم) تحت  البيضيء) بيلدار  التجيرية 

سجل تجيري)561721.
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 ETABLISSEMENT WASL
 POUR LES SERVICES
 SCIENTIFIQUES ET

MEDIATIQUES
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 
البيضيء،) بيلدار  (2422 أكتوبر) (2(
لشركة) األسي�شي  القينون  وضع  تم 
ذات املسؤولية املحدو 1 لهي املليزات)

التيلية):
 ETABLISSEMENT (: التسلية)
 WASL POUR LES SERVICES
 SCIENTIFIQUES ET

MEDIATIQUES SARL
الشركة  اجل) هدف  (: الهدف)

املغرب وجيرآه):
الخدميت العللية واإلعالمية.

 28 مكتب رقم) (: املقر اإلآتليعي)
طريق) الطيبق الرابع مكتب الصفيء)

صفرو موالي رشيد فيس.

املد1):)99)سنة.
رأس امليل):)14.444) رهم.

الشركيء):

السيد بوراس علر)26)حصة.

السيد بيلخير نورالد ن)26)حصة.

السيد هشيم بوغال ))2)حصة.

السيد علي امليمون))2)حصة.

التسيير):)تم تعيين السيد بوراس)

نورالد ن) بيلخير  والسيد  علر 

كلسير ن للشركة ملد1 غير محدو 1،)

األبنيك) مع  الشركة  تتعيمل  كلي 

املصرفية) املؤسسيت  من  غيرهي  أو 

بإمضيء)مستقل السيد بوراس علر)

غير) ملد1  نورالد ن  بيلخير  والسيد 

محدو 1.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة.

بعد إزالة جلسة) (: توزيع األربيح)

بيمليئة لالحتييط القينوني  وزع البيقي)

بيع الشركيء)حسب حصص كل واحد)

منهم.

بيملحكلة) تم  (: القينوني) اإل داع 

سجل) رقم  تحت  بفيس  التجيرية 

تجيري):)75575.

166 P

ACI IMMOBILIER
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 

تم) بيلدار البيضيء،) (2422 نوفلبر) (2

وضع القينون األسي�شي لشركة ذات)

املليزات) لهي  املحدو 1  املسؤولية 

التيلية):

 ACI IMMOBILIER (: التسلية)

SARL

الشركة  اجل) هدف  (: الهدف)

املغرب وجيرآه):

اإلنعيش العقيري.

املقر اإلآتليعي):)مجلوعة التقدم)

الطيبق الثيني البرنو�شي) (17-2 آش)

الدار البيضيء.
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املد1):)99)سنة.

رأس امليل):)94.444) رهم.

الشركيء):

السيد عيزف عي�شى)344)حصة.

السيد إبيلين أحلد)344)حصة.

 344 عي ل) الشقيري  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد عيزف) (: التسيير)

غير) ملد1  للشركة  كلسير  عي�شى 

مع) الشركة  تتعيمل  كلي  محدو 1،)

املؤسسيت) من  غيرهي  أو  األبنيك 

للسيد) مستقل  بإمضيء) املصرفية 

عيزف عي�شى ملد1 غير محدو 1.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة.

بعد إزالة جلسة) (: توزيع األربيح)

بيمليئة لالحتييط القينوني  وزع البيقي)

بيع الشركيء)حسب حصص كل واحد)

منهم.

بيملحكلة) تم  (: القينوني) اإل داع 

رقم) تحت  البيضيء) بيلدار  التجيرية 

سجل تجيري):)9)2)56.
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EGIDA SURVEILLENCE

SARL AU

بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 

تقرر) بيلدار البيضيء) (2422 6) وليو)

مي  لي):

القييم برفع رأس امليل اإلآتليعي)

2.444.444) رهم) من) للشركة 

ليصبح)6.444.444) رهم.

األسي�شي) القينون  صييغة  إعي 1 

للشركة.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

سبتلبر) (6 بتيريخ) البيضيء) بيلدار 

2422)تحت رقم)836635.
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 COPPERNICUS MINING

COMPANY
SARL AU

بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 

البيضيء) بيلدار  (2422 سبتلبر) (26

تقرر مي  لي):

القييم برفع رأس امليل اإلآتليعي)

ليرتفع) 944.444) رهم  للشركة من)

من)144.444)إلى)1.444.444) رهم.

تيمدي) السيد  أن  على  التأكيد 

شهيب مسير للشركة وتعيين السيد)

بنهيلة  ونس كلسير آد د لهي وذلك)

ملد1 غير محدو 1.

أو) األبنيك  مع  الشركة  تتعيمل 

املصرفية) املؤسسيت  من  غيرهي 

بإمضيء)مستقل للسيد تيمدي شهيب)

أو السيد  ونس بنهيلة.

األسي�شي) القينون  تحد ث 

للشركة.

لدى) القينوني  اإل داع  وضع  تم 

التجيرية) بيملحكلة  الضبط  كتيبة 

أكتوبر) (28 بتيريخ) البيضيء) بيلدار 

2422)تحت رقم)))36)8.
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WORLD STEEL
SARL AU

بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 

تقرر) بيلدار البيضيء) (2422 ميي) (23

مي  لي):

توسيع هدف الشركة إلى أعليل)

األملنيوم والتزآيج.

القييم برفع رأس امليل اإلآتليعي)

144.444) رهم ليصبح) للشركة من)

644.444) رهم.

األسي�شي) القينون  تحد ث 

للشركة.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

أغسطس) (8 بتيريخ) البيضيء) بيلدار 

2422)تحت رقم)833788.

170 P

EVA SEMELLE
SARL AU

بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 
26) وليو)2422)بيلدار البيضيء)تقرر)

مي  لي):
توسيع هدف الشركة إلى تصنيع)

أشكيل األحذ ة.
تغيير املقر اإلآتليعي للشركة إلى)
السبع) عين  (9 رقم) الكيلييء) شيرع 

الدار البيضيء.
األسي�شي) القينون  تحد ث 

للشركة.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 
سبتلبر) (27 بتيريخ) البيضيء) بيلدار 

2422)تحت رقم)839418.
171 P

LOGISTIS
SARL

بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 
12)ميرس)2418)بيلدار البيضيء)تقرر)

مي  لي):
تغيير هدف الشركة إلى):

تصنيع وإصالح هييكل السييرات)
املركبيت) وتصد ر  واستيرا  

وميكينيكي.
األسي�شي) القينون  صييغة  إعي 1 

للشركة.
تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)
لدى املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء)
رقم) تحت  (2418 ميرس) (27 بتيريخ)

 .661851
172 P

 STE GENERALE DE
TRANSMISSION

SARL
بتيريخ)  بلقت�شى عقد عرفي حرر 
البيضيء) بيلدار  (2422 أغسطس) (5

تقرر مي  لي):
للشركة) اإلآتليعي  املقر  تغيير 
الآيروند،) طريق أوال  زيين،) (26  إلى)

الدار البيضيء.

تحد ث القينون األسي�شي للشركة.
تم وضع اإل داع القينوني لدى كتيبة)
بيلدار) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
 البيضيء)بتيريخ)7)سبتلبر)2422)تحت)

رقم)836833.
173 P

TRIPART MULTI SERVICE 
 SARL

بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 
2422)بيلدار البيضيء)تقرر) 24)أبريل)

مي  لي):
قيم السيد رشيد بن املالح بتفويت)
174)حصة اآتليعية التي  للكهي في)
بن) محلد  السيد  لفيئد1  الشركة 

منيح.
قيم السيد رشيد بن املالح بتفويت)
174)حصة اآتليعية التي  للكهي في)

الشركة لفيئد1 السيد حلز1 الزين.
حلز1) السيد  أن  على  التأكيد 

الزين كلسير ملد1 غير محدو 1.
تتعيمل الشركة مع آليع األبنيك)
بإمضيء) املصرفية  واملؤسسيت 
مستقل لكل من السيد حلز1 الزين)
غير) ملد1  منيح  بن  محلد  والسيد 

محدو 1.
تحد ث القينون األسي�شي للشركة.

تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)
لدى املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء)
بتيريخ)5)ميي)2422)تحت رقم)8)8232.
174 P

 AL MAALI HOLDING
MAROC

SARL
بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 
)1) ونيو)2422)بيلدار البيضيء)تقرر)

مي  لي):
قيم السيد محلد قراط بتفويت)
66)حصة اآتليعية التي  للكهي إلى)

السيد التيمدي شهيب.
أعلينو) وائل  محلد  السيد  قيم 
التي) اآتليعية  حصة  (66 بتفويت)

 للكهي إلى السيد التيمدي شهيب.
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قيم السيد احلد طيهري آوطي)
التي) اآتليعية  حصة  (66 بتفويت)

 للكهي إلى السيد التيمدي شهيب.
إلى شركة) القينوني  الشكل  تغيير 
بشريك) املحدو 1  املسؤولية  ذات 

وحيد.
التيمدي) السيد  أن  على  التأكيد 
غير) ملد1  للشركة  مسير  شهيب 

محدو 1.
تتعيمل الشركة مع آليع األبنيك)
واملؤسسيت املصرفية بإمضيء)السيد)

التيمدي شهيب ملد1 غير محدو 1.
األسي�شي) القينون  صييغة  إعي 1 

للشركة.
تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)
بيلدار) التجيرية  املحكلة  لدى 
 2422 أغسطس) (22 بتيريخ) البيضيء)

تحت رقم)4)9)83.
175 P

 STE MAROCAINE DE
 TRANSPORT 

ET MESSAGERIE
SARL AU

بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 
البيضيء) بيلدار  (2418 نوفلبر) (34

تقرر مي  لي):
حصة اآتليعية من) (1444 هبة)
السيد محلد حليفي إلى السيد عي ل)

حليفي.
استقيلة السيد محلد حليفي من)
السيد) تنصيب  مع  الشركة  تسيير 
للشركة) آد د  مسير  حليفي  عي ل 

ملد1 غير محدو 1.
تتعيمل الشركة مع آليع األبنيك)
بإمضيء) املصرفية  واملؤسسيت 
مستقل للسيد عي ل حليفي ملد1 غير)

محدو 1.
األسي�شي) القينون  صييغة  إعي 1 

للشركة.
تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)
لدى املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء)
تحت رقم) (2418 27) يسلبر) بتيريخ)

.686994
176 P

 STE D’INGENIERIES DES

 TRAVAUX 

 ET D’AMENAGEMENTS 

DU MAROC
SITAM

SARL.AU

بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 

البيضيء) بيلدار  (2422 أكتوبر) (31

تقرر مي  لي):

من) العسيل  نبيل  السيد  فصل 

تسيير الشركة.

التأكيد على تسيير الشركة للسيد)

التيمدي شهيب ملد1 غير محدو 1.

تتعيمل الشركة مع آليع األبنيك)

بإمضيء) املصرفية  واملؤسسيت 

مستقل للسيد التيمدي شهيب ملد1)

غير محدو 1.

تحد ث القينون األسي�شي للشركة.

تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)

لدى املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء)

رقم) تحت  (2422 نوفلبر) (2( بتيريخ)

.8(7672

177 P

 CANALISATIONS

 ET MATERIAUX

 PREFABRIQUES DU

MAROC
SARL AU

 En(Abrégée(PREFA(MAROC

SARL AU

بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 

31)أكتوبر)2422)بأكي  ر تقرر مي  لي):

من) العسيل  نبيل  السيد  فصل 

تسيير الشركة.

التأكيد على تسيير الشركة للسيد)

التيمدي شهيب ملد1 غير محدو 1.

تتعيمل الشركة مع آليع األبنيك)

بإمضيء) املصرفية  واملؤسسيت 

مستقل للسيد التيمدي شهيب ملد1)

غير محدو 1.

تحد ث القينون األسي�شي للشركة.

تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)

لدى املحكلة التجيرية بأكي  ر بتيريخ)
28)نوفلبر)2422)تحت رقم)64)119.
178 P

CHANTIERS NAVALS JET
SARL AI

Par(Abréviation(CNJ
بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 
31)أكتوبر)2422)بأكي  ر تقرر مي  لي):
من) العسيل  نبيل  السيد  فصل 

تسيير الشركة.
التأكيد على تسيير الشركة للسيد)

التيمدي شهيب ملد1 غير محدو 1.
تتعيمل الشركة مع آليع األبنيك)
بإمضيء) املصرفية  واملؤسسيت 
مستقل للسيد التيمدي شهيب ملد1)

غير محدو 1.
تحد ث القينون األسي�شي للشركة.

تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)
لدى املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء)
رقم) تحت  (2422 نوفلبر) (2( بتيريخ)

.8(7673
179 P

DAWAJIN BOUZETTAMA
تأسيس ش.م.م ذات شريك واحد

بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بعين)
 2422 تيوآطيت بتيريخ فيتح نوفلبر)
تم وضع القوانين األسيسية للشركة)

والتي تحلل الخصيئص التيلية):
ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 
املسؤولية املحدو 1 ذات شريك وحيد.

 DAWAJIN (: اسلهي)
.BOUZETTAMA

هدفهي):
تسويق املنتجيت الغذائية)؛

بيئع موا  الغذائية بيلتقسيط)؛
التجير1 العيمة)؛

األشغيل املختلفة)؛
العللييت) آليع  عيمة  وبصفة 
الصنيعية،) امليلية،) التجيرية،)
ترتبط) التي  العقيرية  وغير  العقيرية 
مبيشر1) غير  أو  مبيشر1  بصفة 
بكل) أو  أعاله  املذكور1  بيألهداف 
هدف آجر مشيبه أو مرتبط،)أو قيبل)
لللسيهلة في تنلية الشركة تحت أي)

شكل من األشكيل.

:)محل تجيري ا ت احلي ،) مقرهي)
آليعة ا ت بوبيدمين،)عين تيوآطيت.
سنة تبتدئ من  وم) (99 (: أمدهي)

التأسيس.
144.444) رهم) (: رأسليلهي)
بقيلة) حصة  (1444 إلى) مقسلة 
144) رهم للواحد1،)منحت آليعهي)

للسيد احلد بوزطيمة.
غير) وملد1  الشركة  :) د ر  إ ارته)

محد 1 السيد احلد بوزطيمة.
من) تبتدئ  (: اإلآتليعية) السنة 
فيتح  ني ر وتنتهي في متم شهر  يسلبر)

من كل سنة.
:) قتطع من األربيح) توزيع األربيح)
االحتييط) أآل  من  (%5 الصيفية)
البيقي من األربيح الصيفية) القينوني،)
حسب) املشيركين  على  توزع 
الحصص،)بيستثنيء)املبيلغ املحتفظة)
املخصصة) أو  املتتيلية  للسنوات  بهي 
لالحتييطيت حسب قرارات الشركيء.

اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 
التجيرية) املحكلة  لدى  القينوني 
بلكنيس  وم))1) يسلبر)2422)تحت)
رقم)744))السجل التجيري رقم)57859 

بتيريخ))1) يسلبر)2422.
180 P

STE AIRFLY CARS
ش.م.م

ذات رأسليل  قدر ب 544.444  رهم
 املقر اإلآتليعي : محل تجيري رقم 3، 

حي القدس 2، رقم 14، عين 
تيوآطيت

بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بعين)
(،2422 سبتلبر) (5 بتيريخ) تيوآطيت 
للشركة) العيمة  الجلعية  قررت 
 STE املحدو 1) املسؤولية  ذات 
رأسليل  قدر) ذات  (AIRFLY CARS
والذي  وآد) 544.444) رهم  ب)
تجيري) محل  (: ب) اإلآتليعي  مقرهي 
14،)عين) 2،)رقم) 3،)حي القدس) رقم)

تيوآطيت مي  لي):
تحويل املقر اإلآتليعي من):)محل)
رقم) (،2 القدس) حي  (،3 رقم) تجيري 
 14،)عين تيوآطيت إلى):)محل تجيري)
الييسلين،) رييض  تجزئة  (،1 رقم)

طريق عين الشقف،)فيس.
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تحيين القينون األسي�شي للشركة.
مسيئل مختلفة.

كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 
الضبط بيملحكلة التجيرية بلكنيس)
رقم) تحت  (2422 سبتلبر) (6 بتيريخ)

.1262
181 P

 ID CONSTRUCTION
METALLIQUE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رأسليلهي : 144.444  رهم
املقر اإلآتليعي : الربيط أكدال، 15 

شيرع األبطيل، شقة رقم )
السجل التجيري بيلربيط رقم : 

158767
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�شى  (- (1
(،2422 نوفلبر) (2( بتيريخ) بيلربيط 
العيمة) الجلعية  محضر  تحرير  تم 
 ID شركة) لشركيء) االستثنيئية 
 CONSTRUCTION METALLIQUE
املحدو 1،) املسؤولية  ذات  شركة 

والتي قررت مي  لي):
االنحالل املسبق للشركة.

تعيين السيد عزيز الخفيف،)رقم)
قيطن) (،S629(66 البطيقة الوطنية)
(،1 بلوك) حي صونيصيد،) بيلنيضور،)

رقم)98)سلوان،)مصفي الشركة.
تعيين املقر الربيط أكدال،)15)شيرع)
األبطيل،)شقة رقم))،)مقر التصفية.
 2)-)السجل التجيري بيلربيط رقم):

.158767 
3)-)تم اإل داع القينوني بيملحكلة)
9) يسلبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)131141. 
182 P

 SOCIETE WATES
DEVELOPPEMENT DU SUD

 S.A.R.L 
سجل تجيري رقم 26579

تغيير شركة
التغيير) تم  عرفي  عقد  بلقت�شى 

بيملليزات التيلية):

1)-)بيع حصص الشركة:)بيع)244 
ب) الهيط  مريم  السيد1  من  حصة 
144) رهم للحصة الى السيد1 سير1)

حطيبي.
144)حصة من السيد1 مريم) بيع)
الى) للحصة  144) رهم  ب) الهيط 

السيد1 شيليء)مفتي.
السيد1) من  حصة  (144 بيع)
144) رهم) ب) عليوط  امحيجبة 

للحصة الى السيد1 شيليء)مفتي.
السيد عيي ) (: مسير الشركة) (- (2

الحر.
بيملحكلة) تم  (: القينوني) اإل داع 
االبتدائية بيلعيون بتيريخ)24) يسلبر)

2422)تحت رقم)3572/22.
183 P

GB DEALS 
SARL

 DISSOLUTION
طبقي للجلع العيم االستثنيئي الذي)
تم بيملقر اإلآتليعي للشركة محدو 1)

املسؤولية قرر شركيؤهي مي  لي):
.GB DEALS SARL

قرر مي  لي):
انحالل الشركة.

تعيين املصفي حلز1 ولد الرشيد،)
فرج،) أوال   زنقة  (2 ب) السيكن 
واملصفي  ونس) الربيط  السوي�شي،)

رغو،)السيكن ب انجلترا.
بيلعنوان) حد   التصفية  مقر 
التيلي):)2)زنقة أوال  فرج،)السوي�شي،)

الربيط وانجلترا.
تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)
لدى املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء)
رقم) تحت  (2422 24) يسلبر) بتيريخ)

.131223
184 P

AFKAR INDUSTRIELLE
SARL

في) االستثنيئي  العيم  للجلع  تبعي 
محدو 1) للشركة  اإلآتليعي  املقر 

املسؤولية قرر شركيؤهي مي  لي):
تجزئة) (: ل) اإلآتليعي  املقر  تغيير 
(،2 التقسيلة) الجنوبية،) الرامي  بئر 
األرا�شي،) الطيبق  (،6(3 رقم) تجزئة 

القنيطر1.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
5) يسلبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)134952.
185 P

حربول عبد الحق
مكتب املحيسبة

16)شيرع الربيط،)تيز1 الجد د1
الهيتف):)16 19 28 4535

STE ALPHA BRI TRAVAUX
 شركة محدو 1 املسؤولية 

ذات الشريك الواحد
رأسليلهي اإلآتليعي : 544.444 

 رهم
مقرهي اإلآتليعي :  وار القصبة، 

اهل بو ريس بوشفيعة، تيز1
بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتيريخ)
تم وضع القينون) (2422 نوفلبر) (16
األسي�شي لشركة محدو 1 املسؤولية)

ذات الخصيئص التيلية):
 STE ALPHA BRI (: التسلية)
TRAVAUX)شركة محدو 1 املسؤولية)

ذات الشريك الواحد.
الهدف):)

أشغيل البنيء)؛
لوازم آلييت البنيء)؛

أشغيل مختلفة.
رأسليل) حد   (: الشركة) رأسليل 
موزعة) 544.444) رهم  في) الشركة 
إلى)5444)حصة اآتليعية من قيلة)
املسيهم) إلى  كيمل  بشكل  144 رهم 

الوحيد السيد البر بري نور الد ن.
في الشركة  مد1  حد ت  (:  املد1)

 99)سنة ابتداء)من تيريخ تأسيسهي.
التسيير):)عين السيد البر بري نور)
الد ن مسيرا للشركة مع تخويله كل)
الصالحييت للتصرف بيسم الشركة.

القصبة) :) وار  اإلآتليعي) املقر 
أهل بو ريس بوشفيعة،)تيز1.

اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 
القينوني لدى كتيبة الضبط لللحكلة)
االبتدائية بتيز1  وم)24) يسلبر)2422 
التجيري) السجل  (586 رقم)  تحت 

رقم)6835.
السيد البر بري نور الد ن

186 P

GREENFORD
شركة محدو 1 املسؤولية ش.و
رأسليلهي اإلآتليعي : 144.444 

 رهم
علير1 34 شقة 8 زنقة موالي احلد 

الوكيلي، حسين، الربيط
تأسيس شركة

بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بيلربيط)
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)
املحدو 1 ش.و والتي تحلل الخصيئص)

التيلية):
.GREENFORD(:(التسلية

ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 
املسؤولية املحدو 1 ش.م.

أشغيل البنيء) (: الهدف اإلآتليعي)
والبستنة والتجير1.

رأسليل الشركة):)144.444) رهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي.
من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)
31) يسلبر من كل سنة مي عدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.
(،34 علير1 رقم) (: املقر اإلآتليعي)
احلد) موالي  زنقة  (،8 رقم) الشقة 

الوكيلي،)حسين،)الربيط.
عي ل) محلد  السيد  (: التسيير)

بنيوسف.
اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 
القينوني بيملحكلة التجيرية بيلربيط)
رقم) تحت  (2422 16) يسلبر)  وم)

.131277
للخالصة والتذكير

املسير

187 P

ENGINEERING PLATFORM
شركة محدو 1 املسؤولية

رأسليلهي اإلآتليعي : 144.444 
 رهم

 شيرع عبد هللا الشفشيوني، علير1 1 
شقة )، حي شليعو، طريق 

القنيطر1، سال
تأسيس شركة

بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بسال)
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

والتي تحلل الخصيئص التيلية):
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 ENGINEERING (: التسلية)

.PLATFORM

ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 

املسؤولية املحدو 1.

االستشيرات) (: اإلآتليعي) الهدف 

اإل ارية.

رأسليل الشركة):)144.444) رهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة مي عدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.

شيرع عبد هللا) (: اإلآتليعي) املقر 

حي) (،( شقة) (1 علير1) الشفشيوني،)

شليعو،)طريق القنيطر1،)سال.

عي ل) محلد  السيد  (: التسيير)

بنيوسف والسيد محلد زهير غريسة.

اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 

بسال) االبتدائية  بيملحكلة  القينوني 

رقم) تحت  (2422 15) يسلبر)  وم)

.(4157
للخالصة والتذكير

املسير

188 P

STE APIMO MAKANDA
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدو 1 

ذات شريك واحد

برأسليل : 14.444  رهم

املقر اإلآتليعي : شيرع الفرح، حي 

الفرح، رقم 165، الربيط

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

 2422 نوفلبر) (23 االستثنيئي بتيريخ)

تم االتفيق على مي  لي):

نشيط) تغيير  العيم  الجلع  قرر 

الشركة ومن امن فصيعدا النشيط)

الرئي�شي للشركة  صبح على الشكل)

التيلي):

وسيط تأآير عقيرات.

اسم) تغيير  العيم  الجلع  قرر 

 FIDUCIAIRE APIMO من) الشركة 

.APIMO(MAKANDA(إلى

السيد) طلب  على  املوافقة  تلت 

حصة) (144 ببيع) مجيهدي  آالل 

لفيئد1 السيد   كيرفيلهو ميكيندا ميكي،)

بثلن)144) رهم للسهم الواحد.

بعد املنيقشة وافق الجلع العيم)

على بيع األسهم.

للحصص) الجد د  التقسيم 

 صبح على الشكل التيلي):

ميكي) ميكيندا  السيد   كيرفيلهو 

144)حصة من فئة)144) رهم.

املجلوع)144)حصة من فئة)144 

 رهم.

آالل) السيد  استقيلة  قبول  ثم 

الحيمل للبطيقة الوطنية) مجيهدي،)
الجلع) طرف  من  (AB252517 رقم)

العيم.

بلقت�شى قرار الجلع العيم أنيطت)

السيد) إلى  الشركة  تسيير  مهلة 

الحيمل) ميكي،) ميكيندا    كيرفيلهو 

 A451417E رقم) اإلقيمة  لبطيقة 

وبيلتيلي  صبح املسير الوحيد للشركة)

ملد1 غير محدو 1.

تعد ل الفصل)3،)6،)7،)16)و17 

من القينون األسي�شي للشركة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

12) يسلبر) التجيرية بيلربيط بتيريخ)

2422)تحت رقم)6)1311.

189 P

RAPIDE BUREAU
تصفية أسهم الشركة

استقيلة مسير
تحيين القينوني األسي�شي للشركة

للشركيء) استثنيئي  قرار  بلقت�شى 

بتيريخ)21)أكتوبر)2422)قرر الشركيء)

مي  لي):

الشركة من طرف) تفويت أسهم 

السيد بوغيلم الحوات لفيئد1 السيد)

الصد ق طيلب.

أسهم) تفويت  على  املصي قة 

الشركة.

ذات) شركة  أصبحت  الشركة 

الشريك) ذات  املحدو 1  املسؤولية 

املنفر .

بوغيلم) السيد  املسير  استقيلة 
الحوات.

تحيين القينون األسي�شي للشركة.
تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)
لدى املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء)
رقم) تحت  (2422 نوفلبر) (16 بتيريخ)
6352)8)السجل التجيري رقم)76937.

قصد التلخيص والنص
الجعيدي البشير

190 P

 AUDI - VIDEO - SECURITE -
SOLUTIONS

AVS
تصفية أسهم الشركة

استقيلة مسير
تعيين مسير آد د

تحيين القينوني األسي�شي للشركة
بتيريخ) استثنيئي  قرار   بلقت�شى 
11)نوفلبر)2422)قرر الشركيء)لشركة))
 AUDI( -( VIDEO( -( SECURITE( -
ش.م.م ذات) (SOLUTIONS( ( -( AVS

الشريك املنفر  مي  لي):
املوافقة على تفويت أسهم الشركة.
إثنين) فريد ريك  السيد  استقيلة 

من مهيمه كلسير للشركة.
شخص) في  آد د  مسير  تعيين 

السيد عدنين بن علي.
تحيين القينون األسي�شي للشركة.

تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)
لدى املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء)
رقم) تحت  (2422 نوفلبر) (16 بتيريخ)
6351)8)السجل التجيري رقم)244859.

قصد التلخيص والنص
الجعيدي البشير

191 P

ORLENDE
تصفية أسهم الشركة

استقيلة مسير
تعيين مسير آد د

تحيين القينوني األسي�شي للشركة
بتيريخ) استثنيئي  قرار   بلقت�شى 
الشركيء) قرر  (2422 نوفلبر) (14
ذات) ش.م.م  (ORLENDE ( لشركة)

الشريك املنفر  مي  لي):

املوافقة على تفويت أسهم الشركة.

استقيلة السيد العالمي الغير�شي)

من مهيمه كلسير للشركة.

شخص) في  آد د  مسير  تعيين 

السيد موحلي ومليهي نيينغ.

تحيين القينون األسي�شي للشركة.

تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)

لدى املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء)

رقم) تحت  (2422 نوفلبر) (16 بتيريخ)

6354)8)السجل التجيري رقم)318.
قصد التلخيص والنص

الجعيدي البشير

192 P

T T 925

الرفع من رأسليل الشركة

تحيين القينوني األسي�شي للشركة

بتيريخ) استثنيئي  قرار   بلقت�شى 

فيتح نوفلبر)2422)تم إقرار،)اعتلي )

والتصد ق على مي  لي):

زيي 1 رأسليل الشركة وذلك برفعه)

من)44.444)) رهم إلى)2.444.444) رهم)

1.644.444) رهم) تنيهز) بزيي 1  أي 

بواسطة الخصم من حسيب األربيح)

الذي) (Report( à( nouveau املحتجز1)

في حسيبيت) كيفيي   برز رصيدا  ائني 

الشركة.

ووفقي لذلك،)تعد ل املي تين)7)و8 

من القينون األسي�شي للشركة.

تحيين القينون األسي�شي للشركة.

تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)

لدى املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء)

رقم) تحت  (2422 نوفلبر) (16 بتيريخ)

9)63)8)السجل التجيري رقم)71367.
قصد التلخيص والنص

الجعيدي البشير

193 P
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 MULTI CYCLE IMPORT

EXPORT
تصفية أسهم الشركة

استقيلة مسير
تعيين مسير آد د

تحيين القينوني األسي�شي للشركة
بتيريخ) استثنيئي  قرار   بلقت�شى 

شركة)) شركيء) قرر  (2422 نوفلبر) (7

 MULTI CYCLE IMPORT EXPORT

ش.م.م،)مي  لي):

املوافقة على تفويت أسهم الشركة)

لفيئد1 السيد محلد ميري.

استقيلة السيد محلد ملقدم من)

مهيمه كلسير للشركة.

أصبحت الشركة ذات املسؤولية)

املحدو 1 ذات الشريك املنفر .

تحيين القينون األسي�شي للشركة.

تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)

لدى املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء)

رقم) تحت  (2422 نوفلبر) (34 بتيريخ)

7858)8)السجل التجيري رقم)339859.
قصد التلخيص والنص

الجعيدي البشير

194 P

ANNAJ IMMOBILIERE
إغالق ملف التصفية القضيئية

العيم االستثنيئي للشركيء) الجلع 

بتيريخ) البيضيء) بيلدار   املنعقد 

7) يسلبر)2422،)تم إقرار مي  لي):

املصفي،) تقرير  على  املوافقة 

مللف) النهيئي  بيإلغالق  والنطق 

التصفية القضيئية للشركة مع اإلبراء)

السيد) لذمة  تحفظ  وبدون  النهيئي 

حسن نيآيبي بصفته مصفي للشركة.

تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)

لدى املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء)

تحت رقم) (2422 16) يسلبر) بتيريخ)

))8547)السجل التجيري رقم)178251.
قصد التلخيص والنص

الجعيدي البشير

195 P

FOGERKALI
تصفية أسهم الشركة

استقيلة مسير
تعيين مسير آد د

تحيين القينوني األسي�شي للشركة
بتيريخ) استثنيئي  قرار   بلقت�شى 
الشركيء) قرر  (2422 نوفلبر) (14
ش.م.م ذات) (FOGERKALI ( لشركة)

الشريك املنفر ،)مي  لي):
املوافقة على تفويت أسهم الشركة.
استقيلة السيد العيلمي الغير�شي)

من مهيمه كلسير للشركة.
شخص) في  آد د  مسير  تعيين 

السيد اليون كير.
تحيين القينون األسي�شي للشركة.

تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)
لدى املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء)
تحت رقم) (2422 16) يسلبر) بتيريخ)
5)8547)السجل التجيري رقم)318251.

قصد التلخيص والنص

الجعيدي البشير

196 P

PALADIMO
تصفية أسهم الشركة

استقيلة مسير
تعيين مسير آد د

تحيين القينوني األسي�شي للشركة
بتيريخ) استثنيئي  قرار   بلقت�شى 
8) يسلبر)2422)قرر الشركيء)لشركة))
الشريك) ذات  ش.م.م  (PALADIMO

املنفر ،)مي  لي):
املوافقة على تفويت أسهم الشركة.
استقيلة السيد العيلمي الغير�شي)

من مهيمه كلسير للشركة.
شخص) في  آد د  مسير  تعيين 

السيد محلي وميحي نيينغ.
تحيين القينون األسي�شي للشركة.

تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)
لدى املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء)
تحت رقم) (2422 16) يسلبر) بتيريخ)
3)8547)السجل التجيري رقم)318253.

قصد التلخيص والنص

الجعيدي البشير

197 P

BIAKI BORJ
تصفية أسهم الشركة

استقيلة مسير
تعيين مسير آد د

تحيين القينون األسي�شي للشركة
بتيريخ استثنيئي  قرار   بلقت�شى 
الشركيء) قرر  (2422 نوفلبر) (14  
لشركة)»BIAKI(BORJ«)ش.م.م ذات)

الشريك املنفر ،)مي  لي):
أسهم) تفويت  على  املوافقة 

الشركة.
استقيلة السيد العيلمي الغير�شي)

من مهيمه كلسير للشركة.
شخص) في  آد د  مسير  تعيين 

السيد سيمبي و مبيلو.
تحيين القينون األسي�شي للشركة.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 
16) يسلبر) بتيريخ) البيضيء) بيلدار 
السجل) (8547(6 رقم) تحت  (2422

التجيري رقم)69)288.
قصد التلخيص والنص

الجعيدي البشير

198 P

STE GSYFTRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 1
البيلغ رأسليلهي 144.444  رهم

مقرهي علير1 34 شقة 8 شيرع موالي 
أحلد لوكيلي حسين الربيط

املؤرخ) العرفي  العقد  بلقت�شى 
بتيريخ)9)نوفلبر)2422)بيلربيط):

.STE GSYFTRAVAUX(:(التسلية
الهدف اإلآتليعي):)تيآر)-)أعليل)

مختلفة)-)تقد م جدمة.
 144.444 (: الشركة) رأسليل 

 رهم.
املد1):)99)سنة.

شقة) (34 علير1) (: املقر اإلآتليعي)
شيرع موالي أحلد لوكيلي حسين) (8

الربيط.
املسير):) وسف لخروطة.

التجيري) بيلسجل  التقييد  رقم 
 RC بيملحكلة التجيرية بيلربيط رقم)

889)16)بتيريخ)19) يسلبر)2422.
199 P

STE EL OTMANI INFO
SARL

رقم السجل التجيري : 717)16

تكوين شركة محدو 1 املسؤولية
بيلربيط) مؤرخ  محضر  بلقت�شى 

وضع) تم  (2422 نوفلبر) (22 بتيريخ)

محدو 1) لشركة  األسي�شي  القوانين 

املسؤولية ذات املليزات التيلية):

والتصد ر) االستيرا   (: الهدف)

)تيآر أو وسيط).

تيآر.

شيرع   8 شقة   34 علير1   : املقر)

موالي أحلد لوكيلي حسين الربيط.
بلي  امليل  رأس  : حد   امليل  رأس 

قدره 144.444  رهم.

غير  ملد1  الشركة  تدار   : التسيير 

محدو 1 من طرف : سعيد العثليني.

بكتيبة) تم   : القينوني  اإل داع 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

 2422 )1) يسلبر) بتيريخ) بيلربيط 

تحت رقم)131186.

200 P

 GLOBAL INGENEERING

TELECOM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 1

فسخ الشركة مسبقي
االستثنيئي) العيم  الجلع  إن 

 2422 نوفلبر) (29 بتيريخ) املنعقد 

 GLOBAL INGENEERING«(لشركة

مسؤولية  ذات  شركة  (»TELECOM
144.444) رهم،) محدو 1، رأسليلهي)

اكللين  24 زنقة   : مقرهي اإلآتليعي 

أكدال   2 رقم  شقة  علي  سيدي 

الربيط، قرر مي  لي :

فسخ الشركة مسبقي.

السيد  للشركة  كلصفي  تعيين 

املحجوب صفيح.

بيملحكلة  القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية بيلربيط تحت رقم 131346 

بتيريخ 19  يسلبر 2422.

201 P
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 CENTRE PEDAGOGIQUE

 DE FORMATION DE

 QUALIFICATION ET

D’ORIENTATION PRIVE
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�شى 

بيلربيط) (2422 نوفلبر) (1( بتيريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو 1):

 CENTRE (: التسلية)

 PEDAGOGIQUE DE

 FORMATION DE

 QUALIFICATION ET

.D’ORIENTATION PRIVE

الهدف):)مركز الدعم.

رقم) 9) وليوز  تجزئة) (: العنوان)

الطيبق األر�شي املنصور الذهبي) (96

تلير1.

الرأسليل):)حد  رأسليل الشركة)

في)144.444) رهم بقيلة)144) رهم)

334)حصة) للحصة،)مقسلة كيلتيلي)

 674 للسيد عبد الحفيظ قدوري و)

حصة للسيد محلد لهبوب.

الحفيظ) عبد  السيد  تعيين  تم 

غير) ملد1  للشركة  كلسير  قدوري 

محدو 1.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة مي عدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.
التجيري) السجل  في  التقييد  تم 

 24 بتيريخ) (137981 تلير1 تحت رقم)

 يسلبر)2422.
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CHEROMAR
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 بشريك وحيد
في) املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقي 
تم وضع القينون) (2422 نوفلبر) (22

املسؤولية) ذات  للشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بشريك وحيد على الشكل)

التيلي):

CHEROMAR(:(اسم الشركة

غرض) :) كلن  الشركة) غرض 

الشركة في):

القييم بأي عللية تتعلق بنشيط)

املطورين) أو  املقيوالت  شركيت 

العقيريين.

بيع الرجيم والجرانيت.

بيع وشراء)موا  البنيء.

االستهالكية) املوا   وشراء) بيع 

للبنيء.

حييز1 األرا�شي املجر 1 وتطويرهي)

وتقسيلهي بغرض بيعهي.

السكني) لالستخدام  املبيني  بنيء)

أو) الخيص  لحسيبهي  إمي  املنهي،) أو 

أو) جيصة  أو  عيمة  إ ارات  لحسيب 

آهيت جيرآية.

وإ ار1) وتشغيل  وحييز1  تأآير 

املنقولة) والحقوق  امللتلكيت  آليع 

وغير املنقولة.

تطوير العقيرات.

أعليل مختلفة.

تشييد مبين للبيع.

أعليل نجير1 األملنيوم.

الخشب) من  النجير1  أعليل 

والحد د.

مع) أرض  أو  آر اء) أرض  حييز1 

مبين  را  هدمهي.

أو) ملتلكيت  على  االستحواذ 

مصيلح في أي شركيت أو مؤسسيت)

مليثلة أو مختلفة.

استيرا  وتصد ر.

في) للبيع  أثيث  وتصنيع  ابتكير 

املغرب وللتصد ر.

حي) (: للشركة) اإلآتليعي  املقر 

زنقة) ك  (22 قطيع) (2 رقم) الرييض 

الجوتين الربيط.
رأس امليل):)حد  رأسليل الشركة)

إلى) وقسم  144.444) رهم  مبلغ) في 

حصة اآتليعية للسيد عبد) (1444

اإلسلية) القيلة  العليري،) الحليد 

لكل حصة هي)144) رهم.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

عبد الحليد العليري كلسير للشركة)

ملد1 غير محدو 1.

فيتح) من  تبتدئ  (: امليلية) السنة 

كل) من  31) يسلبر  في) وتنتهي   ني ر 

سنة.

اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 

القينوني للشركة لدى كتيبة الضبط)

بيلربيط  وم التجيرية   بيملحكلة 

رقم) تحت  (2422 19) يسلبر)  

.16(893
مقتطف بلثيبة إعالن
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IDZAJ
شركة محدو 1 املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسليلهي : 144.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : 144 شيرع موالي

عبد العزيز مكتب رقم 2 إقيمة ندى

القنيطر1

تأسيس شركة
أبرم) عرفي  عقد  بلقت�شى  (: أوال)

2) يسلبر) بتيريخ) وسجل بيلقنيطر1،)

2422،)حرر القينون األسي�شي لشركة)

محدو 1 املسؤولية ذات شريك وحيد)

تحلل املواصفيت التيلية):

.IDZAJ(:(التسلية

الهدف):)هدف الشركة):

واألشغيل) األملنيوم  نجير1 

املختلفة،)بيع موا  البنيء.

املقر اإلآتليعي):)144 شيرع موالي

إقيمة   2 رقم  مكتب  العزيز  عبد 

ندى القنيطر1.

املد1):)99)سنة.

حد  رأس) (: الرأسليل اإلآتليعي)

امليل في مبلغ)144.444) رهم مقسلة)

144) رهم) حصة بقيلة) (1444 على)

للحصة الواحد1 مخصصة للشريك)

الوحيد.

 1444 (: فيطلة) بوزيد  السيد 

حصة.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر.

إلنشيء) (%5 تقتطع) (: األربيح)

ويخصص) القينوني  االحتييطي  امليل 

الفيئض حسب قرار الشريك الوحيد.

تم تسد د الحصص) (: الحصص)

144.444) رهم.) قدره) بلي  نقدا 

أو عت في صندوق الشركة.

ثينيي):)اإل داع القينوني):)بيملحكلة)

 24 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

وتم تسجيل الشركة) (2422  يسلبر)

بيلسجل التجيري تحت رقم)67681.

204 P

LES NUITS DE CHAM
شركة محدو 1 املسؤولية

بيع الحصص
للجلع) العرفي  العقد  بلقت�شى 

13) يسلبر) العيم االستثنيئي بتيريخ)

2422)قرر الشركيء)مي  لي):

الحصص) تحويل  على  املوافقة 

اكبيد1،) سعد  السيد  بهي  قيم  التي 

نقل) سند  بلوآب  نقل  الذي 

آليع) املصيحبة،) الحصص 

بقيلة) حصة  (1444 أي) حصصه،)

إلى) الشركة  في  منهي  لكل  144) رهم 

املذكور1 السيد فتحية اكبيد1.

القوانين املحدثة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 (4172 رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

بتيريخ)15) يسلبر)2422.

205 P

عثماني انديستري
تم في تيريخ)11)أكتوبر)2422)عقد)

الجلع العيم غير العي ي في تلير1 تم)

تقرير مي  لي):

للشركة) الرئي�شي  املقر  نقل  (- (1

من محل تجيري رقم)1)الكيئن بتجزئة)
انهيوند رقم)61)تلير1 إلى محل تجيري)
رقم)1)الكيئن بتجزئة املفتيح رقم)89 

تلير1.

النظيم) من  (( املي 1) تعد ل  (- (2

األسي�شي.

سجل) في  القينوني  اإل داع  تم 

 16 املحكلة االبتدائية بتلير1 بتيريخ)

نوفلبر)2422)تحت رقم)9328.

206 P
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 SOCIETE NOUVELLE DES

OUVRAGES ET ROUTES

»SNOR«

شركة محدو 1 املسؤولية

رأسليلهي 144.444  رهم

املقر اإلآتليعي : تجزئة القصبة رقم 

19 الطيبق ) شقة رقم 7 تلير1

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

شركيء) قرر  (2422 نوفلبر) (7 بتيريخ)

 SOCIETE NOUVELLE« شركة)

 DES OUVRAGES ET ROUTES

SNOR«« شركة محدو 1 املسؤولية، 

مي  لي :

الحصص  تفويت  على  املصي قة 

اإلآتليعية على الشكل التيلي :

844 حصة في ملكية السيد محلد 

انس ظيفر لفيئد1 السيد  يسين ابيه.

244 حصة في ملكية السيد بدر 

السيد1  يمنة  لفيئد1  الوتيق  الد ن 

الكريويل.

اإلآتليعي) املقر  عنوان  تغيير 

رقم) القصبة  تجزئة  (: من) للشركة 

إلى) تلير1،) (7 ))شقة رقم) الطيبق) (19

املحل الكيئن):)املقر اإلآتليعي):)تجزئة)

(،211 رقم) علير1  املعلور1 حصين،)

سال) الطيبق الرابع،) (،13 مكتب رقم)

الجد د1.

السيد) استقيلة  على  املصي قة 

محلد انس ظيفر من مهيمه كلسير)

ابيه) السيد  يسين  وتعيين  للشركة 

غير) ملد1  للشركة  وحيد  كلسير 

محدو 1.

من) (7 و) (6 و) (5 الفصول) تعد ل 

القينون األسي�شي للشركة.

املصي قة على الصيغة الجد د1)

للقينون األسي�شي.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) يسلبر) االبتدائية بتلير1 بتيريخ)

2422)تحت رقم)9572.

207 P

APEX MEDICAL
على إثر الجلع العيم غير العي ي)

واملنعقد بتيريخ)24)نوفلبر)2422)من)

طرف املسير الوحيد فقد تقرر مي  لي):

 12 تغيير املقر اإلآتليعي من رقم)

زنقة  مشق بطينة سال إلى زنقة البهيء)
رقم)14)بطينة سال وبيلتيلي تغيير املي 1)
رقم)))من القينون األسي�شي للشركة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
سبتلبر) (15 بسال  وم) االبتدائية 

2422)تحت إ صيل رقم)4169).
208 P

STE CONBATRAV
SARL

الحل املسبق
العيم) الجلع  مداوالت  بلقت�شى 
أكتوبر) (22 املؤرخ  وم) االستثنيئي 
املسؤولية) ذات  للشركة  (2421
 »STE CONBATRAV« املحدو 1)

اعتلدت القرارات امتية):
 STE« قرر الحل املسبق للشركة)

CONBATRAV«)وتصفيتهي.
 1214 في) التصفية  مقر  تعيين 

قطيع)C)حي رحلة سال.
فنيش) إ ريس  السيد  تعيين 

مصفيي للشركة.
بكتيبة) تم  القينوني  اإل داع 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
2422)تحت) 15) يسلبر) بسال بتيريخ)

رقم)4134).
209 P

مزار آ ت أو  ت واستشيرات

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رأسليلهي):)1))6544) رهم

 مقرهي اإلآتليعي):)141)شيرع عبد املومن

))الدار البيضيء

 SOCIETE DE GESTION DU
PORT DE TANGER VILLE

SA
إعالن عن تجد د وال ة متصرف 
ومالئلة النظيم األسي�شي للشركة

بلقت�شى محضر الجلع العيم) (- (I

(،2424 17) ونيو) بتيريخ) املختلط 

 SOCIETE DE قرر مسيهلو لشركة)
 GESTION DU PORT DE TANGER
شركة) (»SGPTV« اجتصيرا) (،VILLE
 (44.444.444 رأسليلهي) مسيهلة،)
بطنجة،) اإلآتليعي  مقرهي   رهم 
: مي  لي) املد نة،) طنجة  مينيء)
1)-)املصي قة على حسيبيت السنة)

امليلية املنتهية في)31) يسلبر)2419.
محلد) السيد  وال ة  تجد د  (- (2
وعني ة كلتصرف للشركة ملد1 ست)

سنوات.
األسي�شي) النظيم  مالئلة  (- (3

للشركة.
الصالحييت من أآل) إعطيء) (- ((

القييم بيالآراءات القينونية.
II)-)تم اإل داع القينوني لدى كتيبة)
ملد نة) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
2422)تحت) 2) يسلبر) طنجة بتيريخ)

رقم)264184.
بلقت�شى مقتطف وبيين
مزار أو  ت واستشيرات

210 P

مزار آ ت أو  ت واستشيرات
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رأسليلهي):)1))6544) رهم
 مقرهي اإلآتليعي):)141)شيرع عبد املومن

))الدار البيضيء

 SOCIETE
 D’AMENAGEMENT POUR

 LA RECONVERSION DE
 LA ZONE PORTUAIRE DE

TANGER VILLE
SA

إعالن عن تجد د وال ة متصرفين، 
تعيين مراقب الحسيبيت آد د 
ومالئلة النظيم األسي�شي للشركة

بلقت�شى محضر الجلع العيم) (- (I
(،2424 17) ونيو) بتيريخ) املختلط 
 SOCIETE لشركة) مسيهلو  قرر 
 D’AMENAGEMENT POUR LA
 RECONVERSION DE LA ZONE
(،PORTUAIRE DE TANGER VILLE
مسيهلة،) شركة  (»SAPT« اجتصيرا)
رأسليلهي)644.444.444) رهم مقرهي)
طنجة) مينيء) بطنجة،) اإلآتليعي 

املد نة،)مي  لي):

1)-)املصي قة على حسيبيت السنة)

امليلية املنتهية في)31) يسلبر)2419.

محلد) السيد  وال ة  تجد د  (- (2

وعني ة والسيد فؤا  بريني كلتصرفين)

للشركة ملد1 ست سنوات.

 MAZARS مكتب) تعيين  (- (3

AUDIT(&(CONSEIL)كلراقب آد د)

للحسيبيت ملد1 ثالث سنوات.

األسي�شي) النظيم  مالئلة  (- ((

للشركة.

الصالحييت من أآل) إعطيء) (- ((

القييم بيالآراءات القينونية.

II)-)تم اإل داع القينوني لدى كتيبة)

ملد نة) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

2422)تحت) 2) يسلبر) طنجة بتيريخ)

رقم)264181.
بلقت�شى مقتطف وبيين

مزار أو  ت واستشيرات

211 P

مزار آ ت أو  ت واستشيرات

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رأسليلهي):)1))6544) رهم

 مقرهي اإلآتليعي):)141)شيرع عبد املومن

))الدار البيضيء

JETFREEZE AFRIQUE

SARL AU

إعالن عن تفويت حصص اآتليعية 
للشركة

قرارات) محضر  بلقت�شى  (- (I

فيتح) بتيريخ  الوحيد  الشريك 

2422،)قرر الشريك لشركة)  يسلبر)

JETFREEZE AFRIQUE،)شركة ذات)

شريك) ذات  املحدو 1  املسؤولية 

14.444.444) رهم) رأسليلهي) وحيد،)

تجزئة) بطنجة،) اإلآتليعي  مقرهي 

األول، الطيبق  كزني ة،) (ZI (،(22 

)مي  لي):

إلى) الشركة  شكل  تحويل  (- (1

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 ذات)

شريك وحيد.
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2)-)الزيي 1 في الرأسليل اإلآتليعي)
لجعله) 17.444.444) رهم  بقيلة)

 نتقل إلى)27.444.444) رهم.
3)-)تخفيض الرأسليل اإلآتليعي)
لجعله) 19.544.444) رهم  بقيلة)

 نتقل إلى)7.544.444) رهم.
))-)التغيير املتالزم للفصلين)6)و)7 

من النظيم األسي�شي.
األسي�شي) النظيم  مالئلة  (- (5

للشركة.
6)-)اإلبقيء)على صالحييت السي 1)
 Karl( André( Marie( BRIEND
 Frédéric( Arthur( Auguste و)

LEBLANC)كلسير ن للشركة.
الصالحييت من أآل) إعطيء) (- (7

القييم بيالآراءات القينونية.
II)-)تم اإل داع القينوني لدى كتيبة)
ملد نة) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
طنجة بتيريخ)19) يسلبر)2422)تحت)

رقم)264736.
بلقت�شى مقتطف وبيين
مزار أو  ت واستشيرات
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مزار آ ت أو  ت واستشيرات
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رأسليلهي):)1))6544) رهم
 مقرهي اإلآتليعي):)141)شيرع عبد املومن

))الدار البيضيء

MOUSSET MAROC
SARL

إعالن عن تفويت حصص اآتليعية 
للشركة

بلقت�شى محضر الجلع العيم) (- (I
(،2422 22)نوفلبر) االستثنيئي بتيريخ)
 MOUSSET لشركة) الشريك  قرر 
املسؤولية) ذات  شركة  (،MAROC
وحيد،) شريك  ذات  املحدو 1 
مقرهي) 1.144.444) رهم  رأسليلهي)
اإلآتليعي بيلدار البيضيء):)84،)شيرع)
موالي سليلين،)الطيبق الثيني،)الرقم)

11،)عين السبع،)مي  لي):
حصة) (14.999 تفويت) (- (1
شركة) طرف  من  اآتليعية 
لصيلح) (JETFREEZE AFRIQUE
شركة) وقبلو  (AVILOG SAS شركة)

AVILOG SAS)كلشيرك آد د.

2)-)التغيير املتالزم للفصلين)6)و)7 

من النظيم األسي�شي.

األسي�شي) النظيم  مالئلة  (- (3

للشركة.

))-)اإلبقيء)على صالحييت السي 1)

 Karl( André( Marie( BRIEND

 Frédéric( Arthur( Auguste و)

LEBLANC)كلسير ن للشركة.

الصالحييت من أآل) إعطيء) (- (5

القييم بيالآراءات القينونية.

II)-)تم اإل داع القينوني لدى كتيبة)

ملد نة) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

16) يسلبر) بتيريخ) البيضيء) الدار 

2422)تحت رقم)48)854.
بلقت�شى مقتطف وبيين

مزار أو  ت واستشيرات

213 P

 GLOBE ACTIVE

INVESTISSEMENT

SARL

سجل تجيري الربيط : 255)12

تلد د النشيط التجيري
بتيريخ فيتح  يسلبر)2422)انعقد)

 GLOBE الجلع الغير العي ي لشركة)

(،ACTIVE INVESTISSEMENT

شركة محدو 1 املسؤولية،)رأسليلهي)

444.444.)) رهم مقرهي اإلآتليعي)

14)زنقة وا  ملوية الشقة)3،)أكدال،)

الربيط،)حيث تلت املصي قة على مي)

 لي):

(: إلى) التجيري  النشيط  تلد د 

منعش عقيري)-)كراء)العقيرات.

األسي�شي) النظيم  صييغة  إعي 1 

للشركة واملصي قة عليه.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية بيلربيط تحت رقم)131569 

بتيريخ)21) يسلبر)2422.
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STE VIYA-SHOP

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 

بشريك واحد

البيلغ رأسليلهي 144.444  رهم

مقرهي : علير1 34 شقة 8 شيرع 

موالي أحلد لوكيلي حسين الربيط

تعد الت قينونية
االستثنيئي) العيم  الجلع  إثر  على 

عرفي) عقد  بلوآب  العي ي  غير 

سبتلبر) (19 بتيريخ) عليه  املصي ق 

2422،)تقرر مي  لي):

استقيلة السيد1 ا لين اليشيوي.

احييثن) سنيء) السيد1  تعيين 

املسير1 القينونية.

تحيين سلطة املوقعين.

تحد ث النظيم القينوني األسي�شي.

تم اإل داع القينوني لدى املحكلة)

13) يسلبر) في) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)164871.
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BAUENER

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رأسليلهي 1.444.444  رهم

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : علير1 

رقم 3 إقيمة الخير، شقة رقم 3 

مركز املد نة احصين 11144 سال-

الجد د1

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

بسال) (2422 نوفلبر) (16 في) املؤرخ 

الجد د1 تقرر مي  لي):

االستثنيئي) العيم  الجلع  قرر 

للشركة) اإلآتليعي  النشيط  إضيفة 

كيلتيلي):

االستيرا  والتصد ر.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

6) يسلبر) بتيريخ) بسال  االبتدائية 

2422)تحت رقم)4498).
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TOP EXPRESS SERVICE
رقم السجل التجيري : 5)111

توسيع نشيط الشركة
استثنيئي) عرفي  عقد  بلوآب 
قرر) (2422 نوفلبر) (3 في) املنعقد 
 TOP لشركة) الوحيد  الشريك 
ذات الرأسليل) (EXPRESS SERVICE
اإلآتليعي) مقرهي  144.444) رهم،)
 22 رقم) (1 شيرع الربيط تجزئة رزق)

كراج)1)بني مالل،)مي  لي):
1)-)توسيع نشيط الشركة إلى):
األشغيل املختلفة أو البني يت.

املسيحيت) وتهيئة  أشغيل 
الخضراء.

ولحسيب) لحسيبه  البضيئع  نقل 
الغير.

القينوني) اإل داع  تم  وقد 
 بيملحكلة االبتدائية بني مالل بتيريخ
 12) يسلبر)2422)تحت رقم)1251.

عن النسخة والنص
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 COOPERATIVE DE
 STOCKAGE DES CORPS
GRAS BRUT AU MAROC

»COSTOMA«
شركة مسيهلة

رأسليلهي : 44).5  رهم
املقر اإلآتليعي : 2، زنقة أزرو، الدار 

البيضيء
السجل التجيري رقم 37)17

استقيلة وتعيين
العيم) الجلع  محضر  بلوآب 
)2) ونيو) بتيريخ) املنعقد  العي ي 

2422،)تم اتخيذ القرارات التيلية):
فيطلة) السيد1  استقيلة  قبول 
منصبهي) من  الخليفي  الزهراء)

كلتصرفة.
متصرفين) تعيين  على  املصي قة 
السيد ابراهيم العروي والسيد1 ملييء)

 رمومي.
العيم) الجلع  محضر  بلوآب 
بتيريخ) املنعقد  االستثنيئي  العي ي 
تم اتخيذ القرارات) (،2422 )2) ونيو)

التيلية):
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تخفيض رأسليل الشركة ورفعه)
إلى)344.444) رهم.

من) (COSTOMA شركة) تغيير 
رأسليل) شركة مجهولة اإلسم ذات 
متغير إلى شركة مجهولة اإلسم ذات)

رأسليل ثيبت.
املتصرفين) منيصب  على  االبقيء)

التيليين ملد1)6)سنوات.
السيد العروي ابراهيم.

السيد الحبيبي جليل.
السيد بيشوري محلد.

السيد البركة محلد.
السيد الرفيق  ونس.

السيد حسيني مصطفى.
السيد1  رمومي ملييء.

السيد امصروي حسن.
 FBCG SARL على شركة) االبقيء)
محلد) السيد  طرف  من  امللثلة 
الكريمي كلدققة حسيبيت ملد1 ثالث)

سنوات.
بكتيبة) تم  القينوني  اإل داع 
بيلدار) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
 2422 6) يسلبر) بتيريخ) البيضيء)

تحت رقم)9236)8.
عن النسخة والنص

املسير
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ائتلينية تكنيك أسيسطينس ش.ذ.م.م

111،)شيرع ولي العهد،)طنجة

SOCIETE DS NEW GUNES
SARL

  إس نيو كنيس ش.ذ.م.م
رأسليلهي اإلآتليعي : 144.444  رهم
مقرهي اإلآتليعي : 111، شيرع ولي 

العهد، الطيبق األر�شي، طنجة
س.ت : 143893

إغالق التصفية نهيئيي
بلوآب قرارات محضر الجلع) أ))
بطنجة) استثنيئيي  املنعقد  العيم 
للشركة) (2422 نوفلبر) (( بتيريخ)
املسلي1)»  إس نيو كنيس ش.ذ.م.م«))
مقرهي) 144.444) رهم،) ( رأسليلهي)
ولي) شيرع  (،111 بطنجة،) اإلآتليعي 
العهد،)الطيبق األر�شي،)تقرر مي  لي):

إغالق) تقرير  على  املصي قة 
للشركة) املسبقة  التصفية  مسطر1 
السيد) املصفي  طرف  من  املقدمة 
ذمته) إجالء) مع  الدسولي  محلد 
وهكذا،) للشركة.) كلصفي  لوكيلته 
إقرار إغالق وتصفية الشركة)»  إس)
نوفلبر) (( بتيريخ) نهيئيي  كنيس«) نيو 

.2422
لدى) القينوني  اإل داع  تم  ب))
 13 املحكلة التجيرية بطنجة بتيريخ)

 يسلبر)2422،)تحت رقم)264568.
مقتطف وبيين النشر

ائتلينية تكنيك أسيسطينس
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AT SPARKLY
SARL AU

شيرع القدس ال امكوبي تجزئة 2 
الطيبق األول رقم 5 العوامة طنجة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 بشريك وحيد
سجل) عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم) (2422 نوفلبر) (2( بطنجة بتيريخ)
 AT لشركة) األسي�شي  القينون  وضع 
ذات املليزات) (SPARKLY( SARL( AU

التيلية):
الشريك الوحيد):

التلسليني،) العزيز  عبد  السيد 
 16 بتيريخ) مز ا   الجنسية  مغربي 
والسيكن) بدريوش  (1989 أكتوبر)
بدوار بني وكيل أوال  حلو أمطيلسة)
الدريوش والحيمل لبطيقة التعريف)
صيلحة إلى) (S67185( الوطنية رقم)

غي ة)6)أكتوبر)2431.
 AT( SPARKLY( SARL (: التسلية)

.AU
بريسطيسيو  و) (: الغرض)

سيرفيس  و نيطوا يج ا وميسيل.
 PRESTATIONS DE SERVICES

.DE NETTOYAGE A DOMICILE
الرأسليل):)حد  رأسليل الشركة))
في)144.444) رهم مقسلة إلى)1444 
للحصة) 144) رهم  فئة) من  حصة 

الواحد1 اكتتبت وسد ت كلي  لي):
(: التلسليني) العزيز  عبد  السيد 

1.444)حصة.

املقر اإلآتليعي):)شيرع القدس ال)

 5 الطيبق األول رقم) (2 امكوبي تجزئة)

العوامة طنجة.

املد1):)99)سنة.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

الجنسية) مغربي  التلسليني  العزيز 

 1989 أكتوبر) (16 بتيريخ) مز ا  

الوطنية) للبطيقة  والحيمل  بدريوش 

مسيرا) (S67185( رقم) للتعريف 

للشركة ملد1 غير محدو 1.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

6) يسلبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264296.
بلثيبة مقتطف وبيين
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FIDUCIAIRE BENJELLOUN SARL

BD ABDERRAHMAN EL YOUSSEFI

ex(essalam

1ER ETAGE N°14 APT N°3 TANGER 

Tél/Fax(:(05.39.32.21.47

LCA DU NORD

SARL AU

الوحيد) والشريك  املسير  قرر 

 LCA DU NORD SARL« لشركة)

AU«)شركة ذات املسؤولية املحدو 1)

نوفلبر) (15 بتيريخ) وحيد  بشريك 

2422)مي  لي):

وتعيين) للشركة  املسبق  الفسخ 

لهذه) فيسخي  جيلص  كريم  السيد 

:)حي النهضة) الشكر1 بيلعنوان التيلي)

 ( 9)الطيبق الثيني رقم) 31)رقم) زنقة)

طنجة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

7) يسلبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264356.
بلثيبة مقتطف وبيين
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CRISTALERIA EL FARO
SARL AU

شيرع القدس ال امكوبي تجزئة 2 

الطيبق األول رقم 5 العوامة طنجة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 بشريك وحيد

سجل) عرفي  عقد  بلقت�شى 

 2422 نوفلبر) (28 بتيريخ) بطنجة 

لشركة) األسي�شي  القينون  وضع  تم 

 CRISTALERIA EL FARO SARL AU

ذات املليزات التيلية):

الشريك الوحيد):

السيد لوبيز أورتيز راوول،)إسبيني)

15) ونيو) بتيريخ) مز ا   الجنسية 

ب) والسيكن  إسبينيي  بليالغي  (1982

توري   ل مير فوليز) (24 تراميال) س.)

ميالغي إسبينيي والحيمل لجواز السفر)

غي ة) إلى  صيلحة  (AAJ2(6896 رقم)

23) ونيو))242.

 CRISTALERIA EL (: التسلية)

.FARO SARL AU

(- االلومنيوم) أشغيل  (: الغرض)

العلومية) الصفقيت  في  املشيركة 

والخيصة.

الرأسليل):)حد  رأسليل الشركة))

في)144.444) رهم مقسلة إلى)1444 

للحصة) 144) رهم  فئة) من  حصة 

الواحد1 اكتتبت وسد ت كلي  لي):

 1.444 (: السيد لوبيز أورتيز راوول)

حصة.

املقر اإلآتليعي):)شيرع القدس ال)

 5 الطيبق األول رقم) (2 امكوبي تجزئة)

العوامة طنجة.

املد1):)99)سنة.

تم تعيين السيد لوبيز) (: التسيير)

أورتيز راوول مسيرا للشركة ملد1 غير)

محدو 1.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

8) يسلبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)36)264.
بلثيبة مقتطف وبيين
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EL KHALIFI ART
SARL AU

شيرع القدس ال امكوبي تجزئة 2 

الطيبق األول رقم 5 العوامة طنجة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 بشريك وحيد

سجل) عرفي  عقد  بلقت�شى 

 2422 نوفلبر) (28 بتيريخ) بطنجة 

لشركة) األسي�شي  القينون  وضع  تم 

ذات) (EL( KHALIFI( ART( SARL( AU

املليزات التيلية):

الشريك الوحيد):

مغربي) الخليفي  وسف،) السيد 

فيتح  ني ر) بتيريخ  مز ا   الجنسية 

الحسيلة) بوشبت  ببني  (1979

مجلوعة) (2 بيلعرفين) والسيكن 

 27 رقم) األول  الطيبق  (2 علير1) (21

لبطيقة) والحيمل  طنجة  الجيمعي 

 BE767321 رقم) الوطنية  التعريف 

صيلحة إلى غي ة)13) ني ر)2427.

 EL( KHALIFI( ART (: التسلية)

.SARL AU

املنتوآيت) صنيعة  (: الغرض)

)الصنيعة) املغربية) الجلد ة 

التقليد ة).

الرأسليل):)حد  رأسليل الشركة))

في)144.444) رهم مقسلة إلى)1444 

للحصة) 144) رهم  فئة) من  حصة 

الواحد1 اكتتبت وسد ت كلي  لي):

 1.444 (: السيد الخليفي  وسف)

حصة.

املقر اإلآتليعي):)شيرع القدس ال)

 5 الطيبق األول رقم) (2 امكوبي تجزئة)

العوامة طنجة.

املد1):)99)سنة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

الخليفي  وسف مسيرا للشركة ملد1)

غير محدو 1.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

9) يسلبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)69)264.
بلثيبة مقتطف وبيين
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STANDARD NEGOCE
SARL

السجل التجيري رقم 277631
بيع الحصص

(،2419 أبريل) (23 بتيريخ) انعقد 
آلع عيم استثنيئي لشركة ستندار)
نيكوس ش م م بلقرهي شيرع محلد)
شقة) (28 بقيلي إقيمة طيرق العلير1)
البيضيء) الدار  مومن  سيدي  ((17

وقرر مي  لي):
 544 بيع) عللية  على  املصي قة 
سعيد) السيد  طرف  من  حصة 
تلري) اسليء) السيد1  إلى  بوفريقش 

544)حصة.
و7  (6 الفصلين) تعد ل  وبيلتيلي،)

من النظيم األسي�شي.
تغيير الشكل القينوني للشركة من)
إلى) محدو 1  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

الشريك الوحيد.
بيملحكلة) تم  (: القينوني) اإل داع 
التجيرية بيلدار البيضيء)بتيريخ)6)ميي)

2419،)تحت رقم)87)741.
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STANDARD NEGOCE
SARL

السجل التجيري رقم 277631
تأسيس شركة

بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بيلدار)
(،2413 3) ني ر) بتيريخ) البيضيء)

تأسيس شركة بيملواصفيت التيلية):
 STANDARD (: التسلية)

.NEGOCE SARL
محلد) شيرع  (: اإلآتليعي) املقر 
شقة) (28 بقيلي إقيمة طيرق العلير1)

17)،)سيدي مومن الدار البيضيء.
بيع وتسويق) (: الهدف اإلآتليعي)

املوا  الصنيعية.
ذات) شركة  (: القينوني) الشكل 

مسؤولية محدو 1.
الرأسليل):)144.444) رهم.

التسيير):)السيد1 أسليء)تلري.
السنة اإلآتليعية):)فيتح  ني ر إلى)

31) يسلبر.

املد1):)99)سنة من تيريخ التسجيل)

بيلسجل التجيري.

بيلسجل) تم  (: القينوني) اإل داع 

رقم) تحت  البيضيء) الدار  التجيري 

519838)بتيريخ)21)ميرس)2413.
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STANDARD NEGOCE
SARL AU

السجل التجيري رقم 277631
رفع الرأسليل

(،2422 سبتلبر) (22 انعقد بتيريخ)

آلع عيم استثنيئي لشركة ستندار)

نيكوس،)ش م م بلقرهي شيرع محلد)

شقة) (28 بقيلي إقيمة طيرق العلير1)

البيضيء) الدار  مومن  سيدي  ((17

وقرر مي  لي):

رفع) عللية  على  املصي قة 

الرأسليل الشركة م)144.444) رهم)

طريق) عن  1.444.444) رهم  إلى)

األربيح املحتجز1 بإنشيء)9444)حصة)

اآتليعية آد د1 من قيلة اسلية)

قدرهي)144) رهم للواحد1.

تحيين القينون األسي�شي للشركة.

بيملحكلة)) تم  (: القينوني) اإل داع 

بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

رقم) تحت  (،2424 31)أكتوبر)

.8(1236
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STANDARD NEGOCE
SARL

السجل التجيري رقم 277631

بيع الحصص
(،2424 سبتلبر) (18 انعقد بتيريخ)

آلع عيم استثنيئي لشركة ستندار)

نيكوس ش م م بلقرهي شيرع محلد)

شقة) (28 بقيلي إقيمة طيرق العلير1)

البيضيء) الدار  مومن  سيدي  ((17

وقرر مي  لي):

 1444 بيع) املصي قة على عللية 
حصة من طرف السيد1 اسليء)تلري)

 1444 بوفريقش) سعيد  السيد  إلى 

حصة.

تلري) أسليء) السيد1  استقيلة 

للشركة وتعيين) من مهيمهي كلسير1 

السيد سعيد بوفريقش كلسير آد د)

للشركة ملد1 غير محد 1.

و7  (6 الفصلين) تعد ل  وبيلتيلي،)

من النظيم األسي�شي.

بيملحكلة) تم  (: القينوني) اإل داع 

بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

9)أكتوبر)2424،)تحت رقم)4))751.
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HIPPIAS CONSULTING
ش م م

رأسليلهي : 144.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : علير1 34، الشقة 

8، شيرع موالي احلد لوكيلي، 

حسين، الربيط

تأسيس شركة
في) محرر  عرفي  عقد  بلوآب 

(،2422 نوفلبر) (7 بتيريخ) الربيط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات) وحيد،) وشريك  املحدو 1 

املليزات التيلية):

 HIPPIAS (: التسلية)

CONSULTING)ش م م ش و.

ذات) شركة  (: القينوني) الشكل 

املسؤولية املحدو 1 وشريك وحيد.

الهدف):)مكتب الدراسيت التقنية.

(،34 علير1) (: اإلآتليعي) املقر 

لوكيلي،) أحلد  شيرع  (،8 الشقة)

حسين،)الربيط.
 144.444 (: راس امليل اإلآتليعي)

1444)حصة من فئة)  رهم مجزأ إلى)

144) رهم للحصة الواحد1 مدفوعة)

للشريك) واملخصصة  بيلكيمل،)

الوحيد):

الطويل) زكرييء) أحلد  السيد 

1444)حصة.

تم تعيين السيد أحلد) (: التسيير)

الطويل كلسير للشركة لفتر1) زكرييء)

غير محدو 1.

السنة) تبدأ  (: اإلآتليعية) السنة 

اإلآتليعية من فيتح  ني ر وتنتهي في)

آجر  يسلبر من كل سنة.
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وتم اإل داع القينوني لهذا املحضر)
املحكلة) هيئة  لدى  الضبط  بكتيبة 
21) يسلبر) التجيرية بيلربيط بتيريخ)

2422،)تحت رقم)131352.
228 P

 ADVANCED SOLUTION &
SERVICES
ش م م ش و

رأسليلهي : 144.444  رهم
مقرهي اإلآتليعي علير1 34، الشقة 

8، شيرع موالي احلد لوكيلي، 
حسين، الربيط
تأسيس شركة

في) محرر  عرفي  عقد  بلوآب 
(،2422 نوفلبر) (1( بتيريخ) الربيط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذات) وحيد،) وشريك  املحدو 1 

املليزات التيلية):
 ADVANCED (: التسلية)
)&)SOLUTION)ش م م) SERVICES

ش و.
ذات) شركة  (: القينوني) الشكل 

املسؤولية املحدو 1 وشريك وحيد.
الهدف):)استشير1 في التسيير.

(،34 علير1) (: اإلآتليعي) املقر 
الشقة)8،)شيرع موالي احلد لوكيلي،)

حسين،)الربيط.
 144.444 (: راس امليل اإلآتليعي)
1444)حصة من فئة)  رهم مجزأ إلى)
144) رهم للحصة الواحد1 مدفوعة)
للشريك) واملخصصة  بيلكيمل،)

الوحيد):
(: الطويل) زكرييء) أحلد  السيد 

1444)حصة.
تم تعيين السيد أحلد) (: التسيير)
الطويل كلسير للشركة لفتر1) زكرييء)

غير محدو 1.
السنة) تبدأ  (: اإلآتليعية) السنة 
اإلآتليعية من فيتح  ني ر وتنتهي في)

آجر  يسلبر من كل سنة.
وتم اإل داع القينوني لهذا املحضر)
املحكلة) هيئة  لدى  الضبط  بكتيبة 
13) يسلبر) التجيرية بيلربيط بتيريخ)

2422،)تحت رقم)131164.
229 P

 STE IRRIGATION TOP
TRAVAUX

SARL
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املنعقد في)8) يسلبر)2422.
مسؤولية) ذات  شركة  حل 
 STE IRRIGATION TOP محدو 1)
تصفيتهي) مقر  (،TRAVAUX SARL
 (5 اإلآتليعي حي أوال  شريفة رقم)

تيفلت.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية) بيملحكلة  الضبط 
بتيريخ) (((6 رقم) تحت  بيلخليسيت 

19) يسلبر)2422.
230 P

LEONA TRANS
SARL AU

في) االستثنيئي  العيم  للجلع  تبعي 
محدو 1) للشركة  اإلآتليعي  املقر 
املسؤولية لشريك وحيد،)قرر مي  لي):
بيع) علري  السيد1 سعي   قررت 
حصة اآتليعية التي تللكهي) (1444

للسيد سعيد الذهبي.
استقيلة السيد1 سعي  علري من)
السيد سعيد) وتعيين  الشركة  إ ار1 

الذهبي مد را للشركة.
حي) (: ل) اإلآتليعي  املقر  تغيير 
زنقة) الحد قة  تجزئة  لعيي د1 

اوكليبتوس رقم)1)2)سال.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) يسلبر) بتيريخ) بتلير1  التجيرية 

2422،)تحت الرقم)9516.
231 P

PLANCHITA
ش م م

قطيع 19 بلوك   رقم 16 حي 
الرييض الربيط

تأسيس شركة محدو 1 املسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
(،2422 أكتوبر) (24 بتيريخ) بيلربيط 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدو 1 جصيئصهي كيلتيلي):

 PLANCHITA (: الشركة) تسلية 
شركة ذات مسؤولية محدو 1.

الهدف اإلآتليعي):)مطعم ومقهى.
املقر اإلآتليعي):)قطيع)19)بلوك  )

رقم)16)حي الرييض،)الربيط.
املد1):)99)سنة.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)
31) يسلبر من كل سنة مي عدا السنة)
األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل إلى)

31) يسلبر)2422.
رأسليل الشركة):

144.444) رهم) رأسليل الشركة)
فئة) من  حصة  (1444 إلى) مقسلة 
144) رهم للحصة الواحد1 محرر1)

كلهي من طرف الشريكين.
 544 لحلو ي) نهيلة  السيد1 

حصة.
السيد انس استيتو)544)حصة.

من) مسير1  الشركة  (: التسيير)
طرف السيد1 نهيلة لحلو ي والسيد)

انس استيتو ملد1)3)سنوات.
الخيلص) الربح  من  (%5 تقتطع)
لتكوين االحتييط القينوني مي ام هذا)
األجير اقل من عشر الرأسليل  قسم)
البيقي على الحصص بعد إزالة القيم)
املنقولة من آد د أو املخصصة ألي)

احتييطي على حسب قرار الشركيء.
تم تسجيل الشركة لدى املحكلة)
فيتح) بتيريخ  الربيط  في  التجيرية 
السجل) رقم  تحت  (،2422  يسلبر)

التجيري)67))16.
232 P

LA CASA ENNEFFATI
SARL AU
تأسيس

 LA CASA ENNEFFATI(:(التسلية
.SARL AU

ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 
مسؤولية محدو 1 ذات شريك واحد.
استيرا  وبيع) (: الهدف اإلآتليعي)

املالبس الجيهز1.
رأسليل الشركة):)144.444) رهم)
فئة) من  حصة  (1444 إلى) مقسلة 

144) رهم للحصة.

املد1):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)
النهيئي.

مكرر) (1 رقم) (: اإلآتليعي) املقر 
شيرع الفرح حي الفرح،)الربيط.

التسيير):)سيتم تسيير الشركة من)
طرف السيد1 النفيتي الهيم.

التسجيل) تم  (: القينوني) اإل داع 
بيملحكلة التجيرية بيلربيط تحت رقم)

162677)بتيريخ)12)سبتلبر)2422.
233 P

فورمينوف
شركة ذات مسؤولية محدو 1

رأسليلهي : 144.444  رهم
املقر اإلآتليعي : 5 مكرر، زنقة 
زاكور1، شقة رقم 1، الطيبق 

السفلي، حسين، الربيط 14424
السجل التجيري رقم 162571

رقم التعريف املوحد : 
442698984444451

بتيريخ) العيم  بيلجلع  تقرر 
24)أبريل)2422،)نقل املقر اإلآتليعي)
شقة) زاكور1،) زنقة  (5 (: الربيط) إلى 

رقم))،)حسين،)الربيط)14424.
(+ ( تم اإل داع القينوني للتسجيل)
التجيرية) بيملحكلة  األسي�شي  النظيم 
(،2422 سبتلبر) (8 بتيريخ) بيلربيط 

تحت رقم عد )41432238716).
234 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 IMM AICHATOU 2EME ETAGE APPART 7

AVENU AGADIR

شركة صوصيمارو
ش م م ش و

أنشيء شركة ذات مسؤولية محدو 1
شركة) (: التجيري) اإلسم 

صوصيليرو ش ذ م م ش و.
أ) بلوك  املوحد ن  حي  (: العنوان)

زنقة)49)رقم))4)كلليم.
املهيم):)األشغيل املختلفة والبنيء.

 (.444.444 (: الشركة) رأسليل 
 رهم مقسم على الشكل التيلي):

 (4.444 عيئشة) بورواح  السيد 
حصة ب)144) رهم للحصة.
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التسيير):)السيد بورواح عيئشة.

تم اإل داع القينون األسي�شي لدى)

االبتدائية) بيملحكلة  الضبط  كتيبة 

(،2422 16) يسلبر) بتيريخ) كلليم 

والسجل) (468/2022 رقم) تحت 

التجيري تحت رقم)91)).

235 P

STAYPROD
SARL

تعيين مسيعد مسير
االستثنيئي) العيم  الجلع  قرر 

(،STAYPROD SARL لشركة)
 3 بتيريخ) 144.444) رهم  رأسليلهي)

أكتوبر)2422):

تعيين السيد فوزي بنعلي الحيمل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

TL849796)كلسير مسيعد للشركة.

النظيم) من  (1( الفصل) تعد ل 

األسي�شي للشركة.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  أنجز 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

(،2422 9) يسلبر) بتيريخ) بيلربيط 

تحت رقم)131148.
من أآل االستخالص والنشر

236 P

O & F SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 1

ذات مسيهم وحيد
راس ميل قدره : 14.444  رهم

املقر الرئي�شي : إقيمة الصبيح علير1 

إملشيل رقم 5 مجلوعة 7 يعقوب 

املنصور، الربيط

السجل التجيري : رقم 8167)1

تحويل) العيم  الجلع   الحظ 

سهلي) (54 البيلغة) امليل  راس  اسهم 

لصيلح) 144) رهم  اسلية) بقيلة 

 MWANGA( NDOKEDI السيد)

وعلى إثر موافقته) (،MALALA LOIC

والذي) سهلي  (54 التحويل) على هذا 

 DEMBELE FAMORY(تم بين السيد

 MWANGA( NDOKEDI والسيد)

.MALALA LOIC

الوضع) تغيير  العيم  الجلع  قرر 

القينوني للشركة):

مسؤولية) ذات  الشركة  من 

محدو 1.

مسؤولية) ذات  الشركة  إلى 

محدو 1 ذات املسيهم الوحيد.

 MWANGA السيد) بهذا  صبح 

هو) (NDOKEDI( MALALA( LOIC

آليع) ويلتلك  الوحيد،) الشريك 

االسهم التي تلثل راس ميل الشركة.

تجد د) عدم  العيم  الجلع   قرر 

وال ة املسير1 السيد1 مريم سالم.

 قرر الجلع العيم تعيين لفتر1 غير)

محدو 1 كلسير وحيد للشركة):

 MWANGA( NDOKEDI السيد)

فيتح) في  املولو   (،MALALA LOIC

العيشر1) الدائر1  في  (1989  وليو)

وحيمل) فرنسية،) الجنسية  ببيريس،)

آواز السفر رقم)15AL18865)ويقيم)

 93154 أو  ن) موريس  شيرع  (3 في)

لوبالن ميسنيل فرنسي.

بكتيبة) (: القينوني) اإل داع 

بيلربيط) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (،2422 21) يسلبر) في)

.131584
من أآل التلخيص والنشر

237 P

شركة اتوبيا افينت
ش م م ذ ش و

12 مكرر، علير1 رقم 3، زنقة لبنين، 

املحيط، الربيط

للشركيء) عرفي  عقد  بلقت�شى 

املسجلة في) (،2422 نوفلبر) (7 بتيريخ)

تم) (،2422 نوفلبر) (8 بتيريخ) الربيط 

وضع القينون األسي�شي لشركة ذات)

مسؤولية محدو 1 بيملليزات التيلية):

افينت،) اتوبيي  شركة  (: التسلية)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

الشريك الوحيد.

12،)مكرر،)علير1) (: املقر التجيري)
رقم)3،)زنقة لبنين،)املحيط،)الربيط.

املوضوع):)البيع والشراء.

األشغيل املختلفة.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املد1)

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد1 الزمزامي فيروز.

144.444) رهم) (: الرأسليل)

موزعة بين الشركيء)كي  لي):

 1444 فيروز) الزمزامي  السيد1 

حصة.

املجلوع):)1444)حصة.

كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 

الضبط بيملحكلة التجيرية بيلربيط،)

تحت رقم) (،2422 ) يسلبر) ( ( بتيريخ)

.131318

238 P

LASO-BIO
شركة مسيهلة

راس ميلهي : 344.444  رهم

املقر اإلآتليعي : املنطقة الصنيعية 

ليسيسفة 2، الطريق الثالثية 

1477، الدار البيضيء

رقم السجل التجيري : 565737

بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

بيلدار) مسجل  (2422 )2)نوفلبر)

البيضيء)بتيريخ)8) يسلبر)2422،)تم)

تأسيس شركة بيملواصفيت التيلية):

.LASO-BIO(:(تسلية الشركة

الشكل):)شركة مسيهلة.

املنطقة) (: اإلآتليعي) املقر 

الطريق) (،2 ليسيسفة) الصنيعية 

الثالثية)1477،)الدار البيضيء.

تحويل،) (: األسي�شي) الغرض 

وتصد ر) استيرا   تسويق،) تصنيع،)

القنب الهندي ألغراض صنيعية.

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

عدا) التجيري،) بيلسجل  تقييدهي 

التلد د) أو  املسبق  الحل  حيالت 

املنصوص عليهي في القينون وفي هذا)

النظيم األسي�شي.

الرأسليل):)344.444) رهم تتكون)

من مسيهليت نقد ة.

:)بلقت�شى) أعضيء)مجلس اإل ار1)

في) املؤرخ  لللسيهلين  العيم  الجلع 

أول) تعيين  تم  (،2422 نوفلبر) (28

ملد1) الشركة  إ ار1  مجلس  اعضيء)

نهي ة) في  تنتهي  والتي  سنوات،) ست 

لللسيهلين) العي ي  العيم  االآتليع 

املدعوين لللصي قة على الحسيبيت)

وهم) (،2428 امليلية) للسنة  امليلية 

كيلتيلي):

شركة) (،PROMAMEC شركة)

 39.737644 رأسليلهي) مسيهلة،)

بيلدار) اإلآتليعي  مقرهي   رهم،)

الصنيعية) املنطقة  البيضيء،)

الثالثية) الطريق  (،2 ليسيسفة)

والتي عينت كللثل  ائم لهي) (1477

السيد عبد اإلله لحلو،)مقيم بيلدار)
بنغيزي) شيرع  (،17 رقم) البيضيء،)

الوطنية) التعريف  لبطيقة  والحيمل 

رئيس) وبصفته  (،B638(36 رقم)

مجلس اإل ار1.

مقيم) السيد محلد نوفل لحلو،)

ملر إبراهيم) (،5 رقم) بيلدار البيضيء)

والحيمل) املعيريف  حي  النخيي،)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

.BE729626

املقيلة) لحلو،) صير1  السيد1 
بيلدار البيضيء)رقم)17،)شيرع بنغيزي)

الوطنية) التعريف  لبطيقة  والحيملة 

.BE516249(رقم

أول) اآتلع  التيريخ،) وبنفس 

تعيين) وتم  للشركة  إ ار1  مجلس 

السيد عبد هللا لحلون بصفته ملثل)

.PROMAMEC(ائم لشركة 

فتر1) اإل ار1 جالل  رئيسي ملجلس 

وال ته كعضو ملجلس اإل ار1 املحد 1)

في ست سنوات،)كلي تم تعيين السيد)

محلد نوفل لحلو مد را عيمي للشركة)

نفس) جالل  اإل ار1  ملجلس  وكيتبي 

الفتر1.

 RFW مكتب) الحسيبيت  مراقب 

AUDIT-CONSEIL) لثله السيد عبد)

الرزاق امزوغي.
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تكوني االحتييطي وتوزيع االربيح:

للسنة) الصيفي  الربح  من   قتطع 

امليلية بعد جصم جسيرات السنوات)

املنصرمة عند االقتضيء)5%)لتكوين)

مبيلغ االحتييطي القينوني،) صبح هذا)

االقتطيع غير إلزامي إذا تجيوز مبلغ)

رأسليل) عشر  القينوني  االحتييطي 

الشركة،) تم أ ضي إآراء)اقتطيعيت)

الهدف) أجرى من ربع السنة امليلية،)

املفروضة) االحتييطيت  تكوين  منهي 

أجرى  قرر) احتييطيت  أو  قينونيي 

تكوينهي قبل أي عللية توزيع بقرار من)

الجلعية العيمة العي  ة أو أي أموال)

هيته) طرف  من  آد د  من  منقولة 

الجلعية.

من) توزيعه  املتعين  الربح   تكون 

والذي) امليلية  للسنة  الصيفي  الربح 

 خصم منه الخسيئر السيبقة ومبيلغ)

إليه) ويضيف  االحتييطيت،) تكوين 

امليلية) السنوات  أربيح  منقوالت 

السيبقة.

االسهم  اجل) أربيح  أ اء)  تعين 

من) تبتدئ  أشهر  (9 أقصيه) اآل 

اجتتيم السنة امليلية.

بيلسجل) الشركة  تقييد  تم 

بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيري 

رقم) تحت  (،2422 15) يسلبر)

.565737

239 P

NATA HOLDING
SARL

تأسيس رشكة
الدار) في  موثق  عقد  بلوآب 

البيضيء)بتيريخ  وم)22)نوفلبر)2422،)

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

.NATA HLODING SARL(1 محدو

لللعي ير التيلية):

 NATA HOLDING (: االسم)

.SARL
إقيمة) سومية  زنقة  (: العنوان)

حي) (22 الرقم) (5 الطيبق) (،3 شهر زا )

النخيل،)الدار البيضيء.

ذات) شركة  (: الشركة) نوع 

مسؤولية محدو 1.

املجيل):)مشيركة الشركة لحسيبهي)

امليلية) األوراق  طرح  في  الخيص،)

املنقولة أو إ ارتهي،)أو في املعيمالت على)

األوراق امليلية أو في مراقبة الشركيت.

99)سنة انطالقي من تيريخ) (: املد1)

التأسيس.

رأس امليل):)رأس امليل  بلغ)94.444 

144) رهم) 944)حصة من)  رهم أي)

محرر1 كليي.

تخصيص رأس امليل):

254)حصة للسيد عبد هللا نيآيح.

254)حصة للسيد إلييس نيآيح.

254)حصة للسيد1 كنز1 نيآيح.

مريم) للسيد1  حصة  (254

الطيهيري.

اإل ار1):)تم تعيين السيد عبد هللا)

نيآيح كلد ر للشركة.

مركز) في  القينوني  اإل داع  تم 

االستثلير الجهوي بيلدار البيضيء) وم)

13) يسلبر)2422.

240 P

REMAS VOYAGES

SARL AU

رأسليلهي : 144.444  رهم

مقرهي : تجزئة هدى رقم 3 سوق 

تالثيء الغرب سيدي عالل التيزي

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

بتيريخ)14)نوفلبر)2422،)تقرر مي  لي):

إنشيء)فرع للشركة بعنوان تجزئة)

الغرب) ثالثيء) سوق  (3 رقم) هدى 

سيدي عالل التيزي.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

بتيريخ) بيلقنيطر1   االبتدائية 

5) يسلبر)2422،)تحت رقم)1)512.
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  وان األستيذ حيتم لحلو
املوثق بيلبيضيء

الدار البيضيء٬)زاوية زنقة البشير اٳلبراهيمي)
وشيرع املقيومة٬)ٳقيمة شيليء،

عليرF(1)الطيبق السفلي
الهيتف)05.22.54.00.87/05.22.54.00.82

الفيكس):)44.89.)45.22.5

 CLARINAH
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 
بشريك منفر 

رأسليلهي اإلآتليعي 24.444  رهم
مقرهي اإلآتليعي: الدار البيضيء زنقة 

البشير اإلبراهيمي٬ إقيمة شرف ج 
3، الطيبق الرابع، الشقة رقم 12، 

الآيروند، مقيلة عند   جيدوم
 السجل التجيري رقم 566419

تأسيس
تلقيه) توثيقـي  عقد  بلقت�شى 
بيلدار) املوثق  لحلو  حيتم  األستيذ 
(،2422 2) يسلبر) بتيريخ) البيضيء)
تم تأسيس الشركة املسلي1)»كالريني)
املسؤولية) ذات  شركة   ڤلوپمنت«)
املحدو 1 بشريك منفر  جصيئصهي)
كيلتيلي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

اسم) تحلل  الشركة  (: التسلية)
»كالريني  ڤلوپمنت«.

ذات) شركة  (: القينوني) الشكل 
املسؤولية املحدو 1 بشريك منفر .

لهي) الشركة  (: اإلآتليعي) الهدف 
هدف اآتليعي في املغرب وفي آليع)

الدول):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
القينونية) الوسيئل  بجليع  شراء)
العيرية،) العقيرية،) األمالك  لجليع 
قيبلة) بني يت  عليهي  التي  أو  املبنية،)
آليع األصول العقيرية) للهدم وكراء)
للللتلكيت العقيرية،)العيرية،)املبنية،)

أو التي عليهي بني يت قيبلة للهدم.)
تدبير محفظة األصول العقيرية.

العقيرية) للللتلكيت  وكراء) شراء)
بصفة) املرتبطة  العللييت  وكل 
مبيشر1 أو غير مبيشر1،)كليي أو آزئيي)
ذات) أو  املحد 1  األهداف  ألحد 

الصلة.
اإلنعيش العقيري بجليع أشكيله.)))
)تنلية و تقسيم وتجزئة األرا�شي.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)تشغيل أصول الشركـة عن) ( ( ( ( ( (

القسلة،) املبي لة،) البيع،) طريق 

اإل جير بجليع أشكيلـه أو االستعليل)

الشخصـي للتجزئيت واملبيني.

املكتسبة) امللتلكيت  على  تنفيد 

التجزئة) عللييت  لجليع  املذكور1 

املخصصة) واملبيني  والتقسيم،)

لجليع))االستخداميت.

العقيرات،) آليع  وإنشيء) بنيء)

بجليع) القييم  االحتييآيت،) لجليع 

التغيير) التجليل،) البنيء،) أشغيل 

وغيرهي.

أو) تأآير  إنشيء،) الشراء،) البيع،)

استغالل أي أصل تجيري.

التجير1) بيلجللة،) والشراء) البيع 

أو) التصد ر  طريق  عن  سواء) عيمة 

االستيرا .

لتحقيـق) العلليـيت  آليـع  تنفيذ 

هذا الغرض على النحـو املحد ،)أجـد)

بلسيهليت) املشيركـة  أو  االهتلـيم 

آزئية،)وعللييت الدمج،)االشتراك أو)

في أ ة شركة قيئلة) العقيرات،) شراء)

غرض) لهي  و  إنشيؤهي  التي  جري  أو 

مليثل أو ذات صلة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

آعل آليـع املسيهلـيت املبيشر1)

شراء) طريــق  عن  املبيشر1  غير  أو 

مصلحـة،) أو  اآتليعيـة  حصص 

تأسيـس) في  بيالشتراك  علولة،)

أموالهي،) رؤوس  زيي 1  أو  الشركيت 

شراء)كل عقير على الشييع أو))غيره،)

سواء)كينت))ميلية أو عقيرية.

العللييت) آليـع  عيمـة  وبصفة 

العقيريـة) واملنقولـة  امليليـة  التجيريـة 

غيـر) أو  مبيشـر1  بصفـة  املرتبطـة 

مبيشر1،)كليي أو آزئيي،)ألحد األهداف)

أو أي كيئن مليثلة أو ذات) املحد 1،)

الصلة.

بيلدار) كيئن  (: اإلآتليعي) املقر 

اإلبراهيمي٬  البشير  زنقة  البيضيء٬)

الرابع،) الطيبق  (،3 ج) شرف  إقيمة 

مقيلة) الآيروند،) (،12 رقم) الشقة 

عند   جيدوم.
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:)مد1 الشركة) املد1 اإلآتليعية) ( (

من) ابتداءا  سنة  (99 في) محد 1 
تسجيل الشركة في السجل التجيري)

الحل) أو  التلد د  حيالت  بيستثنيء)
للقينون) طبقي  املحد   املسبق 

والقينون التأسي�شي.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

رأسليل) (: اإلآتليعي) الرأسليل 

24.444) رهم) في) محد   الشركة 

مقسم على)244)حصة اآتليعية من)

فئة)144) رهم للواحد1 ومحـرر1 من)

مجلـوع االكتتـيب من طرف شخص)

بنيحي) ذاتي واحد وهي السيد1 هنيء)

شريك منفر .))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

الرأسليل اإلآتليعي مقسم على)

الشكل التيلي:

حصة) (244 بنيحي) هنيء) السيد1 

اآتليعية.

املجلوع)244)حصة اآتليعية.

السنة) تبدا  (: اإلآتليعية) السنة 

أغسطس) فيتح  من  اإلآتليعية 

وتنتهي في)31) وليوز من كل سنة.

الشركة) لتسيير  عين  (: التسيير)

السيد1 هنيء)بنيحي،)الحيملة للبطيقة)

كلسير1) (، (BE586957 الوطنية رقم)

محد 1) غير  ملد1  للشركة  وحيد1 

حسب القينون األسي�شي للشركة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

وحيد) بإمضيء) ملزمة  الشركة 

بنيحي في كل مي  خص) للسيد1 هنيء)

أعليلهي اإل ارية والتصرفية.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

لتكوين) بعد اقتطيع)5%) (: األربيح)

الفيئض  تم) االحتييطي  اال جير 

توزيعه تبعي لقرار الشركيء.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

بوال ة) التجيرية  لللحكلة  الضبط 

بتيريخ) الكبرى  البيضيء) الدار 

عد ) تحت  (2422 ( 24) يسلبر)

 .851459

بيلسجل) الشركة  تسجيل  تم 

بتيريخ) املحكلة  بنفس  التجيري 

عد ) تحت  (2422 24 يسلبر)

.566419
ملخص قصد النشر

242 P

STE WAIMTOUR
SARL AU

 167  HAY(NASR(TIFLET(SIDI

ALLAL EL BAHRAOUI

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

 2422 نوفلبر) (7 الغير العي ي بتيريخ)

لشركة وأم تور):

النهيئية لشركة وأم) تم التصفية 

محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة  تور 

بشريك واحد.

تم اإل داع القينوني لدى املحكلة)

االبتدائية بتيفلت بتيريخ))1) يسلبر)

2422،)تحت رقم)5)5.

243 P

STE BRTH TRANS
SARL

 DAOUAR OULED MAZOUZ

 TRANCHE 8 SECT(QODS(N°311

LAAYAYDA SALE

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

الغير العي ي بتيريخ)26)أكتوبر)2422 

لشركة بغتيش ترونص):

بغتيش) لشركة  املسبق  الحل  تم 

ترونض وتعيين السيد ابراهيم لحليم)

بلقرهي اإلآتليعي) للشركة  كلصفي 

سكتور) (8 الشطر) معزوز  أوال    وار 

القدس رقم)311)لعيي د1 بسال.

تم اإل داع القينوني لدى املحكلة)

بسال بتيريخ)13) يسلبر)2422،)تحت)
رقم)4133).

244 P

STE GREEN IMPORT
SARL

N° LOT(DALIA(TIFLET

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

الغير العي ي بتيريخ)6) يسلبر)2422 

لشركة كرين امبور):

كرين) لشركة  املسبق  الحل  تم 

سبيعي) محلد  السيد  وتعيين  امبور 

بلقرهي اإلآتليعي) للشركة  كلصفي 
رقم)67)تجزئة الدلية بتيفلت.

تم اإل داع القينوني لدى املحكلة)

االبتدائية بتيفلت بتيريخ))1) يسلبر)

2422،)تحت رقم)6)5.

245 P

STE AL ASSIL EVENT
SARL

 N° 27 HAY(DOHA(SIDI(ALLAL

BAHRABOUI

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

الغير العي ي بتيريخ)5) يسلبر)2422 

لشركة االسيل ا فنت):

األسيل) املسبق لشركة  الحل  تم 

الحسني) منير  السيد  وتعيين  ا فنت 

بلقرهي اإلآتليعي) للشركة  كلصفي 

عالل) سيدي  الضحى  حي  (27 رقم)

البحراوي.

تم اإل داع القينوني لدى املحكلة)

بتيريخ) بيلخليسيت  االبتدائية 

)1) يسلبر)2422،)تحت رقم)1)).

246 P

A.R.S DESIGN
العيم) الجلع  محضر  بلوآب  (

أكتوبر) (3 في) املنعقد  اإلستثنيئي 

قرر الشريك الوحيد لشركة) (،2422

A.R.S DESIGN)مي  لي):

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تغيير 

 1 15)زنقة بلفريج محل رقم) الجد د)

العكيري الربيط.

إعي 1 تحيين القينون األسي�شي.

اإل داع القينوني تم بكتيبة ضبط)

 17 املحكلة التجيرية بيلربيط بتيريخ)

نوفلبر)2422)تحت رقم)42)134.

247 P

NEGOCE COM
العيم) الجلع  محضر  بلوآب 

أكتوبر) (5 بتيريخ) املنعقد  اإلستثنيئي 

شركة) في  الشركيء) قرر  (،2422

NEGOCE COM)مي  لي):

سعيد) السيد  حصص  تفويت 

الرو اني) جد جة  والسيد1  بوطور 

والسيد) بوطور  آليلة  والسيد1 

إلييس بوطور والسيد1 إلهيم بوطور)

أمين) والسيد  بوطور  هجر  والسيد1 

بوطور لصيلح السيد محلد بوطور.

إعي 1 تحيين القينون األسي�شي.

اإل داع القينوني تم بكتيبة ضبط)

بتيريخ بيلربيط  التجيرية   املحكلة 

رقم) تحت  (2422 نوفلبر) (1(  

.134213

248 P

EL BARCO DE MARCHICA
ش.م.م

شيرع الجيش امللكي رقم 14) 

الطيبق الثيلث النيضور

تأسيس الشركة
بيلنيضور) عرفي  عقد  بلقت�شى 

وضع) (2422 أغسطس) (( بتيريخ)

محدو 1) لشركة  األسي�شي  القينون 

املسؤولية.

 EL BARCO DE(التسلية):)شركة

MARCHICA)ش.م.م.

الغرض اإلآتليعي):)

مطعم وجدميت املطعم بيلهيتف.

العللييت) آليع  عيمة  وبصفة 

التجيرية والعقيرية التي ترتبط بصفة)

مبيشر1 بهدف الشركة.

الجيش) شيرع  (: اإلآتليعي) املقر 

الثيلث) الطيبق  ((14 رقم) امللكي 

النيضور.
 144.444.44 (: رأس ميل الشركة)

فئة) حصة من  (1444  رهم مقسم)

144) رهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد  يسر نوفل.

الشركيء):)السيد  يسر نوفل)1444 

حصة.

بيملحكلة) القينوني:) اإل داع  تم 

بتيريخ بيلنيضور   اإلبتدائية 

 8)أغسطس)2422)تحت رقم)7)4).

249 P
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STE. ICHNIOUEN CASH 
 ش.م.م

 وار ا ت شوكت بو  نير مرغين 
الدريوش

تأسيس الشركة
بلقت�شى عقد عرفي بيلنيضور)12 
أكتوبر)2422)وضع القينون األسي�شي)

لشركة محدو 1 املسؤولية.
 ICHNIOUEN شركة) (: التسلية)

CASH)ش.م.م.
الغرض اإلآتليعي):)

واستخالص) األموال  تحويل 
الفواتير.

العللييت) آليع  عيمة  وبصفة 
التجيرية والعقيرية التي ترتبط بصفة)

مبيشر1 بهدف الشركة.
املقر اإلآتليعي):  وار ا ت شوكت 

بو  نير مرغين الدريوش.
 144.444.44 (: رأس ميل الشركة)
فئة) حصة من  (1444  رهم مقسم)

144) رهم.
التسيير):)تسير الشركة من طرف:

)السيد الرزاقي رائد.
والسيد الرزاقي زكرييء.

الشركيء):
)السيد الرزاقي رائد.

والسيد الرزاقي زكرييء.
بيملحكلة) القينوني:) اإل داع  تم 
اإلبتدائية بيلدريوش بتيريخ)3)نوفلبر)

2422)تحت رقم)187.
250 P

 STATION SERVICE
CHAOUIA

SARL
D’ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
نوفلبر) (21 بتيريخ) بيلدارالبيضيء)
نوفلبر) (23 بتيريخ) مسجل  (2422
RE8677(((،2422)تم تأسيس شركة)
ذات مسؤولية محدو 1 من مسيهم 

وحيد، جصيئصهي كلي  لي :

 STATION SERVICE   : اإلسم 
 CHAOUIA SARL D’ASSOCIE

.UNIQUE
:محطة  بإ جيز  الشركة  غرض 
الوقو  البيع بيلتقسيط لللحروقيت 

السيئلة والغيزية.
العللييت  آليع  أعم  وبشكل 
تتصل  قد  التي  العقيرية  والغير 
بيملوضوع  مبيشر1  غير  أو  مبيشر1 

املشير إليه أعاله.
شيرع   (6 الدارالبيصيء   : املقر 

الزرقطوني الطيبق 2 الشقة رقم 6.
املد1 : 99 سنة

مبلغ  في  محد   ميلهي  رأس 
إلى  مقسلة  وهي  14.444.4  رهم 
 144 بقيلة  إآتليعية  حصة   144
 رهم لكل حصة إآتليعية، اكتتبت 
امليل  رأس  وينقسم  ومحرر1،  نقدا 

املدفوع بيلطريقة التيلية :
 144 العزوزي  السيد  وسف 

حصة إآتليعية.
مجلوعه : 144 حصة إآتليعية.

ألآل  مسير1  الشركة   : اإلشراف 
غير محدو  من طرف السيد  وسف 

العزوزي بصفته مسير وحيد.
املليرسة اإلآتليعية : فيتح  ني ر 

إلى 31  يسلبر.
قد تم اإل داع القينوني):)بيملحكلة)
 19 بتيريخ) بيلدارالبيضيء) التجيرية 

 يسلبر)2422)تحت رقم)854611.
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مكتب األستيذ عبد الوهيب الصد قي

موثق

طريق أنوال إقيمة البركة الطيبق األول رقم)7 

وآد1

الهيتف)/)فيكس:)4536742555

 SOCIETE INDUSTRIELLE
 DES APPARELS

 FRIGORIFIQUES DU
 MAROC ORIENTAL

S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

املقر اإلآتليعي : بوآد1 65 شيرع 
علر الريفي

الرأسليل اإلآتليعي: 
544.444.44 رهم

 قرارات آليعية للشركيء
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
 27 اإلستثنيئي املنعقد بوآد1 بتيريخ)
للشركة) الشركيء) قرر  (،2421 فبر ر)
واملسلي1) املحدو 1  املسؤولية  ذات 
التبر د املغرب) شركة تصنيع أآهز1 
الشرقي واملحد  رأسليلهي اإلآتليعي)
واملوآو ) (، 544.444.44) رهم) في)
شيرع) (65 مقرهي اإلآتليعي في وآد1)

علر الريفي،)مي  لي):
تعيين مجلس مسير للشركة  تكون)
من السي 1 السيد نكيوي محلد أمين)
الوطنية) التعريف  لبطيقة  والحيمل 
معلر) ونكيوي  ف379192) عد  
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
أحلد) ونكيوي  (25719 ف) عد  
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 

عد  ف)1)983.
تصنيع) شركة  املسلي1  للشركة 
أآهز1 التبر د املغرب الشرقي شركة)
ذات املسؤولية املحدو 1 و لك ملد1)
)6)أشهر))مع توقيع مشترك ملسير ن)

آجرين.
بيملحكلة) (: القينوني) اإل داع  تم 
ميرس) (21 بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت عد )4)15.
للخالصة واإلشير1

املسير
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SOFRANCONSEIL
بتيريخ)5)نوفلبر)2422)قرر الجلع)
 SOFRANCONSEIL لشركة) العيم 
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 
امليل) برأس  واحد،) لشخص 
إلى) مقسلة  144.444.44) رهم 
144) رهم) فئة) من  حصة  (1444
للحصة الواحد1 واملسجلة بيلسجل)
بتلير1) اإلبتدائية  بيملحكلة  التجيري 

تحت رقم)133727.
للشركة) اإلآتليعي  املقر  تحويل 
من رقم)1)الشقة)1)الطيبق األول حي)
تلير1 إلى الطيبق) (1 الفر وس مسير1)
علي) شيرع موالي  (3(76 رقم) الثيني 

الشريف،)حي املغرب العربي تلير1.

الصد ق) ني  ة  السيد1  تعيين 

محدو 1) غير  لفتر1  وحيد1  مد ر1 

السيد) السيبق  املد ر  واستقيلة 

لحسن بلكو.

اإلبتدائية) بيملحكلة  امللف  وضع 

بتلير1 بتيريخ)15) يسلبر)2422)تحت)

عد )5)95.
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ZEINOU EVENT
بتيريخ)7)نوفلبر)2422)قرر الجلع)

 ZEINOU EVENT لشركة) لعيم 

شركة ذات مسؤولية محدو 1،)برأس)

مقسلة) 144.444.44) رهم  امليل)

144) رهم) 1444)حصة من فئة) إلى)

للحصة الواحد1 واملسجلة بيلسجل)

بتلير1) اإلبتدائية  بيملحكلة  التجيري 

تحت رقم)133883.

حل الشركة.

أحلد) بنيسف  السيد  تعيين 

مصفي.

تعيين مكين التصفية):)متجر رقم)

م.س)3)العلير1 س إقيمة أس.شلس)

3)بلد ة هرهور1 تلير1.

التجيري) بيلسجل  امللف  وضع 

بتيريخ بتلير1  اإلبتدائية   بيملحكلة 

 19) يسلبر)2422)تحت عد )9563.
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DEUX STEEL
SARL

لشركة) عرفي  عقد  بلقت�شى 

DEUX STEEL SARL)سجل بيلربيط)

في)31)أكتوبر)2422)تقرر مي  لي):

تحويل املقر الرئي�شي للشركة من)

موالي) موالي  (48 شقة) (34 العلير1)

احلد الوكيلي حسين الربيط إلى رقم)

36)زنقة الكنزر1))تيبريكت سال.

تم اإل داع القينوني بكتيبةالضبط)

 15 بيملحكلةالتجيرية بيلربيط بتيريخ)

أكتوبر)2422)تحت رقم)131251.
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مكتب امو ح للحسيبيت والدراسيت الجبيئية)

والقينونية

زاوية بيترنون واإلسكندرية،)علير1 ليني)II،)شقة)

B 2)حي املستشفييت الدارالبيضيء

الهيتف):)422.82.65.98

ALMIS LAND
بيلربيط،) عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم) (،2422 نوفلبر) (14 في) مؤرخ 

تحرير نظيم أسي�شي لشركة محدو 1)

املسؤولية جيصييتهي كيلتيلي):

التسلية):)ALMIS LAND)ش.م.م.

الغرض):))مختصر))الشركة حد )

وجيرج) بيملغرب  اإلآتليعي  هدفهي 

املغرب في):

األحداث) وتنظيم  اإلقيمة 

واملطيعم واألنشطة الترفيهية.

واملنتد يت) األحداث  تنظيم 

واملعيرض واملؤتلرات.

الترفيهية) املعدات  وتسويق  تأآير 

وعلى) مبيشر  بشكل  والرييضية 

اإلنترنت.

حجز وتنظيم األنشطة السييحية)

والرييضية والترفيهية والثقيفية.

أنشطة وكالت اإلتصيالت) آليع 

مجيل) في  اإلستشيرية  واألنشطة 

التواصل) أو  الرييضة  أو  األحداث 

الترفيهي على آليع وسيئل اإلعالم،)

وسيئط) وأي  اإلنترنت  عبر  سيلي  وال 

تفيعلية.

تشغيل املبيني املخصصة لتسويق)

واألنشطة) واملطيعم  اإلقيمة  أميكن 

الترفيهية.

الهيئيت) آليع  مع  التعيون 

اإلهتليم) ذات  والدولية  الوطنية 

املشترك.

االستحواذ،)الحصول،)والتلثيل،)

بجليع) واإلستغالل،) واإلمتييز 
الحصري) الشركة  لحسيب  أشكيله،)

والعالميت) اإلجتراع  براءات  لجليع 

التجيرية ملي ذكر أعاله.

اإلستغالل املبيشر أو غير املبيشر)

الوكيالت أو  التجيرية   للعالميت 

أو الحقوق الحصرية أو اإلمتييزات ( 

)أو براءات اإلجتراع لحسيبهي الخيص.

تأجد مصلحة) أن  للشركة   جوز 

إنشيء) في  مبيشر1  غير  أو  مبيشر1 

لهي) التي  الشركيت  آليع  وتشغيل 

غرض مليثل أو مشيبه لهي.

املعيمالت) آليع  (، عيم) وبشكل 

أو) الصنيعية  أو  التجيرية  أو  امليلية 

من) غيرهي  أو  املنقولة  أو  العقيرية 

مبيشر) بشكل  املتعلقة  املعيمالت 

بغرض) آزئيي  أو  كليي  مبيشر  غير  أو 

أو أي غرض) الشركة املوضح أعاله 

املحتلل) من  صلة  ذي  أو  ( مشيبه)

الشركة) تطوير  يعزز  أو  يسهل  أن 

ونشيطهي.

املقر اإلآتليعي):)15)شيرع األبطيل)

الشقة رقم))،)أكدال الربيط.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التسجيل في السجل التجيري.

 144.444 في) حد   (: الرأسليل)

من) حصة  (1444 على) مجزأ1   رهم 

الواحد1) للحصة  144) رهم  فئة)

أسندت كلي  لي):

السيد جيلد وسيم اشطيطة)944 

حصة.

السيد  يسين لزعر)54)حصة.

السيد هشيم حجيربي)54)حصة.

للسيد) التسيير  أسند  (: التسيير)

جيلد وسيم اشطيطة.

السنة اإلآتليعية):)من فيتح  ني ر)

إلى)31) يسلبر).

بيملحكلة) (: القينوني) اإل داع  تم 

 1( بتيريخ) بيلدارالبيضيء) التجيرية 

 يسلبر)2422)تحت رقم)3)7)16.
قصد النشر واإلعالن
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FOREST GREEN
SARL AU

قرر الشريك الوحيد مي  لي):

التصفية النهيئية للشركة.

اإلتفيق على تقرير))املصفي.

بيملحكلة) (: القينوني) اإل داع  تم 

19) يسلبر) التجيرية بيلربيط بتيريخ)

2422)تحت الرقم)131227.
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ZAYSS GROUP
مي  لي:) تم  عرفي  عقد  بلقت�شى 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدو 1.

.ZAYSS GROUP(:(التسلية

الهدف اإلآتليعي):)

مستأآر عقيرات.
رأسليل الشركة):)52682444.44 

52682)حصة من)  رهم مقسلي إلى)

فئة)1444) رهم للحصة الواحد1.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي أي من تيريخ وضع)

السجل التجيري.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة ميعدا السنة)

األولى من تيريخ التسجيل.

التسيير):)السيد1 فتيحة زرني .

املقر):)59)شيرع ابن سيني شقة)11 

أكدال الربيط.

بيملحكلة) القينوني:) اإل داع  تم 

نوفلبر) (1( بتيريخ) ( التجيرية بيلربيط)

2422)تحت الرقم)9)1342.
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MOORISH BUSINESS FIRST

BUZZARTS مقاولة
SARL AU

الحل النهيئي
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)قرر) 18)أكتوبر) املنعقد بتيريخ)

السيد)YOUSSEF(MALLOUK)مسير)

. BUZZARTS SARL AU(شركة
رأسليلهي) التصفية،) في  الشركة 

14.444) رهم.
زنقة ضي ة) (6 (: مقرهي اإلآتليعي)

أكدال) (16 الشقة) (( الطيبق) عوا 

الربيط.

بسبب) للشركة  النهيئي  الحل 

الوضع الصيفي للشركة.

التسجيل):)تم التسجيل بيملحكلة)

24) يسلبر) بيلربيط  وم) التجيرية 

2422)تحت الرقم)131322.
ملخص من أآل النشر
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STE.KEY LIVING

شركة ذات مسؤولية محدو 1 

رأسليلهي : 144.444.44  رهم

املقر اإلآتليعي : شيرع الحسن األول 

حي العبي ي الرقم 5 الطيبق األول 

تلير1

بيع الحصص اإلآتليعية 
تعد الت في القينون األسي�شي

العيم اإلستثنيئي) الجلع  بلوآب 

للشركة) (2422 16) يسلبر) بتيريخ)

املسلي1) املحدو 1  املسؤولية  ذات 

KEY(LIVING))رأسليلهي)144.444.44 

 رهم،)مقرهي شيرع الحسن األول حي)

5)الطيبق األول تلير1) العبي ي الرقم)

قررت مي  لي):

التي) اإلآتليعية  الحصص  بيع 

كينت في حوز1 السيد أونجيف محلد)

4)3)حصة بقيلة)144) رهم للحصة)

الواحد1.

السيد أونجيف محلد بيع لفيئد1)

 174 ابراهيم) السو�شي  أ ت  السيد 

للحصة) 144) رهم  بقيلة) حصة 

الواحد1.

السيد أونجيف محلد بيع لفيئد1)

حصة) (174 مطيع  يسين) السيد 

بقيلة)144) رهم للحصة الواحد1.

من) و7) (6 الفصل) سيتغير  وبهذا 

القينون األسي�شي للشركة على أسيس)

هذا التقسيم الجد د.

محلد) أونجيف  السيد  استقيلة 

من تسيير الشركة.

السيد مطيع  يسين) على  اإلبقيء)

ابرهيم) السو�شي  أ ت  والسيد 

كلسير ن وحيد ن للشركة ملد1 غير)

محدو 1.

وقد تم اإل داع القينوني بيملحكلة)

24) يسلبر) اإلبتدائية بتلير1 بتيريخ)

2422)تحت رقم)9571.
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MICRO VOYAGES
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU(CAPITAL(DE : 300.000.00

DHS
 SIEGE(SOCIAL : 47 BD(OUED

 LAOU LOT MISSIMI APPT
 12 ETG 2 HAY(HASSANI

CASABLANCA
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

بتيريخ)))أكتوبر)2422)تقرر مي  لي):
تم تحويل مقر الشركة من علير1)
رقم)778)الطيبق الثيني رقم)3)القدس)
إلى) منظرني عين الشق الدارالبيضيء)
7))شيرع وا  الو تجزئة ميسيمي) رقم)
الطيبق الثيني حي الحسني) (12 شقة)

الدارالبيضيء.
القينون) من  (( البند) تغيير  تم 

األسي�شي للشركة.
بيملحكلة) القينوني:) اإل داع  تم 
بتيريخ بيلدارالبيضيء)  التجيرية 
رقم) تحت  (2422 13) يسلبر)  

.(7((85
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SH VACANCES
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS
 SIEGE(SOCIAL : N°73

 RUE ABOU ALAA ZAHER
CASABLANCA

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
بتيريخ)19)أكتوبر)2422)تقرر مي  لي):

تم تغيير الشكل القينوني للشركة)
من))ش.م.م.و إلى ش.م.م.

تم تفويت)544)حصة من السيد1)
ملو 1 سلية إلى السيد1 طهري آوطي)

عفيف.
تسيير الشركة):)من طرف السيد1)
ملو 1 سلية والسيد1 طهري آوطي)

عفيف.
من) و11) (7.6 البند) تغيير  تم 

القينون األسي�شي للشركة.

بيملحكلة) القينوني:) اإل داع  تم 
بتيريخ بيلدارالبيضيء)  التجيرية 
 7) يسلبر)2422)تحت رقم)51165).
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ENNOUR ARAB METAL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS
 SIEGE(SOCIAL :APPT(N°1 RDC
N°761 G5 AMAL 1 CYM(RABAT

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
بتيريخ)6)أكتوبر)2422)تقرر مي  لي):

من) الحصص  آليع  تفويت  تم 
السيد) إلى  محلد  اال ري�شي  السيد 

اال ري�شي عبد الصلد.)
استقيلة السيد اال ري�شي محلد)
وتعيين)) للشركة  كلسير  مهيمه  من 
السيد اال ري�شي عبد الصلد كلسير)

آد د ملد1 غير محد 1.)
من) و)1) (7.6 البند) تغيير  تم 

القينون األسي�شي للشركة.
بيملحكلة) القينوني:) اإل داع  تم 
التجيرية بيلربيط بتيريخ فيتح  يسلبر)

2422)تحت رقم)991)15.
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EVO- EXPRESS
SARL

نشر إعالن قينوني
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
 EVO-( EXPRESS اإلستثنيئي لشركة)
SARL)املنعقد بتيريخ)22)نوفلبر2422 

فقد تقرر مي  لي:
تفويت الحصص)2444)حصة بين)
كل من السي 1 اسليعيل الخيراوي،)
كلفوت للحصص من آهة،)والسيد)
للحصص) كلقتني  الخيراوي،) زكريي 

من آهة أجرى.
اإلآتليعي للشركة) ( تحويل املقر)
األول) الطيبق  النور  تجزئة  رقم62)
فوم أو ي بني مالل إلى شيرع الطيئف))
)2)الحي اإل اري الطيبق األول) الرقم)

بني مالل.

بكتيبة) تم  القينوني  اإل داع 
ببني) اإلبتدائية  بيملحكلة  الضبط 
بتيريخ (1289 رقم) تحت   مالل 

 19)سبتلبر)2422.
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 STE SIMOAGRI BENI
MELLAL
SARL AU

نشر إعالن قينوني
بلقت�شى العقد العرفي املصي ق)
تم) (2422 نوفلبر) (29 بتيريخ) عليه 
إنشيء)شركة ذات مسؤولية محدو 1)
الخصيئص) تحلل  وحيد  بشريك 

التيلية):
 STE SIMOAGRI BENI(:(التسلية

.MELLAL SARL AU
املقر اإلآتليعي):)حي بو راع بلوك)
3)الزنقة)11)رقم))113)قصبة تي لة.

الغرض اإلآتليعي):)
أشغل تسيير الضيعيت الفالحية.

رأس امليلي):)144.444.44)رهم.
مد1 الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تيريخ تسجيلهي في السجل التجيري.
محلد) الحسني  السيد  (: املسير)
غير) ملد1  ذلك  (، (CIN ID(6722

محد 1.
فيتح) من  تبتدئ  (: امليلية) السنة 

 ني ر إلى)31) يسلبر من كل سنة).
بكتيبة) تم  (: القينوني) اإل داع 
الضبط بيملحكلة اإلبتدائية بقصبة)
السجل) (،191 رقم) تحت  تدلة 
 12 بتيريخ) (،2299 عد ) التجيري 

 يسلبر2422.
265 P

STE. FOU-GIA TRANS
SARL AU

نشر إعالن قينوني
بلقت�شى املحضر املصي ق عليه)
اإلستثنيئي) العيم  الجلع  طرف  من 
 STE.( FOU-GIA( TRANS لشركة)
 2422 نوفلبر) (21 بتيريخ) (SARLAU

فقد تقرر مي  لي):

من) الشركة  رأسليل  رفع 

144444.44) رهم إلى)2444.444.44 

 رهم)،)و لك بإنشيء)19444)نصيب)
آد د.

بكتيبة) تم  القينوني:) اإل داع 
ببني) اإلبتدائية  بيملحكلة  الضبط 
بتيريخ (1225 رقم) تحت   مالل 

 17) يسلبر)2422.
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STE. CHAG-FRERES
SARL AU

نشر إعالن قينوني
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
بتيريخ عليه  املصي ق   اإلستثنيئي 

 6)فبرا ر)2422،)تقرر مي  لي:
السلبية)مجلوع) النتيجة  بحكم 
رأسليل) مبلغ  فيق  الذي  العجز))
فقد تقرر تغطية مي تبقى) (، الشركة)
من هذا العجز من الحسيبيت الجير1)

للشركيء.
عللية حل وتصفية) إعالن انتهيء)
مسير) ذمة  تبرئة  وبيلتيلي  الشركة،)
العربي،) شكراوي  السيد  الشركة 

الذي أسندت إليه هذه املهلة.
بكتيبة) تم  القينوني  اإل داع 
اإلبتدائية) بيملحكلة  الضبط 
بتيريخ (197 عد ) تحت  مالل   ببني 

 ))ميرس)2422.
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STE. JAWARI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1
إعالن تعد ل الغي ة من الشركة

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
في) املؤرخ   JAWARI SARL لشركة)
تم اتخيذ القرارات) (2422 أكتوبر) (5

التيلية):
تعد ل الغي ة من الشركة لتصبح)

شركة مسيهلة وزراعية.
األسي�شي) القينون  صييغة  إعي 1 

للشركة.
بيملحكلة) (: القينوني) اإل داع  تم 

الذهب-الداجلة)) بوا   اإلبتدائية 

رقم) تحت  (2422 نوفلبر) (1( بتيريخ)

.235(
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 STE. LEMON CALL
SARL AU

رأسليلهي : 144.444.44  رهم 

املقر اإلآتليعي : علير1 8 شقة 

8 رييض االسليعيلية 1 شطر ب 

الطيبق ) مكنيس 

السجل التجيري : 39))5

الغير) العيم  الجلع  بلقت�شى 

 LEMON CALL لشركة) العي ي 

بتيريخ املنعقد   ش.م.م.ش.و،)

 17)أغسطس)2422،)تقرر مي  لي):

املوافقة الكلية على تقرير املسير)

ألوانه) السيبق  الحل  عللييت  حول 

للشركة.

الرؤوف) عبد  السيد  تعيين 

التعريف) لبطيقة  الحيمل  الصنهيجي 

الوطنية رقم  )57)66)كلصفي وكذا)

اجتصيصيته وواآبيته.

كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 

الضبط بيملحكلة التجيرية بلكنيس)

تحت رقم) (2422 21) يسلبر) بتيريخ)

.1337
للبيين واإلشير1
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DISPROBIO
SARL AU

تأسيس شركة 
محرر  وم) عرفي  عقد  بلقت�شى 

مسجل في الربيط) (2422 أكتوبر) (11

تم) قد  (2422 أكتوبر) (19 بتيريخ)

املسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس 

املحدو 1 بشرك واحد.

(: اإلآتليعية) التسلية 

.DISPROBIO SARL AU

الهدف اإلآتليعي):

مصنع وتسويق املنتجيت الغذائية)

الحيوية.

)تيآر أغذ ة عيم.)

نقل وتوزيع السلع.

استيرا  وتصد ر السلع.
 144.444.44 (: رأس ميل الشركة)

 رهم مقسم إلى)1444)حصة من فئة)

144.44) رهم للحصة الواحد1):

السيد رشيد حلدي)1444)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي أي من تيريخ وضع)

السجل التجيري.
زنقة) (8 34)شقة) :)علير1) العنوان)

موالي احلد لوكيلي حسين الربيط.

املسير):)السيد رشيد حلدي.

في املحكلة) (: تم اإل داع القينوني)

  14185 التجيرية بيلربيط تحت رقم)
بتيريخ)29)نوفلبر)2422)رقم السجل)

التجيري)385)16.

270 P

 STE LYFE KITCHEN
SARL AU

تأسيس شركة
محرر  وم) عرفي  عقد  بلقت�شى 

مسجل في الربيط) (،2422 اكتوبر) (6

تم) قد  (،2422 أكتوبر) (24 بتيريخ)

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدو 1 بشريك واحد.

 STE( LYFE(KITCHEN(: التسلية)

.SARL AU

الهدف االآتليعي):)جدمة التلوين)

والتلوين املتنقل.

تيآر أغذ ة ونيجوس.
14.444) رهم) (: رأسليل الشركة)

 144 144)حصة من فئة) مقسم الى)

 رهم للحصة الواحد1):

 144 (.. الراوي) سليلة  السيد1 

حصة.

املد1):)99)سنة ابتداء)من األسيس)

السجل) وضع  تيريخ  من  أي  النهيئي 

التجيري.

رقم) شقة  (34 علير1) (: العنوان)
زنقة موالي احلد لوكيلي حسين) (8

الربيط.

املسير):)السيد1 سليلة الراوي.

املحكلة) في  القينوني  اإلبداع  تم 

 14(75 التجيرية بيلربيط،)تحت رقم)
رقم) (،2422 12) يسلبر) بتيريخ)

السجل التجيري)673)16.
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 STE ZAIRE MATERIEL

AGRICOLE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1

بشريك وحيد

مقرهي اإلآتليعي : 5 زنقة  رعة 

إقيمة فيطلة الزهراء الشقة رقم 5 

أكدال الربيط

تأسيس شركة

بتيريخ عرفي  عقد   بلقت�شى 

 )2)نونبر)2422)بيلربيط،)تم تأسيس)

شركة تحلل الخصيئص التيلية):

 STE ZAIRE MATERIEL(:(التسلية

AGRICOLE،)ش.م.م.ش.و.

في) مقيول  (: اإلآتليعي) الهدف 

التسيير واالستغالل الفالحي.

تيآر مستور .

رأسليل):)144.444) رهم مقسلة)

بقيلة) اآتليعية  حصة  (1444 الى)

144) رهم للحصة الواحد1 بحوز1)

فيطلة) السيد1  الوحيد1  الشريكة 

افقير.

من تيريخ) ( 99)سنة ابتداء) (: املد1)

التقييد بيلسجل التجيري.

زنقة  رعة) (5 (: اإلآتليعي) املقر 

 5 الشقة رقم) إقيمة فيطلة الزهراء)

أكدال الربيط.

فيطلة) السيد1  تعيين  (: التسيير)

افقير مسير1 ملد1 غير محدو 1.

القينوني بلكتب) لقد تم اإلبداع 

التجيرية) بيملحكلة  التجيري  السجل 

(،2422 13) يسلبر) بتيريخ) بيلربيط 

تحت رقم)131177.

التجيري) بيلسجل  التقييد  رقم 

.16(711
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STE WEEGOMOBILITYLAB

SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 1

رأسليلهي : 111.244  رهم

مقرهي اإلآتليعي : 14 زنقة صنعيء 

شقة رقم 5 حسين الربيط

الزيي 1 في رأسليل 
العيم) الجلع  قرار  بلقت�شى 

 15 بتيريخ) العي 1  فوق  املنعقد 

الشركة) شركيء) قرر  (،2422 نونبر)

(،WEEGOMOBILITYLAB SARL

مقرهي) 111.244) رهم،) رأسليلهي)

زنقة صنعيء) (14 بيلربيط) اإلآتليعي 

شقة رقم)5)حسين)،)تقرر مي  لي):

844) رهم في رأسليل) زيي 1 مبلغ)

 111.244 من) لينتقل  الشركة 

 8 112.444) رهم بيصدار)  رهم الى)

144) رهم) بقيلة) آد د1  حصص 

لكل حصة مكتتب ومدفوع بيلكيمل)

عن طريق مقيصة مستحقيت معينة)

وسيئلة ومستحقة على الشركة.

في) 11.244) رهم  مبلغ) زيي 1 

رأسليل الشركة لينتقل من)112.444 

بيصدار) 123.244) رهم  الى)  رهم 

112)حصة آد دا بقيلة)144) رهم)

لالكتتيب وسدا  املسيهلة نقدا.

 UM6P الشركيت) على  املوافقة 

 CASH PLUS ( و) (VENTURES SA

 KALYS و) (VC FUNDI SARL

 VENTURES VC FUNDI SARL

كشركيء)آد .

النظيم األسي�شي) تعد ل واعتلي  

للشركة.

بكتيبة) القينوني  اإلبداع  تم 

الضبط بيملحكلة التجيرية بيلربيط،)

تحت) (،2422 16) يسلبر) بتيريخ)

131275)و8)1313،)السجل) رقلين)

التجيري رقم)137583.
بلثيبة مقتطف وبيين

فيدكس
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  وان األستيذ فؤا  العلمي
موثق بيلدارالبيضيء

STE BOUHDIDA ET FILS
شركة ذات مسؤولية محدو 1

من) حرر  توثيقي  عقد  بلقت�شى 
موثق) العلمي  فؤا   األستيذ  طرف 
34) ونيو) بتيريخ) بيلدارالبيضيء،)
األسي�شي) القينوني  إنجيز  تم  (2422
املحدو 1) املسؤولية  ذات  لشركة 
 STE BOUHDIDA ET FILS(:(1املسلي

SARL،)وجصيئصهي كيلتيلي):
 STE BOUHDIDA ET (: التسلية)

.FILS SARL
معيمالت) آليع  (: املوضوع)

العقيرات من بيع وشراء.
وا جيره) وا راته  املحل  ملكية 
وبيعه،)رسم عقيري رقم)01/58.250 

و)01/58.251.
العللييت) آليع  عيمة  وبصفة 
بصفة) تتعلق  التي  وامليلية  التجيرية 
بنشيط) مبيشر1  غير  أو  مبيشر1 

الشركة.
الدارالبيضيء) (: اإلآتليعي) املقر 

256)أبو زيد الدا و�شي املعيريف.
سنة اال في) (99 (: املد1 اإلآتليعي)
التي) التلد د  أو  املبكر  الحل  حيالت 

 نص عليهي القينون.
 14.444 (: اإلآتليعي) الرأسليل 
حصة بقيلة) (144 الى)  رهم مقسم 
مكتتبة) 144) رهم  منهي) واحد1  كل 

ومحرر1 في مجلوعهي للشركيء.
 56 (..... ميني) بوحد د1  السيد1 

حصة.
السيد رشيد   وري).....)9)حصة.

السيد عبد الرحيم   وري)).....)9 
حصة.

السيد كريم   وري).....)9)حصة.
السيد هشيم   وري).....)9)حصة.

 ( (..... صفية   وري) السيد1 
حصة.

السيد1 ليلى   وري).....)))حصة.
املجلوع)....)144)حصة.

رشيد) السيد  تعيين  تم  (: اال ار1)
لذات) وحيد  مسير  بصفته    وري 

الشركة ملد1 غير منتهية.

تم اإلبداع القينوني لهذا القينون)
الضبط) كتيبة  لدى  األسي�شي 
بيلدارالبيضيء) التجيرية  بيملحكلة 
تحت) (،2422 نونبر) (21 بتيريخ)
رقم) تجيري  سجل  (،8(5928 الرقم)

.562.139
لال داع والنشر

األستيذ العلمي
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  وان األستيذ فؤا  العلمي

موثق بيلدارالبيضيء

 STE CIVILE IMMOBILIERE
HICHAM

رأسليلهي : 14.444  رهم
مقرهي اإلآتليعي : الدارالبيضيء 256 

أبوزيد الدا و�شي املعيريف
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
فؤا ) األستيذ  طرف  من  املحرر 
بتيريخ) بيلدارالبيضيء،) موثق  العلمي 
مسيهلوا) قرر  (،2422 34) ونيو)
 STE ( العقيرية) املدنية  الشركة 
 CIVILE IMMOBILIERE HICHAM
ومقرهي) 14.444) رهم  رأسليلهي) (،
الدا و�شي) ابوزيد  (256 اإلآتليعي)
املعيريف الدارالبيضيء،)تقرر مي  لي):

أحلد) السيد   وري  بوفي1  عللي 
التي) أعاله  املذكور1  الشركة  شريك 
2421،)تيركي) 34)أغسطس) حدتث في)

ورثته كل من):
زوآته وأوال ه):

السيد1 بوحد د1 ميني).....)80/10 
حصة.

السيد رشيد   وري).....)80/14
(..... ( الرحيم   وري) عبد  السيد 

.80/14
السيد كريم   وري).....)80/14.

السيد هشيم   وري).....)80/14.

السيد1 صفية   وري).....)80/7.
السيد1 ليلى   وري).....)80/7.

للشركة) القينوني  الشكل  تحويل 
الى شركة) العقيرية املدنية املذكور1 
ذات مسؤولية محدو 1،)تحلل نفس)
ورأسليل،) واملد1  مسجل  املكتب 

وذلك في اطير تنسيق الشركة.

تغيير اسم الشركة املسلي1 حيليي)

 BOUHDIDA ET(الى اسم(HICHAM

.FILS

تعد ل غرض الشركة الذي  صبح)

على النحو التيلي):

ملكية وا ار1 وتأآير وبيع املحالت)

 01/58.250 رقم) عقيري  رسم 

و01/58.251.

املعيمالت) آليع  عيم  وبشكل 

وغير) واملنقولة  والتجيرية  امليلية 

مبيشر) بشكل  املتعلقة   املنقولة 

أو غير مبيشر الكيئن املذكور أعاله،)

املليثلة املعيمالت  آليع   وكذلك 

أو ذات الصلة التي من املحتلل أن) (

تعزز تطوير الشركة.

تعيين السيد   وري رشيد مسير)

للشركة اعتبيرا من)34) ونيو)2422،)

آليع) ويلنحه  منتهية  غير  لفتر1 

املنصوص) النحو  على  الصالحييت 

عليه في املي 1)15)من النظيم األسي�شي)

للشركة املذكور1.

قرر تفويض السيد   وري رشيد)

للشركة ذات) الوحيد  املد ر  بصفته 

بيسم) املعروفة  املحدو 1  املسؤولية 

(،BOUHDIDA ET FILS SARL

عقيري) رهن  كضيمن  بيلوقوف 

 01/58.250 تحت رسم عقيري رقم)

امليلية) االوراق  على  و01/58.251)

لضلين ائتلين ملنوح من قبل آليع)

الشركة) الى  املصرفية  املؤسسيت 

املعروفة) املحدو 1  املسؤولية  ذات 

 EXTAPORT COMPANY بيسم)

وهذا بدون تحد د املبلغ.

لدى) القينوني  اإلبداع  تم 

التجيرية) بيملحكلة  الضبط  كتيبة 

بيلدارالبيضيء)بتيريخ)21)نونبر)2422،)

تحت الرقم)5928)8.
لال داع والنشر

األستيذ العلمي
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  وان األستيذ1 سلوى الحفييني
موثقة بيلدارالبيضيء)إقيمة عبد املومن)8)زاوية)
زنقة بيسكيي شقة رقم)13،)الطيبق الخيمس

استمرار عقد تسيير حر
بلوآب عقد موثق بيلدارالبيضيء)

(،2422 24) يسلبر) بتيريخ)

تيريخ) في  بيلدارالبيضيء) سجل 

سجل) تحت  (،2422 24) يسلبر)

(،242244(17811(97 اإلبداع)

 REF PAI (،37358 بي اء) أمر 

السيد) قيم  (7419239878222

بطيقة) حيمل  املسطيري  ا ريس 

 B13714 رقم) الوطنية  التعريف 

حر) تسيير  عقد  استلرار  بلنح 

حسنيء) املسطيري  السيد1  لفيئد1 

الوطنية) التعريف  لبطيقة  حيملة 
بيلسجل) املتعلق  BE(88(41و  رقم)

في) املستغل  و  له  املللوك  التجيري 

الدارالبيضيء)املركز التجيري بن علر)
نيفع) هللا  عبد  زنقة  (75 رقم) املحل 
واملقيد من أآله في السجل التجيري)

للدارالبيضيء،)تحت رقم)52422).

قيبلة) سنوات  (3 ملد1) وذلك 

للتجد د الضلني.
مقتطف لالشهير

األستيذ1 سلوى الحفييني
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 STE FR BUREAU
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1

بشريك واحد

مقرهي اإلآتليعي : رقم 6) شيرع 

عقبة، شقة رقم 2 أكدال الربيط

سجل التجيري رقم : 125919

الربيط

املؤرخ) العيم  الجلع  بلقت�شى 

بتيريخ))2) يسلبر)2419،)قرر املسير)

التعد الت التيلية):

فسخ الشركة السيبق الوانه.

فضيل) رشيد  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.
شيرع) ((6 رقم) (: التصفية) مقر 

عقبة،)شقة رقم)2)أكدال الربيط.
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رشيد) السيد  املصفي  براء1 

فضيل.

بكتيبة) القينوني  اإلبداع  تم 

الضبط بيملحكلة التجيرية بيلربيط،)

13) ني ر) بتيريخ) (143884 تحت رقم)

.2424
عن النسخة والنص

277 P

STE BEST QUALITY
SARL

بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتيريخ)

2422،)قرر املشيركين في) 22)سبتلبر)

الشركة مي  لي):

جتم حسيبيت الشركة.

تصفية الشركة.

بكتيبة) القينوني  اإلبداع  تم 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

(،2422 12) يسلبر) بتيريخ) بتلير1 

تحت رقم)9547.
مقتطف وبيين

278 P

 STE GROUPE MEDIA

COMMUNICATION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 1

تأسيس شركة
بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتيريخ)

19)سبتلبر)2422،)تم تأسيس شركة)

بيملواصفيت) املسؤولية  محدو 1 

التيلية):

 STE GROUPE (: التسلية)

 MEDIA COMMUNICATION

.SARL

السفلي) الطيبق  (: التجيري) املقر 
رقم)68)تجزئة بلفقيه بتلير1.

الهدف التجيري):)مقيول جدميتي،)

اشهير تسويق وتواصل.

 144.444 في) محد   (: الرأسليل)

حصة (1444 الى) مقسلة    رهم 

)كلي  لي):

السيد محلد بكيس)744)حصة.

السيد احلد جربوش)344)حصة.

املد1):)99)سنة من تيريخ تأسيسهي.
التسيير):)السيد محلد بكيس.

((،94(3 القينوني رقم) تم اإلبداع 
سجل) بتلير1،) االبتدائية  بيملحكلة 

تجيري رقم)47)137.
279 P

STE MADSTORE
SARL AU

تعد الت بيلشركة
 STE MADSTORE(:(اسم الشركة

.SARL AU
 1444 الشركة) حصص  تفويت 
حصة من السيد رشيد شيشيوي الى)

السيد طيرق طه.
شيشيوي) رشيد  السيد  استقيلة 
السيد) وتعيين  الشركة  تسيير  من 

طيرق طه مسير لشركة.
بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تم 
التجيرية بيلربيط تحت رقم)131589.
280 P

STE MAS DEL SOL
SARL

رأسليلهي : 144.444  رهم
السجل التجيري رقم : 7)56)

 SIEGE : N°223 LOT(DAKHLA
SIDI(SAID(MEKNES

GSM : 06.61.91.76.71
االشهير

بتيريخ) استثنيئي  عقد  بلقت�شى 
2422،)من طرف الشركيء) 9)سبتلبر)

قرر مي  لي):
تفويت)544)حصة اآتليعية من)
غييت) لفيئد1  محلد  بوجراز  طرف 

عبد الفتيح.
استقيلة السيد بوجراز محلد من)

تسيير الشركة.
تعد ل) الوحيد  الشريك  قرر 
القينون) من  و)1) (7 (،6 (،1 البنو )

األسي�شي للشركة.
تعد ل القينون األسي�شي للشركة.

بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تم 
(،(473 التجيرية بلكنيس تحت رقم)

بتيريخ)7)نونبر)2422.
281 P

STE ELONSS PROMO
SARL

 SIEGE : N°26 LOT(OUALILI(AIN

TAOUJDATE EL HAJEB

G.S.M(N° : 06.61.30.94.62

الحل املسبق للشركة
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

بلقر) (،2422 نونبر) (17 بتيريخ)

التصفية حيث قرر الشركيء)مي  لي):

 ELONSS للشركة) املسبق  الحل 

آليل) السيد  ( وتعيين) ( (PROMO

ا ري�شي احلد املسؤول عن التصفية.

برقم) التصفية  مقر  تحد د  تم 

تيوآضيت) عين  وليلي  تجزئة  (26

الحيآب.

بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تم 

التجيرية بلكنيس بتيريخ)15) يسلبر)

2422،)تحت رقم اإلبداع رقم)1312.

282 P

STE STAVECO
SARL AU

 SIEGE : N°1230 BASSATINE 7

TRANCHE 2 MEKNES

G.S.M(N° : 06.61.99.28.36

رأسليلهي : 144.444  رهم

السجل التجيري رقم : 36757

االشهير
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

طرف) من  (2422 نونبر) (14 بتيريخ)

الشريك الوحيد حيث قرر مي  لي):

للشركة) اإلآتليعي  املقر  تحويل 

 2 شطر) (7 البسيتين) (1234 من رقم)

 2 االطلس) حي  (1( رقم) الى  مكنيس 

احداف ازرو.

األسي�شي) القينون  تعد ل  تم 

للشركة

بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تم 

 1261 رقم) تحت  بلكنيس  التجيرية 

بتيريخ)6) يسلبر)2422.

283 P

STE STAVECO
SARL AU

 SIEGE : N°14 HAY(AL(ATLAS 2

AHADAF AZROU

G.S.M(N° : 06.61.99.28.36

رأسليلهي : 144.444  رهم

السجل التجيري رقم : 1891

االشهير
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

طرف) من  (2422 نونبر) (14 بتيريخ)

الشريك الوحيد حيث قرر مي  لي):

للشركة) اإلآتليعي  املقر  تحويل 

أحداف) (2 حي االطلس) (1( من رقم)

ازرو.

بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تم 

  373 رقم) تحت  بيزرو،) االبتدائية 

بتيريخ) (1891 رقم) التجيري  السجل 

13)) يسلبر)2422.

284 P

 STE  SI SERVICE

 INTEGRATION
SARL AU

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

الحصص) تفويت  وعقد  االستثنيئي 

 8 بتيريخ) املحين  األسي�شي  والنظيم 

ميرس)2422،)تم مي  لي):

اآتليعية) حصة  (1444 تفويت)

التي في حوز1 السيد بن  حي محلد)

الى السيد عثلين علوي محلدي.

علوي) عثلين  السيد  تعيين 

محلدي كلسير آد د.

نقل املكتب املسجل للشركة من)

حي املعلور1) (1 أنين العلير1) (- ميس)

تلير1 الى اميل)5)رقم)16))حي املسير1)

يعقوب املنصور الربيط.

كتيبة) ( القينوني لدى) تم اإلبداع 

الضبط بيملحكلة االبتدائية في تلير1)

2422،)تحت رقم) 21) يسلبر) بتيريخ)

.9584

285 P
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STE IGNOM
SARL AU

بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
تأسيس) تم  (،2422 2) يسلبر)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
تحلل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصيئص التيلية):
.IGNOM(:(التسلية

.SRAL AU(:(الصفة القينونية
مقيول) (: اإلآتليعي) الهدف 
مفيوض) مختلفة،) تشييد  أو  اعليل 

واالستيرا  والتصد ر.
14.444) رهم) (: رأسليل الشركة)
مقسلة الى)144)حصة من فئة)144 
بين) موزعة  الواحد1  للحصة   رهم 

الشركيء)على الشكل التيلي):
السيد عي ل مجيهد)144)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)
التأسيس النهيئي أي من تيريخ وضع)

السجل التجيري.
من فيتح  ني ر الى) (: السنة امليلية)
31) يسلبر من كل سنة ميعدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.
عين) تجزئة  (: اإلآتليعي) املقر 
علير1) الثيني  الطيبق  العتيريس 

الصخيرات تلير1)))شقة)142.
املسير):)السيد عي ل مجيهد).

(: التجيري) بيلسجل  التقييد  رقم 
.137967

286 P

STE NT HOLDING
17)نونبر) على اثر قرار املسير ليوم)
(،STE NT HOLDING(2422،)لشركة
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 144.444 رأسليلهي) وحيد،) بشريك 

 رهم  رهم،)تقرر مي  لي):
تلت) املصفي  تقرير  قراء1  بعد 

املصي قة على حسيبيت التصفية.
والنطق) املصفي  ذمة  واجالء)

بيقفيل عللييت التصفية.
بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تم 
االبتدائية بسال،)بتيريخ)15))) يسلبر)

2422،)تحت رقم)4165).
287 P

 STE AMSHAD

 CONSTRUCTION
SARL

العيم) الجلع  قرار  اثر  على 
نونبر) (21 ليوم) االستثنيئي 
 STE AMSHAD لشركة) (،2422
شركة) (،CONSTRUCTION SARL
رأسليلهي) ذات املسؤولية املحدو 1،)

144.444) رهم  رهم،)تقرر مي  لي):
تلت) املصفي  تقرير  قراء1  بعد 

املصي قة على حسيبيت التصفية.
والنطق) املصفي  ذمة  واجالء)

بيقفيل عللييت التصفية.
بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تم 
االبتدائية بسال،)بتيريخ)24))) يسلبر)

2422،)تحت رقم)4189).
288 P

STE MCDATA
SARL AU

)) ني ر) على اثر قرار املسير ليوم)
 STE MCDATA لشركة) ( (،2419
املسؤولية) ذات  شركة  (،SARL AU
رأسليلهي) وحيد،) بشريك  املحدو 1 

144.444) رهم  رهم،)تقرر مي  لي):
حل الشركة.

اعالن السيد غلو مجيد كلصفي)
للشركة.

مقر التصفية رقم)64)مكرر شيرع)
حي) (24 عبد الرحيم بوعبيد سكتور)

رييض الربيط.
كتيبة) لدى  القينوني  اإلبداع  تم 
الضبط بيملحكلة التجيرية بيلربيط،)
بتيريخ)22))) يسلبر)2422،)تحت رقم))

.131619
289 P

STE YATRIBAT
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : N°5 AVENUE(AL(KIFAH
BLOC(AG 2EME(ETAGE(RABAT

RC(N° : 85717
العيم) الجلع  بلقت�شى 
بتيريخ واملنعقد  العي ي   الغير 

شركة) قرر شركيء) (،2422 نونبر)  2  

YATRIBAT،)مي  لي):

الى) للشركة  اإلآتليعي  املقر  نقل 
زنقة انيبية) (2 رقم) (: العنوان الجد د)

سكتور)11)حي الرييض الربيط.

بكتيبة) القينوني  اإلبداع  تم  لقد 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

(،2422 21) يسلبر) بتيريخ) بيلربيط 

تحت رقم)131558.

290 P

STE EXPERSKILLS
 SARL

مسجل) عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم) بيلربيط،) (2422 ( نونبر) (14 بتيريخ)

وضع القينون األسي�شي لشركة تحلل)

الخصيئص التيلية):

STE(EXPERSKILLS(:(التسلية(

ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 

مسؤولية محدو 1.

االستشيرات) (: اإلآتليعي) الهدف 

املعلوميتية.

رأسليل الشركة):)144.444) رهم)

فئة) من  حصة  (1444 الى) مقسلة 

144) رهم للحصة الواحد1 موزعة)

بين الشركيء)على الشكل التيلي):

 544 ( لكدالي) سلوى  السيد1 

حصة.

 544 (.... الغيزي) أسليء) السيد1 

حصة.
االشعري) زنقة  (: اإلآتليعي) املقر 

أكدال) (29 رقم) شقة  (2 العلير1)

الربيط.

املشترك) التسيير  عهد  (: التسيير)

لكدالي) سلوى  السيد1  الى  لشركة 

غير) ملد1  الغيزي  أسليء) والسيد1 

محدو 1.

من فيتح  ني ر الى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة.

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي.

(: التجيري) بيلسجل  التقييد  رقم 

.16(963

291 P

شركة ايربان وود

شركة ذات مسؤولية محدو 1

بشريك وحيد

رأسليلهي : 14.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي  : إقيمة اليسر )5 

زنقة سليم شرقيوي الطيبق 3 شقة 

رقم 11 البيضيء

حل وتصفية
السجل التجيري رقم : 256725

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في فيتح  ني ر)2422،)تقرر حل)

محدو 1،) مسؤولية  ذات  الشركة 

14.444) رهم) الرأسليلهي) مبلغ 

إقيمة) ( اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان 

شرقيوي) سليم  زنقة  (5( اليسر)

البيضيء) (11 رقم) شقة  (3 الطيبق)

نتيجة عدم تحقيق الهدف.

الجيوي) الغني  عبد  السيد  وعين 

عنوانه تجزئة الورو  رقم و15)شقة)

معروف) سيدي  (1 الطيبق) (1 رقم)

البيضيء)كلصفي للشركة.

وعند االقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية.

بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تم 

التجيرية بيلبيضيء)بتيريخ)19) يسلبر)

2422،)تحت رقم)854896.

292 P

شركة ميدنايت سان انفيست

شركة ذات مسؤولية محدو 1

بشريك وحيد

الزيي 1 في رأسليل الشركة
بلقت�شى الجلع العيم الغير عي ي)

قرر) (،2422 ( 12) يسلبر) بتيريخ)

ميدني ت) لشركة  الوحيد  الشريك 

الشركة) بلقر  انفيست،) سين 

املتواآد بيملتجر السفلي)5)زنقة أمين)

حي راسين البيضيء،))مي  لي):
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الشركة،) رأسليل  في  الزيي 1 

144.444) رهم الى) وذلك برفعه من)

بزيي 1) وذلك  11.444.444) رهم،)

وذلك) 14.944.444) رهم،) ميقدره)

للشريك) الجيري  الحسيب  بي ميج 

محلد) بنزكري  للسيد  الوحيد،)

املسللة من) الشهي 1  حسب  سعد،)

طرف السيد أحلد بوشيمة،)مراقب)

وبذلك  صبح الرأسليل) الحسيبيت،)

 11.444.444 اإلآتليعي للشركة هو)

حصة) (149.444 أي بيضيفة)  رهم،)
ليكون) السيبقة،) الحصص  على 

 114.444 هو) النهيئي  مجلوعهي 

حصة،)بقيلة)144) رهم للحصة.

وعليه فبعد هذه الزيي 1،)فيلجلع)

حصص) بين  وأكد،) صرح  العيم 

الشركة أصبحت كيلتيلي):

(... سعد) محلد  بنزكري  السيد 

 11.444.444 (.... حصة) (114.444

 رهم.

النظيم) من  (7 الفصل) تعد ل 

القينوني للشركة.

بكتيبة) القينوني  اإلبداع  تم 

بيلدار) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

13) يسلبر) وذلك  وم) ( البيضيء،)

2422،)تحت رقم)854361.

293 P

STE SANO PARA
شركة ذات مسؤولية محدو 1

بشريك وحيد
رأسليلهي : 144.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : حي السالم بلوك 

11 اضيفي رقم 6 سال

بقرار من الشريك الوحيد بتيريخ)

34)نونبر)2422،)تقرر مي  لي):

وابراء) للشركة  النهيئي  االقفيل 

مصفي الشركة.

بكتيبة) القينوني  اإلبداع  تم 

بسال،)) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 

بتيريخ)19)) يسلبر)2422،)تحت رقم)

.(4181

294 P

 STE ENERGIE

 RENOUVELLABLE ET

TELECOMMUNICATION

SARL AU

بلقت�شى املحضر املؤرخ بيلربيط)

بتيريخ)7)نونبر)2422،)تم تغيير بعض)

قوانين الشركة حد  مي  لي):

اضــــــــــــــيفة اسم تجيري تحت اسم)

.ER-(TELECOM

بكتيبة) القينوني  اإلبداع  تم 

الضبط بيملحكلة التجيرية بيلربيط،)))

بتيريخ (،131185 رقم)  تحت 

 )1) يسلبر)2422.

295 P

 FOOD EQUIPEMENT شركة
رأس ميلهي 544.444  رهم

إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم وضع القينون) (2422 سبتلبر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملواصفيت التيلية):)

 FOOD (: التسلية)

.EQUIPEMENT

محل) (1(3 رقم) (: املقر اإلآتليعي)

رقم)1)تجزئة الدراركة أكي  ر.

)الهدف اإلآتليعي):)

)تيآر أو) -)االستيرا  والتصد ر) (1

منتج وسيط).

2)-)التجير1 أو التجير1 بشكل عيم.

أ وات) تصنيع أثيث املحالت،) (- (3

منزلية صغير1 وكبير1.)

مبلغ) في  حد   (: الرأسليل)

إلى) مقسلة  544.444.44) رهم 

 144 حصة اآتليعية بقيلة) (5444

الشكل) على  موزعة  للحصة،)  رهم 

التيلي):)))

اميلون محلد):)3754)حصة.

بنلبيرك مصطفى):)1254)حصة.

التسيير):)السيدان اميلون محلد)

للشركة) مسيرا  مصطفى  وبنلبيرك 

ملد1 غير محدو 1.

املد1):)99)سنة.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر.

بتيريخ القينوني  اإل داع   تم 

34)سبتلبر)2422)تحت رقم)118664 

التجيرية) بيملحكلة  تسجيله  وتم 

بأكي  ر تحت رقم)3)534.
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 STE M7 ENERGY S.A.R.L AU
قرر بلوآب آلع منعقد بتيريخ)

5) يسلبر)2422)تأسيس شركة ذات)

الخصيئص التيلية):

التسلية):)لقد تم تسلية الشركة

M7 ENERGY SARL AU)شركة ذات)

املسؤولية املحدو 1.

2.)املقر):)مقر الشركة شيرع محلد)

الصنيعي) الحي  (973 رقم) الخيمس 

تسيال الدشير1 الجهي  ة)

في) حد   (: أموال) رؤوس  (.3

إلى1444  مقسومة  144.444) رهم 

حصة من)144) رهم للواحد وموزعة)

كيلتيلي):

 1444 امين) مويسيت  السيد1 

( حصة.))

املجلوع):)1444)حصة)

).)املوضوع):)محطة الوقو .)

السيد1) يعتبر  (: التسيير) (.5

ملد1) لشركة  املسير1  امين  مويسيت 

غير محدو 1 و املسؤولة عن النشيط)

للعللييت البنكية) الشركة واإلمضيء)

لشركة.)

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1) (.6

تأسيسهي حسب املحضر التأسي�شي)

تم) لقد  (: القينوني) اإل داع  (.7

املحكلة) لدى  القينوني  اإل داع 

االبتدائية بينزكين بتيريخ)19) يسلبر)

السجل) (2522 رقم) تحت  (2422

التجيري رقم)27591.
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STE MECATROMED
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1
حرر) عرفي  عقد  بلقت�شى  (- (1

 2422 نوفلبر) (14 بتيريخ) أكي  ر  في 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدو 1 لهي املليزات التيلية):)

 MECATROMED (: التسلية)

ش.م.م.

 الهدف):)املوا  االستهالكية ومعدات

طب االسنين.

معدات طبية وشبه طبية.

شيرع) (79 رقم) (: اإلآتليعي) املقر 

غيندي القدس أكي  ر.

العر�شي)) جيلد  :السيد  التسيير)

ملد1 غير محدو 1.

رأسليل الشركة)144.444) رهم.)

لدى) القينوني  اإل داع  تم  (- (2

بتيريخ بأكي  ر  التجيرية   املحكلة 

رقم) تحت  (2422 47) يسلبر)

119571)سجل تجيري رقم)53813.

298 P

MANAS IMMO شركة
ش.م.م ذات شريك واحد

رأسليلهي : 144.444   رهم

مقرهي اإلآتليعي :  حي موالي رشيد 
 زنقة انفيفن رقم 2)7 الداجلة

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بلوآب  (- (1

تم) (2422 أغسطس) (18 بتيريخ)

املسؤولية) محدو 1  شركة  تأسيس 

املليزات) ذات  واحد  شريك  ذات 

التيلية)):)

 MANAS IMMO (: التسلية)

ش.م.م ذات شريك واحد.)

الهدف):

-)اإلنعيش العقيري.

-)أشغيل البنيء)وأشغيل مختلفة.

-)االستيرا  والتصد ر.

-)املقر اإلآتليعي):)حي موالي رشيد)

زنقة انفيفن رقم)2)7)الداجلة.
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144.444 (:  رأس امليل اإلآتليعي)

1444حصة من فئة)  رهم مجزأ إلى)

ترآع) الواحد1  للحصة  144) رهم 

كلهي للسيد رضوان ا  سعيد.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

اإلمضيء) وتخويله  ا  سعيد  رضوان 

املنفر  ملد1 غير محدو 1.

السنة اإلآتليعية):)تبتدئ السنة)

اإلآتليعية من فيتح  ني ر وتنتهي في)

آجر)) يسلبر))من كل سنة.

لهذا) القينوني  اإل داع  وتم  (- (2

هيئة) لدى  الضبط  بكتيبة  العقد 

الذهب) بوا   االبتدائية  املحكلة 

 1500/2022 رقم) تحت  الداجلة 

والسجل التجيري رقم)97)22)بتيريخ)

15)سبتلبر)2422.
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL((:(0673219430

STE PREFA IMMO

تأسيس شركة  ات املسؤولية 
املحدو 1 

مؤرخ) عرفي  عقد  بلوآب  (- (1

تم) (2422 9) يسلبر) ملول) بي ت 

ذات) لشركة  األسي�شي  النظيم  وضع 

تكلن) والتي  املحدو 1  املسؤولية 

مليزاتهي فيلي  لي):

 STE PREFA (: التسلية)

 .IMMO((S.A.R.L-AU

الشركة) غرض  :) كلن  الغرض)

لحسيب) أو  الخيص  لحسيبهي  سواء)

أي  ولة أجرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيلي  لي):

-)منعش عقيري.

زنقة) ا مين  شيرع  (: الشركة) مقر 

ا ت) التلسية  )9)1مكرر  رقم) (41

ملول.

املد1):)حد ت مد1 الشركة في)99 

سنة ابتداء)من تيريخ تكوينهي النهيئي.

رأسليل) :) بلغ  الشركة) رأسليل 

 144.444 ألف  رهم) ميئة  الشركة 

ميئة) ذات  حصة  ألف  إلى  مقسم 

144) رهم كقيلة للحصة الواحد1،)

كليي) القيلة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشريك امتي أسله):)

 1444 الحسين) ملوك  السيد 

حصة.

السنة امليلية):)تبتدئ في فيتح  ني ر)

وتنتهي في)31)) يسلبر.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

ملوك الحسين ملد1 غير محدو 1.

القينوني لدى كتيبة) تم اإل داع  (

الضبط بيملحكلة االبتدائية بينزكين)

2422)تحت عد ) )1) يسلبر) بتيريخ)

.2(95
للخالصة والبيين

املسير
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 SOUSS HEALTH

MANAGEMENT SERVICES
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1
34)نوفلبر) طبقي للعقد املؤرخ في)

محدو 1) شركة  تأسيس  تم  (2422

املسؤولية بيلخصيئص التيلية):

 SOUSS HEALTH (: االسم)

.MANAGEMENT SERVICES

:)إ ار1 العللييت التجيرية) الهدف)

والصنيعية.

  144.444 (: املجلوعة) رأسليل  (

 رهم.

التسيير):)السيد علي بوهدو .

الرقم) علير1 أ،) (: املقر اإلآتليعي)

12،)املكتب)13)،)إقيمة برج الدالالت،)

شيرع الحسن الثيني،)اكي  ر.

املد1):)99)سنة.

بيلسجل) القينوني  اإل داع  تم 

بأكي  ر) التجيرية  بيملحكلة  التجيري 

بتيريخ (1196(9 الرقم)  تحت 

 13)) يسلبر))2422.
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ROJOLA RIDES
انشيء شركة شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 شريك وحيد
بتيريخ عرفي  عقد   بلقت�شى 
تم وضع) بأكي  ر،) (2422 9) يسلبر)  
محدو 1) لشركة  األسي�شي  القينون 

املسؤولية ذات املليزات التيلية):
شركة) (ROJOLA RIDES (: االسم)
ذات مسؤولية محدو 1 شريك وحيد.)

-)هدف الشركة)
1))كراء)وتأآير الدراآيت الكهربيئية.

2))تيآر.
3))تقد م الخدميت.

 (8 11)رقم) :)بلوك) -)مقر الشركة)
بنسركيو أكي  ر.)

املد1 محد 1 في)99)سنة.)
الرأسليل محد  في مبلغ)144.444 
 رهم مقسم إلى)1444)حصة من فئة)
كلهي) الواحد1؛) للحصة  144) رهم 

.HUSSAIN ITHREES(للسيد
 HUSSAIN السيد) (: التسيير)
ITHREES)هو املسير الوحيد للشركة،)

مع إعطيئه وحده صالحية اإلمضيء.
لتكوين) :) تم اقتطيع)5%) األربيح)
عليه) املنصوص  االحتييطي  الرصيد 

قينوني.
اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 
لدى) الضبط  بكتيبة  القينوني 
املحكلة التجيرية بأكي  ر تحت رقم):)

4)1197،)بتيريخ)19) يسلبر)2422
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 STE SOUTRIKI SARL
مؤرخ  وم) عرفي  عقد  بلقت�شى 
شركة) تم إنشيء) (2422 13) يسلبر)

ذات الخصيئص التيلية):)
 STE( SOUTRIKI (: التسلية)

.S.A.R.L
املقر):)حـي بن عنفـر شيرع سيحل)

الغيزي رقم)41)القليعة أ ت مـلـول.)
البنيء) أشغيل  (: الشركة) غـرض 

واملختلفة.
144.444) رهم) (: الرأسليل)
من) نقد ة  حصة  (1444 إلى) مقسم 

فئة)144 رهم كلي لي)):)

حلدوش الحسن):)544)حصة.)

ربوح الحسن):)544)حصة.

حلدوش) شخص  في  (: التسيير)

الحسن وربوح الحسن.

اإل داع القينوني):)وضع بيملحكلة)

19) يسلبر) بينزكين  وم) االبتدائية 

والسجل) (2528 رقم) تحت  (2422

التجيري تحت رقم)27595.
)مقتطف قصد اإلشهير
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 CABINET COMPTABLE

SOUKAINA

 Travaux(de(comptabilité,

Conseils(juridiques(et(financier

 HAY(EL(AMAL 1 BLOC 28 N°01

DAKHLA

Gsm  : 06.61.75.86.14

E-mail  : cabinet.ccs2@gmail.

com

وستيرن سبيرفيشينغ
WESTERN SPEARFICHING

 شركة ذات املسؤولية املحدو 1 

تأسيس شركة

حي السالم رقم 1789 الداجلة

بتيريخ عرفي  عقد  بلقت�شى  (- (I 

17)نوفلبر)2422،)تم تأسيس شركة)

ذات املسؤولية املحدو 1 جصيئصهي)

كيلتيلي):)

وستيرن سبيرفيشينغ.) (: التسلية)

.WESTERN SPEARFICHING

الصيد تحت) (: الهدف اإلآتليعي)

امليء.

حي السالم رقم) (: مقر اإلآتليعي)

1789)الداجلة.

املد1)99)سنة.)

 الرأسليل)144.444) رهم مقسلة

حصة إآتليعية من فئة) (1444 إلى)

144) رهم للحصة الواحد1 منتسبة)

للشركيء)كيلتيلي):

 544 (: السيد أبوبكرأ ت الحسن)

حصة اآتليعية والسيد عبد النبي)

كرات):)544)حصة اآتليعية.
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التسيير):)يعهد بتسيير الشركة إلى)
والسيد) الحسن  أبوبكرأ ت  السيد 
محد 1، غير  ملد1  كرات  النبي   عبد 
نسب للسيد أبوبكرأ ت) أمي التوقيع فيُّ

الحسن والسيد عبد النبي كرات.)
II)-)وقد تم اإل داع القينوني بكتيبة)
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
 2422 13) يسلبر) بتيريخ) بيلداجلة 

تحت رقم)8)21.
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ت ر ت بوز
تـأسـيـس شــركة

بتيريخ عرفي  عقد  بلقت�شى  ( ( 
وضع) تم  (.2422 نوفلبر) (23  
التأسي�شي لشركة محدو 1) القينون 
تحلل) الوحيد  الشريك  املسؤولية 

الخصيئص التيلية):)
الـتـسـليـــــــــــــــة):)ت ر ت بوز.

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل))
املحدو 1 الشريك الوحيد.

)الـلـوضـــــوع):
تيآر معدات إلكترونية ومعلوميتية.

استيرا  وتصد ر.)
تجير1.

 )الـلـقر االآـتـليعــي):)إقيمة ستيليي)2،
بنسرغيو،) (،(1 علير1) (،2 الشقة)

اكي  ر)
ابتداء) سنة  (99 (: الشركــــــة) مــــــد1 

من  وم تأسيسهي.)
رأسلـــيل الشركـــة):)144.444 رهم)
مقسم على)1444)حصة من فئة)144 

 رهم كلهي للسيد بنجلون زكرييء.)
األربــــــــــــــــــيح):) تم اقتطيع نسبة)%)5 
من األربيح لالحتييط القينوني والبيقي)

حسب تقرير الشريك الوحيد.)
من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيـــــــــــــر)
طرف السيد):)بنجلون زكرييء.)مع كل)

صالحييت االمضيء.)
السنـــة االآتلـيعيـة):)من فيتح  ني ر)

إلى)31)) يسلبر)..
لدى) القينوني  اإل داع  تم  لقد 
 8 بأكي  ر  ـوم) التجيرية  املحكلة 

 يسلبر))2422)تحت رقم)119589.
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN(COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 SOCIETE  YK INVEST
شركة محدو 1 املسؤولية

رأسليلهي 144444.44  رهم

بلقت�شى عقد عرفي للجلع العيم)

تم) (2422 نوفلبر) (1( العي ي  وم)

املسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس 

املحدو 1):)

 .YK(INVEST((:(التسلية

الهدف):)التطوير العقيري.)
املقر اإلآتليعي):)بلوك)))رقم)377 

حي الفتح أ ت ملول.)

مد1 صالحية الشركة):)99))تسعة)

وتسعون سنة.
رأس امليل):)144.444) رهم.

إن الحصص وزعت) (: الحصص)

بين الشركيء)على الشكل التيلي):)

 54.444 (: جيلد) تويجير  السيد 

 رهم.

السيد ا ت عمي  وسف):)54.444 

 رهم.

)املجلوع):)144.444) رهم.)

السنة اإلآتليعية):)من فيتح  ني ر)

إلى غي ة)31)) يسلبر.

تويجير) السيد  السيد  (: التسيير)

جيلد وا ت عمي  وسف معي.

تويجير) السيد  السيد  (: التوقيع)

جيلد وا ت عمي  وسف معي.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 2547 رقم) تحت  االبتدائية النزكين 

وبيلسجل) (2422 15) يسلبر) بتيريخ)

التجيري تحت رقم)27581)بتيريخ)15 

 يسلبر)2422. 
االقتطيف والبيين

)احلد زهور
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سلوى هولدينج سارل شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

بأكي  ر وضع) (2422 5) يسلبر)  وم)

تحيين القينون األسي�شي لشركة ذات)

املسؤولية املحدو 1 جصيئصهي)):

شركة املغرب سلوى) (: التسلية) (

هولد نج سيرل.)

 املقر اإلآتليعي))علير1)77)الشقة)2

آيت سيكين بنسركيو اكي  ر.

املوضوع):)إضيفة األنشطة):)

تحويل األسهم.

تقيسم و فع توزيعيت األربيح.

)تعيين اإل ار1 املشتركة للشركة.

)التوقيع اإلآتليعي.

)توقيع البنك.

)السلطيت.

توفير) (: الرئي�شي) النشيط  أ  (.1

الخيصة) واألمن  املراقبة  جدميت 

العيمة) واملؤسسيت  املنشآت  لجليع 

وشبه العيمة واملؤسسيت الخيصة.

سلوى  رويش،) السيد1  ب  (.2

)1444))سهم اآتليعي بقيلة) بيعت)

السيد) لصيلح  144.444،44) رهم 
أحلد بوتجنكوت.

3.)ج توزيع و فع أربيح األسهم في)

34) ونيو من كل عيم مستفيد.

  ).)  اإل ار1 املشتركة):)مقدمة من):

السيد1 سلوى  رويش رقم البطيقة)

أحلد) والسيد  (J293674 الوطنية)

الوطنية) البطيقة  رقم  بوتجنكوت 

.M72679

اإلآتليعية) التوقيعيت  ذ  (6 و) (5

التوقيعيت) كينت  سواء) واملصرفية 

إلى) منحهي  تم  (: أومشتركة) منفصلة 

السيد1 سلوى  رويش رقم البطيقة)

أحلد) والسيد  (J293674 ( الوطنية)

الوطنية.)) البطيقة  رقم  بوتجنكوت 

.M72679

حد ) (: اإلآتليعي) الرأسليل 

 الرأسليل اإلآتليعي في مبلغ)44.444)

444))حصة بقيلة))  رهم مقسم إلى)

الواحد1) للحصة  ميئة  رهم  ((144(

موزعة كيلتيلي):

السيد1 سلوى  رويش):)344.444 

 رهم أي)3444)حصة.))

(: بوتجنكوت) أحلد  السيد 

144.444) رهم أي)1.444)حصة.)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 التجيرية بأكي  ر في)19) يسلبر)2422

 تحت رقم مخيلصة)4811122427882)
رقم السجل التجيري)5319).

307 P

TRS TRANSPORT
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 
بلقت�شى القينون األسي�شي املؤرخ)

بتيريخ)31) يسلبر))2422)تم تأسيس)

الكيئن) (TRS TRANSPORT الشركة)

الحي) ((8 بيلرقم) اإلآتليعي  مقرهي 

الصنيعي سيدي بيبي شتوكة ا ت بهي.

والدولي) الوطني  النقل  (: النشيط)

لسلع.

مبلغ) في  الشركة  ميل  رأس  حد  

 1  444 144.444) رهم مقسلة إلى)

144) رهم) بقيلة) اآتليعية  حصة 

للحصة.

السيد) طرف  من  الشركة  تسير 

والسيد) انتونيو  آوز  بير   اسيلفي 

بوول آورج رو ريكو.

تم) وقد  سنة  (99 (: الشركة) مد1 

اإل داع القينوني بيملحكلة االبتدائية)

بتيريخ (2519 رقم) تحت   بينزكين 

 16) يسلبر)2422.

308 P

شركة العصرنة
ذات شريك واحد

تأسيس
في) املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى  (

2422)تم تأسيس شركة)) 17)أكتوبر)

العصرنة ذات شريك واحد.

الهدف)):

مقيول أعليل أو بنيء.

حدا  قطع مختلفة.

األمل) تجزئة  (: التجيري)) العنوان 

بلد ة أوال  برحيل إقليم تيرو انت.
-)رأسليلهي)144.444) رهم موزعة)

إلى)1444)حصة قيلة كل حصة)144 

 رهم اكتتبت على الشكل امتي):)
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السيد عصيم منير):)1444)حصة.
منير) عصيم  السيد  تعيين  تم 

كلسير للشركة ملد1 غير محدو 1.)
عصيم) السيد  توقيع  اعتلي   تم 
والوثيئق) العقو   آليع  في  منير 

اإل ارية والبنكية.)
املد1)):)مد1 علر الشركة)99)سنة)

من تيريخ تأسيسهي النهيئي.
رقم) اإل ضيحي  التجيري  السجل 

.9185
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نوفلبر) (17 االبتدائية بإنزكين بتيريخ)

2422)تحت رقم)766. 
309 P

BGR CARS شركة
 رأس ميلهي 144.444  رهم

رقم 7 بلوك 2 حي سيدي محلد 
اكي  ر

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 بيلشريك الوحيد

 بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتيريخ
إحداث) تم  2422م،) ( ) يسلبر) (8
ذات) لشركة  األسي�شي  القينون 
بيلشريك) املحدو 1  املسؤولية 
للعقد،) املوقع  طرف  من  الوحيد 

جصيئصهي كيلتيلي):)
.BGR CARS(:(التسلية

املقر اإلآتليعي):)رقم)7)بلوك)2)حي)
سيدي محلد اكي  ر.

الهدف اإلآتليعي):)كراء)السييرات.
 رأس ميل الشركة حد  في):)144.444
 رهم مقسم إلى ألف حصة من فئة)
144) رهم للحصة الواحد1  للكهي)

كيملة السيد البرغيمي احلد.
البرغيمي) السيد  عين  (: التسيير)
احلد مسيرا وحيدا للشركة ملد1 غير)

محدو 1.
من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31)) يسلبر.
لدى) القينوني  اإل داع  تم  لقد 
التجيرية) بيملحكلة  الضبط  كتيبة 
2422م) 16) يسلبر) بتيريخ) بأكي  ر 
السجل) (- (119717 (: رقم) تحت 

التجيري):)53869.
310 P

 Sté TAMOUNT O FOLKI

 SARL
محرر) عرفي  عقد  بلوآب  (- (1

بتيريخ)22))نوفلبر))2422)تم تأسيس)

ذات) املسؤولية  محدو 1  شركة 

املليزات التيلية)):)

 TAMOUNT O((التسلية):)شركة(

FOLKI)ش.م.م.

والبنيء-) اعليل مختلفة)) (: الهدف)

منعش عقيري).

املقر اإلآتليعي):)علير1 الخوجي)2 
بلوك ب شيرع) (41 زنقة) (( شقة رقم)

الحسن التيني حي العرب ا ت ملول.)

املد1)):)99)سنة.
 144.444(: اإلآتليعي) امليل  رأس 

1444حصة من فئة)  رهم مجزأ إلى)

144) رهم للحصة الواحد1.

التسيير):)العربي كومغير.

السنة اإلآتليعية):)تبتدئ السنة)

اإلآتليعية من فيتح  ني ر وتنتهي في)

آجر)) يسلبر))من كل سنة.

لهذا) القينوني  اإل داع  وتم  (- (2

هيئة) لدى  الضبط  بكتيبة  املحضر 

املحكلة االبتدائية بينزكين تحت رقم)

2534)والسجل التجيري رقم)27597 

بتيريخ)24) يسلبر)2422)م.
من اآل النسخة والبيين

311 P

 SOCIETE CENTRE

 MAROCAIN DE

FORMATION RAJIAY PRIVE

»C M F R P«
تـــأسـيــس

بتيريخ عرفي  عقد   بلقت�شى 

2422)بأكي  ر تم تأسيس) 49)نوفلبر)

بشريك) املسؤولية  محدو 1  شركة 

واحد صفيتهي كلي  لي)):)

 SOCIETE CENTRE- (: التسلية))

 MAROCAIN DE FORMATION

 »RAJIAY PRIVE »C M F R P

الهــدف):)تهدف الشركة أسيسي إلى)

الدعم املدر�شي.

الطيبق السفلي) (: املقر اإلآتليعي))
السعي 1  راركة) تجزئة  (13( رقم)

أكي  ر.
من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1))

التسجيل بيلسجل التجيري.
الرأسليل)):)حد  رأسليل الشركة)
في)144.444) رهم مقسلة إلى)1444 

حصة بقيلة)144) رهم للواحد1.
 1444 راآعي) جد جة  السيد1 

حصة)
 التسيير)):)السيد1 جد جة راآعي
غير) ملد1  وذلك  للشركة  مسير1 

محدو 1.)
الوثيئق) آليع  على  التوقيع 
البنكية واال ارية صيلحة من طرف)

السيد1 جد جة راآعي).)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نوفلبر) (28 بتيريخ) اكي  ر  التجيرية 
ورقم) (119(68 رقم) تحت  (2422

السجل التجيري)53717.
312 P

SAFABA IMMO
 SARL
تأسيس

  15 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (،2422  يسلبر)
ذات) املحدو 1  املسؤولية  ذات 

املليزات التيلية):)
 SAFABA (: الشركة) تسلية 

.IMMO
مبلغ راس امليل):)144.444) رهم)

الشركيء):)
 السيد محلد صالح الد ن بنحلين،
بفيس،) (1962 23) وليوز) من مواليد)
 24 مقيم بفندق روييل أطلس شيرع)

غشت أكي  ر.
السيد1 فيطلة الزهراء)وهيج،)من)
بلراكش،) (1966 34) ونيو) مواليد)
مقيلة بفندق روييل أطلس شيرع)24 

غشت أكي  ر.
السيد سعد بنحلين،)من مواليد)
مقيم) بلراكش،) (199( غشت) (14
بفندق روييل أطلس شيرع)24)غشت)

أكي  ر

رقم) املكتب  (: اإلآتليعي) املقر 

امليمونية) غيليري  الرابع  الطيبق  (53

شيرع حسن بونعليني)HF)-)544))حي)

الداجلة أكي  ر.

غرض الشركة):)

اإلنعيش العقيري.

99)سنة من تيريخ) (: مد1 الشركة)

تسجيل الشركة في السجل التجيري.

التسيير):)تسير الشركة من طرف):)

الد ن) صالح  محلد  السيد 

23) وليوز) مواليد) من  بنحلين،)

روييل) بفندق  مقيم  بفيس،) (1962

أطلس شيرع)24)غشت أكي  ر.

السنة اإلآتليعية):)من فيتح  ني ر)

الى)31)) يسلبر.

 تم تسجيل الشركة ذات املسؤولية

املحدو 1 بأكي  ر تحت رقم)53889.

املحكلة) في  القينوني  اإل داع  تم 

24) يسلبر)) في) بأكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)5)1197.

313 P

 AMA DIVERS
 Société(à(responsabilité(limitée

d’associé(unique

.Au(capital(de 100.000 DH

 Siège(social : DOUAR(AIT

 ALI COMMUNE INCHADEN

BELFAA

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بلوآب  (- (1

تم تأسيس) (2422 نوفلبر) (25 بتيريخ)

ذات) املسؤولية  محدو 1  شركة 

شريك واحد ذات املليزات التيلية)):)

التسلية):)AMA DIVERS)ش.م.م)

ذات شريك واحد.)

الهدف):)التجير1.

علي) آ ت  :) وار  اإلآتليعي) املقر 

آليعة إنشي ن بلفيع.)
 144.444 (: رأس امليل اإلآتليعي)

1444)حصة من فئة)  رهم مجزأ إلى)

ترآع) الواحد1  للحصة  144) رهم 

كلهي للسيد امرير الحسين.
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السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

اإلمضيء) وتخويله  الحسين  امرير 

املنفر  ملد1 غير محدو 1.

السنة اإلآتليعية):)تبتدئ السنة)

اإلآتليعية من فيتح  ني ر وتنتهي في)

آجر  يسلبر من كل سنة.

لهذا) القينوني  اإل داع  وتم  (- (2

هيئة) لدى  الضبط  بكتيبة  العقد 

املحكلة االبتدائية بينزكين تحت رقم)

88)2)والسجل التجيري رقم)27571 

بتيريخ)13) يسلبر)2422.
من اآل النسخة والبيين

314 P

 SOCIETE UNIVERS
MARITIME SA

 CAPITAL(SOCIAL  : 5.900.000
DHS

 Siège(social  : LOTISSEMENT(EL
MASSIRA(AL(KHADRA(N° B 139
LAAYOUNE PLAGE LAAYOUNE

RC(N° 1133 LAAYOUNE
العي ي) الغير  العيم  الجلع  إن 
قرر) (2417 نوفلبر) (3 املنعقد بتيريخ)
شركيء)شركة  ونيفرس ميريتيم ش.م)

مي  لي):
التعيين في منصب مد ري شركة)
ست) ((6( ملد1) ميريتيم   ونيفرس 

سنوات):
-)السيد الحسين الجوهري.

-السيد حسن الجوهري.
-السيد محلد الجوهري.

ملجلس) (
ً
العيم رئيسي يعين الجلع 

إ ار1 شركة  ونيفرس ميريتيم ش.م.)
ملد1))ست سنوات)):)السيد الحسين)

الجوهري.
الشركة) أن  اإل ار1  مجلس   قرر 
ستكون ملزمة بشكل صحيح بجليع)
جالل) من  بهي  املتعلقة  العللييت 
لحسن) للسيد  الوحيد  التوقيع 

الجوهري.
تم إنجيزه لدى) اإل داع القينوني,)
االبتدائية) بيملحكلة  الضبط  كتيبة 
2417)تحت) 34)نوفلبر) بيلعيون  وم)

رقم)2114/17. 
من أآل النشر والبيين

315 P

 BROTHER’S FISH AL
 HOUDA SARL

تأسيس
 34 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
شركة) تأسيس  تم  (،2422 نوفلبر)
ذات) املحدو 1  املسؤولية  ذات 

املليزات التيلية):)
 BROTHER’S (: الشركة) تسلية 

FISH AL HOUDA
مبلغ راس امليل):)144.444) رهم)

الشركيء):)
السيد سفيين بوهدي،)من مواليد)
48)أغسطس)1984)بيلجد د1،)مقيم)
الحي) 9) وليوز  سيحة) (19 بيلرقم)

الحسني إنزكين)
من) السنو�شي،) أ وب  السيد 
بأكي  ر،) (199( أكتوبر) (15 مواليد)
 128 رقم) الصنيعي  بيلحي  مقيم 

املر�شى العيون)
من مواليد) السيد آليل ارشتي،)
مقيم) بأكي  ر،) (198( 25) وليوز)
الشقة)46)علير1)18)رييض انزا تجزئة)

انزا العليي تدارت انزا أكي  ر
زاوية) (3( الرقم) (: املقر اإلآتليعي)
إقيمة) وبلوك  ال  مالل  بني  شيرع 

آوهر1 حي الهدى أكي  ر.)
غرض الشركة):)

بيلجللة) الطرية  األسليك  بيع 
والتفصيل.

99)سنة من تيريخ) (: مد1 الشركة)
تسجيل الشركة في السجل التجيري.

التسيير):)تسير الشركة من طرف):)
من) بوهدي،) سفيين  السيد 
مواليد)8)أغسطس)1984)بيلجد د1،)
مقيم بيلرقم)19)سيحة)9) وليوز الحي)

الحسني إنزكين.)
السنة اإلآتليعية):)من فيتح  ني ر)

الى)31) يسلبر.
ذات) الشركة  تسجيل  تم 
تحت) بأكي  ر  املحدو 1  املسؤولية 

رقم)53851
املحكلة) في  القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية بأكي  ر في))1) يسلبر)2422 

تحت رقم)119671.
316 P

 AGABEA13 شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
.AGABEA13(:(تسلية الشركة(

غرض الشركة بإ جيز):
1)-)شراء)وبيع الجبس،)والسقوف)
واألمسترونك) البييتريز،) الزائفة 

ومتنوعيت.
2)-)بيع وتجير1 املنتجيت النهيئية في)

الجبس واملوا  وامللحقيت املختلفة.
3)-)توفير جدميت التثبيت.)

عنوان املقر اإلآتليعي):)حي اسيكي)
بلوك ب رقم)241)تيكوين)–)أكي  رز

 244.444 (: مبلغ رأسليل الشركة)
 رهم،)مقسم كيلتيلي):

السيد  وسف تشيح شريك وحيد)
 144 2.444)حصة بقيلة) (: بيلشركة)

 رهم للحصة.
املسير):)السيد  وسف تشيح.

املد1):)99)سنة.
من فيتح  ني ر إلي) (: السنة امليلية)

31) يسلبر
 تم اإل داع القينوني بتيريخ)3)نوفلبر
 2422)تحت رقم)119127)وتم تسجيله
بيملحكلة التجيرية بأكي  ر تحت رقم)

.53(39
317 P

STE CHARCU DINDE
 SARL(AU(CAPITAL(DE 100.000

 DHS
 Siège(social  : BLOC(D(RUE

 108 N°215 CITE(AL(HOUDA
.AGADIR
تـأسيـس

بلقت�شى عقد عرفي مبرم بتيريخ)
تم وضع القينون) (،2422 نوفلبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

محدو 1 مليزاتهي كيلتيلي):)

 CHARCU DINDE التسليــة)

ش.م.م.

الهدف اإلآتليعي):

استغالل مجزر1.

بيع آليع انواع اللحوم.

انتيج وبيع االطبيق املعد1 لالكل.

نيكوص.

املقر اإلآتليعي):)بلوك   زنقة)148 
رقم)215)حي الهدى اكي  ر.

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املـد1)

تأسيسهي.
 الرأسليل):)144.444) رهم ويتكون

144) رهم) 1444)حصة من فئة) من)

مدفوعة بكيملهي من طرف):)

 544 (: مصطفى) ا ويري  السيد 

حصة.)

السيد تحرات رشيد):)544)حصة.

من) مسير1  الشركة  (: التسييـــر)

طرف السيد تحرات رشيد ملد1 غير)

محدو 1.

التوقيــع):)الشركــة ملزمـة بيلتوقيع)

مصطفى) ا ويري  للسيد ن  املز وج 

وتحرات رشيد.

السنة الحسيبيـة):)تبتدئ من فيتح)

كل) من  31) يسلبر  في) وتنتهي   ني ر 

سنة.

اال ـداع):)تم إ داع امللف القينوني)

للشركة لدى كتيبة الضبط بيملحكلة)

16) يسلبر) بتيريخ) بأكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم):)119715.

التسجيل) تم  (: التجيري) السجل 

املحكلة) لدى  التجيري  بيلسجل 

16) يسلبر) بتيريخ) بأكي  ر  التجيرية 

2422)تحت عد )53867.

318 P

EASY DINERO
الوحيد) الشريك  قرار  حسب  (-

 EASY DINERO SARL AU لشركة)
رأسليلهي) (2422 12) يسلبر) بتيريخ)

144.444) رهم مي  لي):)

-)مقر الشركة):)حي بئر انزران بلوك)
تكوين) الرئي�شي  شيرع  (126 رقم) (13

أكي  ر.)
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: (144.444 رأس امليل حد  في) (- 

1444)حصة من)  رهم مقسومة إلى)

وموزعة) الواحد1  144 رهم  فئة)

 AKROUD( ABDELJALIL (: كتيلي)

1444)حصة.)

املوضوع):)من أهداف الشركة):

1)–)وكيل أعليل.

2)–)تحويل االموال.

الشريك) حسب قرار  (: التسيير) (-

 EASY DINERO لشركة) الوحيد 

السيد) سيسيرهي  أنهي  (SARL AU

AKROUD(RIDA)ملد1 غير محد 1.

-)اإل داع):)تم اإل داع القينوني لدى)

 19 املحكلة التجيرية بأكي  ر بتيريخ)

 119725 رقم) تحت  (2422  يسلبر)

السجل التجيري رقم53875.

319 P

DIHY FLEX
شركة ذات مسؤولية محدو 1 

لشريك الوحيد

 رهم 144.444 رأسليلهي   

 مقرهي اإلآتليعي النهظة رقم 135، 

الداجلة

(:((ICE 443186457444438  

التأسيـــــــــــــــــــس
 بلوآب عقد عرفي بتيريخ)5) يسلبر

2422،)وضع النظيم األسي�شي لشركة)

بيلخصيئص التيلية):)

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدو 1 لشريك الوحيد.

.»DIHY FLEX«(:(التسلية

الهدف اإلآتليعي):)هدف الشركة)

بيجتصير):)

بيلالت) الخيصة  امللتزميت  بيع 

امليكينيكية.

اصالح الفيكسيبالت.)

املقر اإلآتليعي):)النهظة رقم)135 

الداجلة

املد1):)99)سنة.

1) ني ر) في) :) بدأ  امليلية) السنة 

وينتهي في)31) يسلبر من كل عيم.

الرأسليل):) بلغ رأس ميل الشركة)

مئة ألف  رهم)144.444)) رهم).

التسيير):)مسير الشركة):)
املقيم) الد هي،) علر  السيد))
اكي  ر،) تينغير،) بتعدا ات امسلرير 
لبطيقة) والحيمل  مغربية،) آنسية 

.PA223468(التعريف الوطنية رقم
اإلبداع) تم  (: القينوني) اإل ــــــــــداع 
االبتدائية) املحكلة  في  القينوني 
 2422 8) يسلبر) بتيريخ) بيلداجلة 

تحت رقم.)2619.
320 P

 STE DIGITAL MEDIA
SOLUTIONS SARL

تأسيس شركة محدو 1 املسؤولية
بلقت�شى عقد عرفي محرر بتيريخ)
تم تأسيس شركة) (2422 3) يسلبر)
محدو 1 املسؤولية ذات الخصيئص)

التيلية):
 DIGITAL MEDIA (: التسلية)

.SOLUTIONS SARL
لدى) موطن  (: االجتليعي) املقر 
شركة)HL ADVICE)بلوك))A)رقم)85 

حي القدس اكي  ر.
وجدميت) استشيرات  (: الهدف)

متعد 1.
التسيير):)محلد ا ت بوآنوي.

 144.444 (: اإلآتليعي) الرأسليل 
 رهم.

املد1):)99)سنة
السنة امليلية):)فيتح  ني ر حتى)31 

 يسلبر.
املحكلة) في  الشركة  تسجيل  تم 
 119594 التجيرية اكي  ر تحت رقم)
بتيريخ)12) يسلبر)2422)رقم السجل)

التجيري)53829.
321 P

 DAOUDA CONFORT شركة
CARS

تأسيس شركة
بتيريخ عرفي  عقد   بلقت�شى 
تم وضع القينون) (2422 9) يسلبر)  
األسي�شي لشركة محدو 1 املسؤولية)

ذات املليزات التيلية):)

ببلوك أ1)علير1) (: املقر اإلآتليعي)
619)حي القدس أكي  ر.

الهدف اإلآتليعي):)كراء)السييرات)
بدون سيئق.

الرأسليل) حد   (: الرأسليل)
مقسم) 144.444) رهم  في) الشركة 
144) رهم) حصة بقيلة) (1.444 إلى)

للحصة الواحد1.
املسير):)عصيم  اوو 1.

بيملحكلة) التجيري  السجل  رقم 
التجيرية بأكي  ر):)53893.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 
بتيريخ) (119751 عد ) تحت  بأكي  ر 

24) يسلبر)2422.
322 P

HEADWAY IMMO شركة
ش.م.م ذات شريك واحد

 رأسليلهي : 144.444   رهم
مقرهي اإلآتليعي :  حي موالي رشيد 

زنقة انفيفن رقم 2)7 الداجلة
تأسيس شركة

محرر) عرفي  عقد  بلوآب  (- (1
 بتيريخ)16)أغسطس)2422)تم تأسيس
ذات) املسؤولية  محدو 1  شركة 

شريك واحد ذات املليزات التيلية)):)
  HEADWAY IMMO (: التسلية)

ش.م.م ذات شريك واحد.)
)الهدف):

-الترويج العقيري.
-)تأآير املعدات وامالت.

-)االستيرا  والتصد ر.
)املقر اإلآتليعي):)حي موالي رشيد)

زنقة انفيفن رقم)2)7)الداجلة.
144.444 (:  رأس امليل اإلآتليعي)

1444)حصة من فئة)  رهم مجزأ إلى)
ترآع) الواحد1  للحصة  144) رهم 

كلهي للسيد محلد بوكرا .
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
اإلمضيء) وتخويله  بوكرا   محلد 

املنفر  ملد1 غير محدو 1.
السنة اإلآتليعية):)تبتدئ السنة)
اإلآتليعية من فيتح  ني ر وتنتهي في)

آجر  يسلبر من كل سنة.

لهذا) القينوني  اإل داع  وتم  (- (2

هيئة) لدى  الضبط  بكتيبة  العقد 

الذهب) بوا   االبتدائية  املحكلة 

 1498/2022 رقم) تحت  الداجلة 

والسجل التجيري رقم)93)22)بتيريخ)

15)سبتلبر)2422

323 P

 STE CREMERIE شركة

 TIFAWINE SARL
شركة ذات مسؤولية محدو 1

رأس ميلهي 144.444  رهم

بلوك 1 رقم ) حي حسني اكي  ر

إشعيرحل شركة ذات مسؤولية 
محدو 1

الجلعية) محضراآتليع  بحسب 

9) يسلبر) العيمة غيرالعي  ة بتيريخ)

الجلعية) قررت  والذي  (2422

املبكر) الحل  بلوآبه  العلومية 

)من)9)) يسلبر)2422.
ً
للشركة اعتبيرا

تم تعيين السيد عبد هللا أزعنون)

مصفًيي.)مقرالتصفية ثيبت في بلوك)1 
رقم)))حي حسني اكي  ر.

كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 

بأكي  ر) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

2422)تحت رقم)) ( 15) يسلبر) بتيريخ)

.119689

324 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL((:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL((:(06.11.82.46.25(/(FIX((:

45.28.23.28.68

EMAIL((:(samifisc@gmail.com

STE A.KHOLFI
  13 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

سبتلبر)2422،)تم إقرار مي  لي):)

التصفية املسبقة للشركة.

تعيين السيد1 عبد الرزاق جلفي)

كلصفي للشركة.

للشركة) اإلآتليعي  املقر  اجتيير 

كلقر للتصفية.
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اإل داع القينوني تم بيملحكلة) (- (

16) يسلبر) بتيريخ) ألكي  ر  التجيرية 

السجل) (119714 رقم) تحت  (2422

التجيري رقم)39441.

325 P

911 CALL SARL شركة
بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

شركة) قررت  بأكي  ر  (15.42.2422

CALL SARL 911)مي  لي):)

.911 CALL SARL(تصفية شركة

اإلبداع) تم  (: القينوني) اإلبداع 

بيملحكلة) الضبط  بكتيبة  القينوني 

9) يسلبر)) بتيريخ) بأكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)119618.
للخالصة والتذكير

326 P

 911 CALL SARL شركة
 15 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

شركة) قررت  بأكي  ر  (2422 فبرا ر)

CALL SARL 911)مي  لي):)

 911 لشركة) النهيئي  اإلقفيل 

.CALL SARL

إبراء)ذمة املصفي.

املصي قة على تقرير التصفية.

اإلبداع) تم  (: القينوني) اإلبداع 

بيملحكلة) الضبط  بكتيبة  القينوني 

9) يسلبر) ( بتيريخ) بأكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)119618.
للخالصة والتذكير

327 P

AMSA NEGOCE SARL AU
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

أكتوبر) (17 في) املنعقد  العي ي  الغير 

2422)تم بلوآبه)):)

في) ووضعهي  للشركة  مسبق  حل 

تصفية.

هلي ) صفيء) السيد1  تعيين 

مصفية للشركة.

املقر) في  التصفية  مقر  تثبيت 

اإلآتليعي للشركة الكيئن ب رقم)79 

تجزئة  رعة طيطي.

بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تم 

االبتدائية بطيطي تحت رقم)197/22 

بتيريخ)8)نوفلبر)2422.

328 P

 Société   AGHZOUZ

 TRAVAUX SARL

 Société(à(responsabilité(limitée 

au(capital(de 100.000 DHS

 Siège(sociale  : DR(ID(OUFKIR,

 CLM – SIDI(IFNI

  حل الشركة وتعيين املسؤول عن 
التصفية 

العي ي) الغير  املحضر  بلقت�شى 

نوفلبر) (28 بتيريخ) املنعقد  للشركة 

13) يسلبر) بتيريخ) واملسجل  (2422

2422،)تحت عد )14985124231،)

تقرر مي  لي):)

-)اإلعالن عن حل مسبق للشركة.)

تعيين السيد عبد هللا شيكري) (-

املسؤول عن تصفية الشركة.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

الضبط بيملحكلة االبتدائية بتيزنيت،)

2422)تحت عد ) 15) يسلبر) بتيريخ)

.2022/390

329 P

BIO RENOV CAR شركة

ش.م.م 

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى  (

فيتح) بتيريخ  املنعقـد  االستثنيئي 

 يسلبر)2422)تقرر مي لي):

حل مسبق للشركة.)

تعييـن مصفي للشركة.)

)آعل مقر التصفية مقر الشركة.

بيملحكلة) القينوني  إل داع  تم 

 119652 التجيرية بأكي  ر تحت رقم)

بتيريخ)13) يسلبر)2422.

330 P

 STE BOULANGERIE
 PATISSERIE AL AA-ILA SNC

.CAPITAL(DE 50.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : AVENUE 11

JANVIER(N 97 GUELMIM
IF : 39404765

RC : 2667
تعد الت قينونية

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
 24 بتيريخ) الشركة  بلقر  املنعقد 
2419،)بكلليم،)قرر الشركيء) نوفلبر)

مي لي):)
التصفية الو  ة للشركة.

بهدان) عيئشة  السيد1  تعيين 
كلصفية.)

كـتيبة) تـم  (: الـقينـونـي) اإل ـداع 
الضـبط بيملحكلة االبتدائية بكلليم)
تحـت رقـم) (2422 13) يسلبر) بتيريخ)

.2022/466
331 P

املركز الجهــوي للخدمــيت

الهيتف):)14.)45.28.64.2

 EL JAMEAA EL AARABI شركة
DE LA SANTE  ش.م.م

التصفية والحل النهيئي
العيم) محضرالجلع  على  بنيء)
االستثنيئي املنعقد بتيريخ)29)نوفلبر)

2422)تقرر مي  لي):)
للشركة) النهيئي  والحل  التصفية 
تجزئة) (64 رقم) مقرهي  والتي  وآد 

كر وس طريق تيفراوت تيزنيت.
بيملقر) التصفية  مكين  تحد د 

اإلآتليعي املذكور أعاله.)
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
 2422 )1) يسلبر) بتيريخ) بتيزنيت 

تحت رقم)389.
332 P

 GRANADA شركة
AUTOMOBILE

التشطيب النهيئي للشركة
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
 GRANADA لشركة) االستثنيئي 
 13 املنعقد  وم) (AUTOMOBILE

 يسلبر)2422)تقرر مي  لي):)

لشركة) النهيئي  التشطيب 
 GRANADA AUTOMOBILE
املقر) هو  التصفية  مقر  تحد د  وتم 
اإلآتليعي بلركز سيدي بيبي اشتوكة)
ا ت بيهي وعين السيد الحسن آيتي)

مصف للشركة.
كتيبة) لدى  القينوني  اإلبداع  تم 
الضبط بيملحكلة االبتدائية النزكين)
نوفلبر) (19 2523) وم) رقم) تحت 

.2422
333 P

 STE INTERNATIONAL
 MATERIELS AGRICOLS

 NEGOCE SARL AU
حل الشركة

طبقي ملداوالت الجلع العيم الغير)
العي ي قرر املشيركون مي  لي):

حل الشركة مبكرا.
بنيحيي) مصطفى  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.
عنوان) هو  التصفية  عنوان  (
الشركة):)تجزئة الفورش بلوك)2)رقم)

341)ا ت ملول.
كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 
انزكين) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2422 15) يسلبر) بتيريخ)

.2501/2022
334 P

STE IGHIL ATLAS SARL
املقر اإلآتليعي :  وار اكيدار 

الدراركة اكي  ر
بتيريخ) عرفي  عقد   بلقت�شى 
مسيهلو) قرر  تم  (2422 نوفلبر) (9

الشركة مي  لي):
1)–)التصفية النهيئية للشركة.

السجل) على  التشطيب  (- (2
التجيري رقم):)38121 

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم  (-
التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 
بأكي  ر تحت رقم)119688)بتيريخ)15 

 يسلبر)2422.
335 P
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 STE PARACHIGUER SARL

 RC  : 42709

 املقر اإلآتليعي  : حي أ  رار إقيمة 

أزغير علير 1 6 رقم 5 تيكيو  ن 

أكي  ر

العيم) الجلع  محضر  بلق�شي 

نوفلبر) (25 في) املؤرخ  االستثنيئي 

2422)قر الشريك الوحيد للشركة):)

حل املسبق للشركة.

حفيظة) شيكير  السيد1  تعيين 

كلصفية للشركة.

بيلعنوان) التصفية  مقر  تحد د 

 6 التيلي حي أ رار إقيمة أزغير علير1)

رقم)5)تيكيوين أكي  ر.

 تم اإل ـــــداع القينوني بكتيبة الضبط

بتيريخ أكي  ر  التجيرية  املحكلة   لدى 

12) يسلبر)2422)تحت رقم)119629.

336 P

 MOHIB TRANS شركة

ش.م.م. ش.و

 جتم التصفية 

-بلقت�شي محضر الجلع العيم) (1

 2422 نوفلبر) (29 االستثنيئي بتيريخ)

لشركة)»MOHIB TRANS«)ش.م.م.)

رأسليلهي) التصفية  اطير  في  ش.و 

 N836(144444) رهم ومقر تصفيتهي

APPT 41Z.I.AIT MELLOUL)مي  لي):)

النهيئي) الحسيب  على  املصي قة 

للتصفية.

املصفي) الى  االبراء) وصل  منح 

السيد1 قيسمي سكينة)))

معي نة جتم التصفية.

2)-)تم اإل داع القينوني لدى كتيبة)

إنزكين) اإلبتدائية  بيملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (2422 6) يسلبر) بتيريخ)

.2(36

337 P

SOCIETE MINSAT
 SARL AU

املقر االآتليعي : رقم 72 شيرع االميم 

البخيري اراك بواركين

 اكي  ر

حل الشركة 
 على اثر مداوالتهي بتيريخ)28)نوفلبر

غير) العيمة  الجلعية  قررت  (2422

 MINSAT –SARL لشركة) العي  ة 

AU)مي  لي):)

بعد) املصفي  تقرير  اعتلي  

الفحص.

الو  ة) التصفية  إقفيل  إعالن 

للشركة.

)إبراء)ذمة املصفي.

الصالحييت) املصفي  تخويل 

األجير1) اإلآراءات  إلنجيز  الضرورية 

النيتجة عن إقفيل التصفية الو  ة).)

بكتيبة) القينوني  اإل داع  أنجز 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

الكي  ر تحت رقم)119733)بتيريخ)19 

 يسلبر)2422.

338 P

 STE PNEUMATIQUE شركة

 EL HABIB BEN BETTOUTA

 SARL AU
 17 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

بأكي  ر قرر الشريك) (2417  يسلبر)

 STE PNEUMATIQUE EL لشركة)

 HABIB BEN BETTOUTA SARL

AU)مي  لي):)

 STE شركة) تصفية 

 PNEUMATIQUE EL HABIB BEN

.BETTOUTA SARL AU

اإلبداع) تم  (: القينوني) اإلبداع 

بيملحكلة) الضبط  بكتيبة  القينوني 

49) يسلبر)) بتيريخ) بأكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)119617.
للخالصة والتذكير)

339 P

 PNEUMATIQUE EL شركة

 HABIB BEN BETTOUTA

 SARL AU

 17 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

بأكي  ر قررت شركة) (2417  يسلبر)

 PNEUMATIQUE EL HABIB BEN

BETTOUTA SARL AU)مي  لي):)

لشركة)) النهيئي  اإلقفيل 

 PNEUMATIQUE EL HABIB BEN

.BETTOUTA SARL AU

إبراء)ذمة املصفي.

املصي قة على تقرير التصفية.

اإلبداع) تم  (: القينوني) اإلبداع 

بيملحكلة) الضبط  بكتيبة  القينوني 

9) يسلبر) بتيريخ) بأكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)119617.

للخالصة والتذكير

340 P

STE SANEQ NEGOCE SARL

شركة سينيك نيكوص ش.م.م

 الفسخ املسبق للشركة

بلقت�شى محضر القرار االستثنيئي)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  للشركة 

بتيريخ)13)سبتلبر)2422)تقرر مي  لي.

ابتدءا) للشركة  املسبق  الفسخ  (-

من اليوم نفسه.

-)تعين السيد ا ت علييت عبد هللا)

كلصفي للشركة.

مقر) نفسه  هو  مقرالشركة  (-

الفسخ املسبق.)

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم  وقد 

انزكين) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2422 16) يسلبر) بتيريخ)

.2514

341 P

 SOCIETE YAMA NEGOCE
SARL AU

 PROGRAMME : مقرهي اإلآتليعي
 LES JARDIN D’AGADIR

 IMM(N°15 MAGAZINE(N° 2
 BENSERGAO AGADIR

بتيريخ مداوالتهي  اثر   على 
الجلعية) قررت  (2422 نوفلبر) (17  
شركة) لشركيء) العي  ة  غير  العيمة 
YAMA NEGOCE SARL AU)مقرهي)
 PROGRAMME LES اإلآتليعي)
 JARDIN(D’AGADIR(IMM((:(N°15
 MAGAZINE N° 2 BENSERGAO
 AGADIR)واملسجلة بيلسجل التجيري
بيملحكلة التجيرية اكي  ر تحت رقم)

8449))مي  لي):
حل الشركة بصفة مبكر1 ابتداء)

من)17)نوفلبر)2422.
تعيين مصفي الشركة في شخص)

 يسين النجيري.
 PROGRAMME LES (: آعل)
 JARDIN(D’AGADIR(IMM((:(N°15
 MAGAZINE N° 2 BENSERGAO

AGADIR)مقرا لللراسلة.)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نوفلبر) (29 بتيريخ) بأكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)87)119.
342 P

 STE TRAPLOMAG SARL
حل الشركة

طبقي ملداوالت الجلع العيم الغير)
العي ي قرر املشيركون مي  لي)):

حل الشركة مبكرا.
النعيم) محلد  السيد  تعيين 
والسيد بن�شي فريد مصفيين للشركة.
عنوان) هو  التصفية  عنوان 
الشركة رقم)1)زنقة))14)حي الجد د)

الدشير1.
كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 
انزكين) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2422 15) يسلبر) بتيريخ)

.2502/2022
343 P
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 SOCIETE DE

 DEVELOPPEMENT

 DURABLE ET EXPERTISE

ENERGETIQUE AGADIR 

S 2D2E
رأسليل الشركة : 144.444  رهم

املقر اإلآتليعي : رقم 14 الطيبق 

األول شيرع اإلميم البخيري بواركين 

اكي  ر
رقم السجل التجيري 35145

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
تقرر) (2422 نوفلبر) (34 في) املؤرخ 

ذات) أعاله  املذكور1  الشركة  حل 

رأسليلهي) املحدو 1  املسؤولية 

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 

اإلآتليعي أعاله وحد  مقر التصفية)
14)الطيبق األول شيرع) بلقرهي):)رقم)

اإلميم البخيري بواركين أكي  ر وعين)

شلغمي) السيد  للشركة  كلصفي 

.(CIN(:(J244756((حسن

علير1) (1 اإلقيمة مرحبي) (: عنوانه)
B2)رقم)16)حي الداجلة أكي  ر.

بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تم 

15) يسلبر) بتيريخ) بأكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)119693.
للخالصة والتذكير

344 P

» JIMES « شركـــــــــة
السجل التجيري : 927)) / تجيرية 

اكي  ر

العنوان : رقم 83 مكرر بلوك ل حي 

الهدى اكي  ر

تعـــــــــــــــــــــد ل
بتيريخ محرر  محضر  بلقت�شى  ( 

الشريك) قرر  (،2422 نوفلبر) (34  

الوحيد لشركة)))»)JIMES)«)مي  لي):)

التصفية املؤقتة وحل الشركة.

 تعيين الشريك الوحيد السيد آيكر

ومقرهي) للشركة  كلصفي  محلد 

اإلآتليعي كلكين للتصفية.)

عند) الشركة  توقف  علر  مد1 

تيريخ)34)نوفلبر)2422. 

 تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط
لدى املحكلة التجيرية بأكي  ر بتيريخ)
الرقم) تحت  (2422 24) يسلبر)

.119753
للنشر والبيين

املصفـــــــــي

345 P

 » BRID FOOD « شركـــــــــة
السجل التجيري : 5673) / تجيرية 

اكي  ر
العنوان : رقم 9 إقيمة أزرو علير1 

أمل 2 بنسركيو اكي  ر.
تعـــــــــــــــــــــد ل

بتيريخ محرر  محضر  بلقت�شى  ( 
الشريك) قرر  (،2422 15) يسلبر)  
الوحيد لشركة)BRID FOOD))مي  لي:

التصفية املؤقتة وحل الشركة.
السيد) الوحيد  الشريك  تعيين 
للشركة) كلصفي  ابراهيم  ا بحلين 
ومقرهي اإلآتليعي كلكين للتصفية.)

عند) الشركة  توقف  علر  مد1 
تيريخ)15) يسلبر)2422. 

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 
 2422 24) يسلبر) بتيريخ) بأكي  ر 

تحت الرقم)119752. 
للنشر والبيين

346 P

شركة املختار ا ك
مقرهي اإلآتليعي : املتجر16-، علير1 

ابن طفيل، شيرع الجيش امللكي، 
اكي  ر.

)السجل التجيري رقم)8627)
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
االستثنيئي املنعقد بتيريخ)15) يسلبر)
قرر املسيهم الوحيد للشركة) (2422

مي  لي):))
توقيف النشيط التجيري للشركة)

وحلهي من تيريخه.
كلقر) الشركة  مقر  تحد د 

للتصفية.
أمجد) أبوكحول  السيد  تعيين  (

كلصف للشركة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) يسلبر) بتيريخ) بأكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)1)1197

347 P

GLOBAL BIG BUSINESS
تصفية الشركة

 12 بتيريخ) على مداوالت  بنيء) (- (I

 GLOBAL(يسلبر)2422،)قرر شركيء 

رأسليلهي) ش.م.م.،) (BIG BUSINESS

اإلآتليعي) 12.444) رهم،ومقرهي 

عبدهللا) بن  عالل  شيرع  (6(8 رقم)

املسير1 تيزنيت،)مي لي)):)

تقرير) على  املصي قة  تلت  (-

املصفي.

السيد) املصفي،) تبرئة  تم  كلي  (-

امجوض جليجة.)

-)تم اإل داع القينوني بيملحكلة) (II

24) يسلبر) بتيزنيت  وم) االبتدائية 

2422،)تحت عد )400/2022. 

348 P

شركة ألباه ترانسبور ش.م.م 

ش.و
STE ALABAH TRANSPORT

SARL A.U 

 وار سيدي وسيي اشتوكة آ ت بيهي 

السجل التجيري رقم 26421

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

نوفلبر) (28 االستثنيئي املؤرخ بتيريخ)

قرر الشريك الوحيد لشركة) (،2422

ألبيه ترانسبور ش.م).م ش ومي لي):)

حصة) (544 بيع) على  املصي قة 

الى) البيه  الحيفض  السيد  ملكية  في 

السيد عبد هللا الغول.

للشركة) القينوني  الشكل  تغيير 

املحد 1) املسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات) شركة  إلى  الوحيد  للشريك 

املسؤولية املحد 1.

من) و7) (6  1, تعد ل الفصل رقم)

القينون األسي�شي للشركة)

تعد ل القينون األسي�شي للشركة.

كتيبة) لدى  القينوني  اإلبداع  تـم 
الضبط بيملحكلة االبتدائية بينزكين)
)1) يسلبر) )9)2بتيريخ) تحت عد )

.2422
349 P

 STE FOUNDO SARL شركة
 AU

بيع حصص 
بلقت�شى محضرالجلعية العيمة)
 2422 نوفلبر) بتيريخ28) االستثنيئية 

تقرر مي  لي):)
السيد) بيع  على  املصي قة  (- (1
الحصص) ملجلوع  تشبونت   ونس 
شركة) رأسليل  في  التي  للكيهي 
 544 وهي) (Société FOUNDO
144.44) رهم للحصة) حصة بقيلة)
 54444.44 الواحد1 اي مي مجلوعه)

 رهم لسيد مصطفى بهيج).
:) تكون) الشركة) رأسليل  (- (2
1444)حصة بقيلة) رأسليل الشركة)
مللوكة) حصة  لكل  144.44) رهم 

كلي  لي):)
 144.444 ( بهيج) لسيد مصطفى 

 رهم):)1444)حصة)
القينوني) امللف  ا داع  تم  (- (3
االبتدائية) املحكلة  لدى  للشركة 
 19 836)بتيريخ) بتيرو انت تحت رقم)

 يسلبر)2422.
350 P

مكتب التسيير،)االعالمييت واملحيسبة

»كاجيسكو«
رقم)45)تجزئة امنية الطيبق األول علير1 بيشي)

اليوسفية تيزنيت)85444

لشركيء) العيم  الجلع  بلقت�شى 
 17 املنعقد  وم) ش.م.م  الشركة 
 25 بتيريخ) واملسجل  (2422 أكتوبر)
(،RE (34541 عد ) (2422 نوفلبر)
مقرهي) 64.444) رهم،) رأسليلهي)
اإلآتليعي رقم)88)تجزئة أكدال ا ت)

ملول انزكين.
1))قيمت الشريكة سكينة الحدا )
امليلكة ملجلوع)%50)حصة اآتليعية)
حصصهي) من  ميمجلوعه50%) ببيع 
بركيني) الحسين  للسيد  اإلآتليعية 
ليصبح تقسيم الحصص اإلآتليعية)

على الشكل التيلي):)
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 100% بركيني) الحسين  السيد  (-
من الحصص اإلآتليعية.

 3 إضيفة أنشطة لللي 1 رقم) ((2
من القينون األسي�شي

3))التوقيع):)تلتزم الشركة بيلتوقيع)
الوحيد لللسير السيد الحسين بركيني)

فيلي  خص كل العقو  املتعلقة بهي.
األسي�شي) القينون  تحيين  (((

للشركة.
تم إ داع امللف القينوني بلكتب)
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
بتيريخ (2543 عد ) تحت   بينزكين 

 15) يسلبر)2422.
351 P

حسيبيت ا ميم ش.م.م
معتلد من طرف الدولة

336)شيرع املقيومة ا ت ملول
الهيتف))444 )2 4528)الفيكس)16 92 

4528 2(

 CHTOUKA FRESH شركة
 SARL

 بيع حـــصص اآــتليعية 
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
 CHTOUKA لشركة) االستثنيئي 
 2422 املنعقد  وم) (FRESH SARL

أكتوبر)19)تقرر مي  لي)):)
من) اآتليعية  حصص  بيع  (-
عزابي احلد))لفيئد1 عزابي املصطفى.)
امليل) لرأس  الجد د  التوزيع  (-
عزابي) (: التيلي) النحو  اإلآتليعي على 

املصطفى1444)حصة.
تحويل الشركة من شركة ذات) (-
الى) العي  ة  املحدو 1  املسؤولية 
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 ذات)

الشريك الوحيد.
املصطفى) عزابي  السيد  تعيين  (-

كلسير وحيد للشركة.
-)الشركة ملزمة بيلتوقيع الوحيد)

للسيد عزابي املصطفى.
األسي�شي) القينون  تحد ث  (-

للشركة وفق التعد ل.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
الضبط بيملحكلة االبتدائية النزكين)
رقم) تحت  (2422 19) يسلبر)  وم)

.252(
352 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL((:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL((:(06.11.82.46.25(/(FIX((:

45.28.23.28.68

EMAIL((:(samifisc@gmail.com

STE VOISIN SERVICE CARS
 31 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

أكتوبر)2422،)تم إقرار مي  لي):)
حصة من طرف) (514 تفويت) (- (
السيد1 اعبيل اسليء)للسيد امعيش)

لحسن.
طرف) من  حصة  ((94 تفويت) (-
السيد امعيش فيصل للسيد امعيش)

لحسن.
-)تغيير الشكل القينوني للشركة).
-)استقيلة السيد1 اعبيل أسليء.

تعيين السيد سليلين الكللوش) (-
كلسير آد د.

-)االمضيء)للسيد امعيش لحسن.
ا إل داع القينوني تم بيملحكلة) (-
16) يسلبر) بتيريخ) بأكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)119712.
353 P

 SOCIETE  SIGNATURE JOUR
ET NUIT  SARL

السجل التجيري : 9)6.3) أكي  ر
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
بتيريخ)11)نوفلبر)2422،)تقرر مي  لي):)
اآتليعيه) حصة  تفويت344)
لبرهيمي) السيد  طرف  من  املللوكة 
الحسين لفيئد1 السيد الرامي محلد.
تعيين السيد الرامي محلد مسيرا)

مشيركي للشركة.
 صالحية اإلمضيء)اإلآتليعي تلنح
والسيد) الحسن  الحيين  للسيد 

الرامي محلد.
القينون) من  و7) (6 البند) تغيير 

األسي�شي.
املحكلة) في  القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية بأكي  ر في)19) يسلبر2422. 

تحت رقم)119737.
للبيين واالشير1

التسيير

354 P

CABINET SABCONSULTING

 NASAMAT INVEST - SARL
املسيهلة بحصص الشركة 

للجلع) الضبط  ملحضر  طبقي 

العيم االستثنيئي للشركة بتيريخ فيتح)

نوفلبر)2422)تقرر وبإآليع الشركيء)

مي  لي)):)

 INMAA SOUTH قبول الشركة)

HOLDING)كشريك آد د.

اإلعالن عن املسيهلة بيلحصص)

فقيه) بن  زكرييء) السيد  طرف  من 

والسيد1) فقيه  بن  الزهر1  والسيد1 

بن) والسيد1  يمنة  فقيه  بن  ني  ة 

 INMAA الشركة) لفيئد1  فقيه 

.SOUTH HOLDING

)تم اإلبداع القينوني لدى املحكلة)

15) يسلبر) االبتدائية بتزنيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)394/2022.

355 P

CABINET SABCONSULTING

 MITAK INVEST AND TRADE

- SAR
املسيهلة بحصص الشركة 

للجلع) الضبط  ملحضر  طبقي 

العيم االستثنيئي للشركة بتيريخ فيتح)

نوفلبر)2422)تقرر وبإآليع الشركيء)

مي  لي)):)

 INMAA SOUTH قبول الشركة)

HOLDING)كشريك آد د.

اإلعالن عن املسيهلة بيلحصص)

فقيه) بن  احليدا  السيد  طرف  من 

والسيد1) فقيه  بن  زكرييء) والسيد 

ني  ة) والسيد1  فقيه  بن  الزهر1 

فقيه) بن  والسيد1  يمنة  فقيه  بن 

 INMAA SOUTH الشركة) لفيئد1 

. HOLDING

)تم اإلبداع القينوني لدى املحكلة)

15) يسلبر) االبتدائية بتزنيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)393/2022.

356 P

CABINET SABCONSULTING

IRSA - SARL

املسيهلة بحصص الشركة 

للجلع) الضبط  ملحضر  طبقي 

العيم االستثنيئي للشركة بتيريخ فيتح)

نوفلبر)2422)تقرر وبإآليع الشركيء)

مي  لي)):)

 INMAA SOUTH قبول الشركة)

HOLDING)كشريك آد د.

اإلعالن عن املسيهلة بيلحصص)

فقيه) بن  احليدا  السيد  طرف  من 

 INMAA SOUTH الشركة) لفيئد1 

. HOLDING

)تم اإلبداع القينوني لدى املحكلة)

15) يسلبر) االبتدائية بتزنيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)395/2022.

357 P

CABINET SABCONSULTING

 COMPAGNIE SOUSSIA DE«

» NUTRITION ANIMALE

)COSSONA .SA(

املسيهلة بحصص الشركة 
للجلع) الضبط  ملحضر  طبقي 

العيم االستثنيئي للشركة بتيريخ فيتح)

نوفلبر)2422)تقرر وبإآليع الشركيء)

مي  لي)):)

 INMAA SOUTH قبول الشركة)

HOLDING)كشريك آد د.

اإلعالن عن املسيهلة بيلحصص)

فقيه) بن  زكرييء) السيد  طرف  من 

والسيد1) فقيه  بن  الزهر1  والسيد1 

بن) والسيد1  يمنة  فقيه  بن  ني  ة 

 INMAA الشركة) لفيئد1  فقيه 

. SOUTH HOLDING

)تم اإلبداع القينوني لدى املحكلة)

15) يسلبر) االبتدائية بتزنيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)397/2022.

358 P
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CABINET SABCONSULTING

 LES GRANDS MOULINS DE

TIZNIT - S.A
املسيهلة بحصص الشركة 

للجلع) الضبط  ملحضر  طبقي 

العيم االستثنيئي للشركة بتيريخ فيتح)

نوفلبر)2422)تقرر وبإآليع الشركيء)

مي  لي)):)

 INMAA SOUTH قبول الشركة)

HOLDING)كشريك آد د.

اإلعالن عن املسيهلة بيلحصص)

فقيه) بن  احليدا  السيد  طرف  من 

 INMAA SOUTH الشركة) لفيئد1 

. HOLDING

)تم اإلبداع القينوني لدى املحكلة)

15) يسلبر) االبتدائية بتزنيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)396/2022.

359 P

 ALOKHOWA LILACHRAL

WALKHADAMAT SARL
بلقت�شى عقد عرفي املؤرخ بتيريخ)
بنور) بسيدي  (2422 45) يسلبر)

االستثنيئية) العيمة  الجلعية  قررت 

 ALOKHOWA(LILACHRAL(لشر كة

WALKHADAMAT(SARL)مي لي)):)

من) اآتليعية  حصة  (2444 بيع)

طرف السيد عبد الكريم أمين رقم)

السيد) لفيئد1  (MC76449 وطنيته)

 MC 82982 علر أمين رقم وطنيته)

أمين) ابراهيم  السيد  حصة)،) (544(
 544(  MC 26779 وطنيته) رقم 

رقم) أمين  حسن  السيد  حصة)،)

حصة)،) (544(  HA111685 وطنيته)

وطنيته) رقم  أمين  مصطفى  السيد 

J(32331 )544)حصة)).
ميل) رأس  زيي 1  الشركيء) قرر 

1.444.444) رهم) من) الشركة 

بزيي 1) أي  5.444.444) رهم  إلى)

املسيهلة النقد ة بلبلغ)444.444.) 

 رهم.

االستيرا ) (: نشيط آد د) إضيفة 

والتصد ر.

تحبين القينون األسي�شي للشركة.

تم اإل داع القينوني لدي املحكلة)

االبتدائية بسيدي بنور في)15) يسلبر)

2422تحت رقم)578 .

360 P

 STE PNEUMATIQUE

 ANAJAH  SARL
 Siège(Social : BOULVARD

 MOHAMED VI IMM DAMOU

AIT MELLOUL INEZGANE

ICE  : 001527422000029

الغير) العيم  الجلع  بلقتضـى 

(،2422 23)نوفلبر) العي ي املؤرخ في)

 PNEUMATIQUE ANAJAH لشركة)

SARL)تقرر مي لي):)

 1255 حصص) آليع  تفويت 

لفيئد1) عي ل  املوين  للسيد  حصة 

السيد1 مريم الكز ار.

رفع قيلة رأسليل الشركة بلبلغ)

9.444)7) رهم لينتقل من)251.444 

1.444.444) رهم،)و تلت)  رهم إلى)

الجيرية) بيلحسيبيت  الزيي 1  هذه 

للشركيء.

استقيلة السيد املوين عي ل من)

مهيمه كلسير وحيد للشركة وتعيين)

السيد عبد الرحيم بيلعيليم كلسير)

وحيد لفتر1 غير محدو 1.

األسي�شي) القينون  تحيين  (-

للشركة.

بيملحكلــة) القينوني  اإل داع  تم  (-

5) يسلبر) في) بإنزكين  االبتدائية 

2422)تحت رقم31)2.

361 P

 STE MOKAGRI شركة

 .S.A.R.L
 25 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

قرر) البيضيء) الدار  في  (2422 فبرا ر)

 STE( MOKAGRI شركة) شركيء)

S.A.R.L)مي  لي):)

حصة والتي هي في) (1444 تفويت)
السيد1) محلد،) مومني  السيد  ملك 
السيد1 مومني نور1) لعروي حجيبة،)
لصيلح السيد موالي لحسن شوري،)
 34.444 (- حصة) (344 من) يستفيد 
يستفيد) شوري،) وإسليعيل   رهم،)

من)744)حصة)-)74.444) رهم.
اإل اري) التوقيع  حق  اسني  
إسليعيل) للسيد  الوحيد  والبنكي 

شوري.
محلد) مومني  السيد  استقيلة 
السيد) وتعيين  كلد ر،) منصبه  من 
آد د) كلد ر  شورى،) إسليعيل 

للشركة.
من) و3)) (،47 (،46 البند) تعد ل 

القينون األسي�شي للشركة.)
اإلبداع) تم  (: القينوني) اإلبداع 
بيملحكلة) الضبط  بكتيبة  القينوني 
 16 بتيريخ) بيلدارالبيضيء) التجيرية 

 يسلبر)2422)تحت رقم).)854698.
للخالصة والتذكير

362 P

 CA(Conseil
SARLAU(au(capital(de(1.000.000(Dhs

 BD(Ahmed(Mansour(Eddahbi,(cité(,97
,DAKHLA

.Agadir
cabinetcaconseil@gmail.com

RADIOLOGIE TILILA
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
تم) (2422 أكتوبر) (14 في) املنعقد 
بشركة) تغييرات  إحداث  بلوآبه 
الشركة) (RADIOLOGIE TILILA
تقرر) حيث  لألطبيء،) املهنية  املدنية 

مي  لي):
تورية) الدكتور1  استقيلة  بعد 
الحظ االآتليع العيم غير) املند لي،)
املهنية) املدنية  الشركة  أن  العي ي 
مد ر طبي  ضلن) تخلو من  لألطبيء)

استلرارية مليرسة أنشطتهي.
ثريي) الدكتور1  استقيلة  بعد 
املند لي،)قررت الجلعية العيمة غير)
السيد) تفويض  بيألغلبية  العي  ة 
بصالحية التوقيع) مصطفى عطيف،)
املصرفية) الحسيبيت  في  وحده 

للشركة.

تحرير) تم  سبق،) مي  ضوء) في 

من) لألطبيء) املهنية  املدنية  الشركة 

أي عالقة مع مصحة تيليال.)وبيلتيلي،)

الشركة) مع  اإل جير  تعليق  تقرر 

املذكور1 حتى استئنيف النشيط.

363 P

 STE PAUSE MECANIQUE 

DU ROUTIER SARL A.U
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

نوفلبر) (34 في) املنعقد  العي ي  الغير 

2422)تم بلوآبه)):)

في) للشركة ووضعهي  )حل مسبق 

تصفية.

 Mme( GOURMA السيد) تعيين 

FATIMA)مصفي للشركة.

النقطة) في  التصفية  مقر  تثبيت 

املقيطعة) الطريق  (17 الكيلوميتر ة)

رقم))141)بيوكرى ا ت علير1.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) يسلبر) في) بينزكين  االبتدائية 

2422)تحت رقم)2529.

364 P

C.A CONSEIL

 Siège(social((:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

(,MANSOUR(DAHBI,(CITE(DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail((:(cabinetcaconseil@gmail.com

Agadir

»HALIEUTIS DAK GIE «
MODIFICATION

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

تم) (2422 أكتوبر) (17 في) املؤرخ 

بلوآبه احدات تغييرات بيملجلوعة)

»))HALIEUTIS(DAK(GIE«))مجلوعة)

قرر) حيت  االقتصي ي  النفع   ات 

مي يلي):))

انتخيب مجلس إ ار1 آد د ملد1)

سنتين))2))ثيبتتين.

 تألف مجلس اإل ار1 الجد د من):)

.
ً
•)السيد عبد الرحيم الهبز1 رئيسي

نيئب) سواكي  سلير  السيد  (•

الرئيس.
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•)السيد رضي سنتي�شي اإل ري�شي،)

العضو املنتدب.

•)السيد إبراهيم أمرير،)الكيتب.

توقيعهي) سيتم  القرارات  آليع 

الرحيم) عبد  السيد  بين  بيالشتراك 

الهبز1 والسيد سلير سواكي.

الحسيبيت) آن  أ ًضي  وتقرر 

املصرفية تلتزم بيلتوقيعين املشتركين)

والسيد) الهبز1  الرحيم  عبد  للسيد 

سلير سواكي.

عن) (AZAL PECHE تنيزل شركة)

 GRAND شركة) لصيلح  حصصهي 

.MAROC PECHE

السنوي) االشتراك  تحد د  تم 

14.444.44) رهم) بلبلغ) لكل عضو 

ابتداءا من عيم)2422.

تحين القينون األسي�شي للشركة).

بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تم  (

15) يسلبر) في) بينزكين  االبتدائية 

2421)تحت رقم)2548.

365 P

 STE  ADRAB
 SARL(au(capital(de  : 100.000

DHS

 Siège(social  : RDC(BLOC 106

 N° 01 CITE(EL(HASSANI

AGADIR

 تحـويل املقـر االآتليعـي
بلقت�شى محضر الجلع العيم) (- (I

13)أكتوبر) االستثنيئي املنعقد بتيريخ)

2422،)تلت املصي قة على مي  لي):)

تحويل املقر اإلآتليعي الى العنوان)

التيلي):)

)حي ا دوران اورير اكي  ر.

القينون) من  (( املي 1) تعد ل 

األسي�شي.

املصي قة على القينون األسي�شي.

لدى) القينوني  اإلبداع  تم  (- (II

 16 املحكلة التجيرية بأكي  ر بتيريخ)

 يسلبر)2422)تحت عد ):)119716. 

366 P

STE COSPHARMA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 

وشريك وحيد

رأسليلهي : 144.444.)  رهــم

مقرهي : 558 الشيرع البينوراميكي 

كيليفورنيي– الدار البيضيء

س.ت : 388761

بلقت�شى مشيورات الجلع العيم)

أكتوبر)) (3 بتيريخ) املنعقد  االستثنيئي 

2422،)تقررمي لي):)

إلى)) الشركة  اسم  تغيير 

.LABORATOIRE COSPHARMA

القينون) من  (3 املي 1) تعد ل 

األسي�شي للشركة.

بيملحكلة) تم  (: القينوني) اإل داع 

 ( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 يسلبر)2422)تحت الرقم)85429.

367 P

 SOCIETE BASRA شركة

-SARL AU

 8 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى  (

شريك) قرر  بأكي  ر  (2446 نوفلبر)

 SOCIETE(BASRA-(SARL(AU(شركة

مي  لي)):)

الغرض) وتلد د  فرعين  افتتيح 

املؤس�شي للشركة.

افتتيح فرع بيملجلع الجيمعي رقم)

27)بحي الداجلة بأكي  ر.

بحي) رقم9) شيرع  في  فرع  افتتيح 

مسعو  الوفقيوي السالم اكي  ر.

امتييز) إلى  الشركة  تلد د غرض 

الخدمة الهيتفية.

القينون) من  (03،04 البند) تغيير 

األسي�شي للشركة.)

اإلبداع) تم  (: القينوني) اإلبداع 

بيملحكلة) الضبط  بكتيبة  القينوني 

التجيرية بأكي  ر بتيريخ))5) ني ر)2447 

تحت رقم)9981.

368 P

 SOCIETE MOMAB

 SERVICES SARL AU
رأسليلهي : 144.444  رهم

املقر اإلآتليعي  :  وار العرب قبلي 

تليعيت  راركة اكي  ر 

السجل التجيري : 32777

العي ي) الغير  الجلع  بلقت�شى 

 2422 نوفلبر) (21 بتيريخ) املنعقد 

 MOMAB SERVICES((بأكي  ر لشركة

اإلآتليعي)) وار) ومقرهي  (SARL AU

اكي  ر) تليعيت  راركة  قبلي  العرب 

قررني مي  لي):)

تم) (: الشركة) أنشطة  في  تغيير 

النقيلة)) بواسطة  النقل  حذف 

وإضيفة إستقبيل) ( (»Brancardage«

.»Accueil«

التسيير):)للسيد أسالمة الحسن.))

القينوني لدى كتيبة) تم اإل داع  (

بأكي  ر) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

رقم) تحت  (2422 6) يسلبر) بتيريخ)

 .119554
من اآل االقتطيف والبيين

369 P

»U-SEA« شركة
شركة ذات مسؤولية محدو 1 

رأسليلهي 144.444  رهم

موطن لدى WEDOM بلوك 25 

شيرع تطوان رقم 133 مكتب رقم 5 

و6 الطيبق الثيلث الحي املحلدي - 

84444 اكي  ر املغرب
رقم السجل التجيري : 54379 

بأكي  ر

1)-)بلقت�شى العقد العرفي املؤرخ)

قد) بأكي  ر٬) (2422 7) يسلبر)  وم)

تقرر مي  لي):)

سلبية) شهي 1  »امليرينو«) اعتلي )
أكتوبر) (19 بتيريخ) (25928(4 رقم)

2422)كعالمة تجيرية للشركة.

2)-)تم اإل داع القينوني بيملحكلة)

)1) يسلبر) بتيريخ) بأكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)119674.

370 P

 STE AGHARASS شركة

TOURS SARL
تعـد ــــــل

بتيريخ) محرر  محضر  بلقت�شى 

العيم) الجلع  قرر  (2422 26) ونيو)

 STE AGHARASS(االستثنيئي لشركة

TOURS SARL))مي  لي):

الزيي 1 في األهداف اإلآتليعية) (-

للشركة):)

نقل األشخيص لحسيب الغير.)

تم اإل داع القينوني لدى كتيبة) (-

بأكي  ر) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

تحت رقم)) (2422 15) يسلبر) بتيريخ)

.119744

371 P

SAMAS GARDIENNAGE
إعالن عن تعد ل شركة

مداوالت) محضر  بلقت�شى 

الجلعية العيمة غير العي  ة لشركة)

SAMAS GARDIENNAGE)تم إقرار)

مي  لي):

أسليء) السيد1  استقيلة  قبول 

سلاللي من تسير الشركة

بوتكرت) محلد  السيد  تسلية 

مسير آد د لشركة

اإل داع) تم  (: التجيري) السجل 

بتيريخ) بكلليم  االبتدائية  بيملحكلة 

07/12/2022)تحت رقم)59).

372 P

STE TRANS BOUNOIARE
 SARL AU

 HAY TAYERT EL OULYA BLOC B

.RUE 11 N° 37 GUELMIM

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

(،02/12/2022 بتيريخ) االستثنيئي 

تقرر مي لي):

علر) السيد  استقيلة  قبول  (- (1

الشركة) تسيير  مهيم  من  الغيش 

مكينه) بنوار  السيد  يسين  وتعيين 

غير) لفتر1  للشركة  وحيد  كلسير 

محدو 1.
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القينوني) اإل داع  ثم  (- (3

بتيريخ) بكلليم  االبتدائية  بيملحكلة 

19/12/2022)تحث رقم)71).

373 P

PARKAGRO
شركة محدو 1 املسؤولية

مقر الشركة : تجزئة الليلون 242 

بقعة 2 أوال   حو

 12 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

الشركيء) اآتليع  تم  (2422  آنبر)

الغير) العيم  الجلع  محضر  وإنجيز 

العي ي للشركة وتم اتخي  القرارات)

التيلية):

استقيلة السيد محلد اليلني مع)

ابراء)ذمته في فتر1 تسيير الشركة.

الحيين) أسليء) السيد1  تعيين 

كلسير1 آد د1 للشركة.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

تحت) (2422  12  15 بتيريخ) إلنزكين 

عد ))254
للخالصة و التذكير

374 P

MAT-VERGER
شركة محدو 1 املسؤولية

مقر الشركة : ضيعة الفتح 1  وار 

بولعلين اشتوكة ا ت بيهي

 12 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

الشركيء) اآتليع  تم  (2422  آنبر)

الغير) العيم  الجلع  محضر  وإنجيز 

العي ي للشركة وتم اتخي  القرارات)

التيلية:)

استقيلة السيد محلد اليلني مع)

ابراء)ذمته في فتر1 تسيير الشركة.

الحيين) أسليء) السيد1  تعيين 

كلسير1 آد د1 للشركة.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

تحت) (2422  12  15 بتيريخ) إلنزكين 

عد )2545
للخالصة و التذكير

375 P

 CENTRE REGIONAL DES SERVICES
 TIZNIT.(TEL:(05.28.60.24.10

IBIS SERVICE
تعيين مسير آد د للشركة

»IBIS SERVICE«
الجلع) محضر  على  بنيء)
بتيريخ:) املنعقد  االستثنيئي  العيم 
قرر الشريك الوحيد) (30/11/2022
ذات) (»IBIS SERVICE« لشركة)
املسؤولية املحدو 1 مي  لي):)-)استقيلة)
وتعيين) ( الحسن) مولو   ا   السيد 
السيد بنفيرس محلد مسيرا آد دا)

للشركة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بتيزنيت بتيريخ)05/12/2022 

تحت رقم)378/2022.
376 P

TRANSPORT IGLI شركة
شركة ذات مسؤولية محدو 1
برأس ميل 100.000,00  رهم

املقر الرئي�شي : تجزئة ))3 مجلوعة 
  112 رقم 34 العيون

ICE:003151830000048
RC(N° : 43159 / IF : 52697875
» تغيير املسير القينوني للشركة « 

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ بتيريخ)17/11/2022،)بلد نة)
العيون،)قرر شركيء)الشركة املذكور1)

أعاله مي  لي):
تعيين السيد الحسين بيمو مسيرا)
محد 1) غير  ملد1  للشركة،) آد دا 
رضوان) السيد  محل  ليحل  امآل،)

السعيدي املسير القد م.
قرر املسيهلون بيإلآليع،)تعد ل)
األسي�شي) النظيم  من  (1( املي 1)

للشركة.)
أنه) العيم االستثنيئي  الجلع  قرر 
سيتم التوقيع على الوثيئق املتعلقة)
بيلهيئيت اإل ارية للشركة من طرف)

املسير السيد الحسين بيمو،)
البنكية) للوثيئق  بيلنسبة  أمي 
البنكية) بيلعللييت  واملتعلقة 
سيتم) االجرى  امليلية  واملؤسسيت 
آليع) طرف  من  عليهي  التوقيع 

الشركيء)مع اعتلي  طيبع الشركة.

للشركة) القينوني  اإل داع  تم 

بيملحكلة) التجيري  بيلسجل 

االبتدائية بلد نة العيون تحت رقم)

22/3546)بتيريخ)16/12/2022.

377 P

شركة التدبير و االنشاء العقاري
S.A.R.I سيري

تغيير املسير

شركة محدو 1 املسؤولية
رسليلهي 544.444.)  رهم
مسجل بيلسجل  التجيري 

عد  17113

العنوان : الشقة رقم 26 إقيمة 

PARAIS .DEL(SOL  فونتي  صونيبي - 

أكي  ر

االستثنيئي)) العيم  الجلع  قرر 

املنعقد بتيريخ))49)نونبر)2422):

السيد) آد د  مسير  تعيين  (- (1

انطونيو) جو�شي  فيرنيند ز  انطون 

PADRENDA     OURENSEالكيئن ب

اسبينيي.

-)إلغيء)آليع القرارات املتخذ1)) (2

ستثنيئي) اإل  العيم  الجلع  جالل 

املنعقد بتيريخ))46) ونيو)2422.

بيملحكلة) القينوي  اإلبداع  تم 

)1) آنبر) بتيريخ) بأكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)119683.

378 P

C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

(,MANSOUR(DAHBI,(CITE(DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

 E-mail(:(cabinetcaconseil@gmail.com

Agadir

SOCIETE BADOX
SARL

MODIFICATION

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

تم) والذي  (01/12/2022 املنعقد)

بشركة) تغييرات  احدات  بلوآبه 

BADOX SARL)شركة ذات مسؤولية)

144.444) رهم) رأسليلهي) محدو 1 

حيث اتفق على مي  لي):

تحويل املقر اإلآتليعي إلى فيال)27 

حدائق امزيل بنسركيو اكي  ر

تحبين القينون األسي�شي.

بيملحكلة)) القينوني  اال  ذاع  تم 

 20-12-2022 في) بأكي  ر  التجيرية 

تحت رقم)))1197.

379 P

 ALIMENTATION GENERALE

AL HAMRA
SARL/ AU

السجل التجيري : 16.967 إنزكين

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

بتيريخ)7) آنبر2422،)تقرر مي  لي):

للفرع) التجيري  السجل  شطب 

إقيمة) بعد نقل املقر اإلآتليعي من:)

حي الهدى أكي  ر إلى) ج5) ((5 العيئلة)

املنطقة) الجد د1  شيرع  (37 الرقم)

الصنيعية الدشير1 الجهي  ة إنزكين.

إستقيلة السيد مبيرك أمو�شى من)

مهيمه كلسير.

منح السلط لإلآراءات.

املحكلة) في  القينوني  اإل داع  تم 

)1) آنبر) في) بإنزكين  اإلبتدائية 

2422.)تحت رقم)93)2.
للبيين واالشير1

التسيير

380 P

 ALIMENTATION GENERALE

AL HAMRA
SARL/AU

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

بتيريخ)7) آنبر2422،)تقرر مي  لي):

إقيمة) من:) اإلآتليعي  املقر  نقل 

أكي  ر) الهدى  حي  ج5) ((5 العيئلة)

أكي  ر)) (22(5 رقم) التجيري  السجل 

37)شيرع الجد د1 املنطقة) إلى الرقم)

الصنيعية الدشير1 الجهي  ة إنزكين.

تعد ل القينون األسي�شي.

إعتلي  القينون األسي�شي للشركة)

ذات املسؤولية املحدو 1 ذات شريك)

وحيد.

منح السلط لإلآراءات.
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املحكلة) في  القينوني  اإل داع  تم 
 2422 )1) آنبر) التجيرية بأكي  ر في)

تحت رقم)119698.
تم تسجيل الشركة بإنزكين تحت)
القينوني) اإل داع  وتم  (27587 رقم)
 1( في املحكلة اإلبتدائية بإنزكين في)

 آنبر)2422)تحت رقم)93)2.
للبيين واالشير1

التسيير

381 P

SOCIETE  TIGNARINE
SARL

رأسليلهي: 892.544.44  رهم
السجل التجيري: 9871 اكي  ر  

العي ي) الغير  الجلع  بلقت�شى 
 2421 34) آنبر) بتيريخ) املنعقد 
 TIGNARINE SARL ( بأكي  ر لشركة)

تقرر مي  لي):
العنوان) الى  الشركة  مقر  تغيير 
بيلطيبق) (5(5 رقم) شقة  (: التيلي)
شيرع) االجوين  علير1  الخيمس 

الحسن الثيني أكي  ر.
كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 
بأكي  ر) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (2422 ميرس) (28 بتيريخ)

.1491(8
من اآل االقتطيف والبيين

382 P

Evolution(ompta
Fiduciaire(&(Conseil

 IMM°45(APPT°01(RUE(AL(AKKAD(CITE
DAKHLA(AGADIR
Tel(:(0600(036(473

ــــــــُزِييْل َرا فـِ
ْ
ـــــت

ْ
ل
ُ
أ

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
نونبر) (( بتيريخ) املنعقد  االستثنيئي 
قرر الشريك الوحيد للشركة) (2422

مي  لي):
للشركة) اإلآتليعي  املقر  تغيير  (•
برج أو منصور) (82 رقم) الى العنوان:)

تيرو انت.
من) الشركة  رأسليل  رفع  (•
544.444) رهم) 144.444) رهم الى)
444.))حصة اآتليعية) أي بإضيفة)
من فئة)144 رهم للحصة الواحد1.

•)جلق فرع تيبع للشركة بيلعنوان)

مكرر شيرع إبن) (E-21 قطعة) التيلي:)

تسيال) الصنيعية  املنطقة  الهيثم 

الدشير1 الجهي  ة.

َرا)
ْ
ـــــت

ْ
ل
ُ
أ التجيري:) الشعير  إضيفة  (•

.(ULTRA PANNEAUX((.و
ُ
َبـــــــــــــين

•)تلد د نشيط الشركة إلى:)تجير1)

موا  اإلشهير.

•)تحين القينون ا ألسي�شي للشركة.

•)تسجيل فرع الشركة في السجل)

التجيري بيملحكلة االبتدائية بإنزكين)

رقم) تحت  (2422 8) آنبر) بتيريخ)

.275(5

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم  (•

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

 2422 15) آنبر) بتيريخ) بتيرو انت 

تحت رقم)1561.

383 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25(/(FIX(:

45.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE WALITA IMPORT-

 EXPORT
بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

15/11/2022،)تم إقرار مي  لي):

نقل املقر الرئي�شي للشركة من) (-

 14 زنقة) أ ت  حيي  بلوك  (41 رقم)

شيرع) (66 تي ارت أنزا أكي  ر الى رقم)

آليل عبدالنيصر حي املسير1 أكي  ر.

تغيير النشيط الرئي�شي للشركة) (-

الى  ورات) وتصد ر  استيرا   من 

التدريب والتكوين.
طيرق) للسيد  والتوقيع  التسير  (-

كريم.

بيملحكلة) تم  القينوني  اإل داع 

التجيرية بأكي  ر بتيريخ)16/12/2022 

تحت رقم))11971.

384 P

مكتب الحسيبيت الجزير1

شركة مابليس
شــركة ذات املسؤولية املحدو 1 
بيلشريك الوحيد، رأس ميلهي 

144.444  رهم
املقر اإلآتليعي : رقم 128 برنيمج 
الفطواكي الدشير1 الجهي  ة انزكين

1.)بلقت�شى قرار الشريك الوحيد)
االستثنيئي) العيم  للجلع  املعي ل 
لشركة ميبليس املؤرخ بتيريخ)21)نونبر)

2422،)تقرر مي  لي):
اإلآتليعي) املقر  عنوان  تغيير  (•
علير1) التيلي:) العنوان  إلى  للشركة 
الدشير1) في يسي  حي  مو  الهالل 

الجهي  ة انزكين.
الرفع من رأسليل الشركة من) (•
إلى744.444) رهم) 144.444) رهم 
الجيري) الحسيب  بلقيصة  و لك 
اعزيزي) السيد  الوحيد  للشريك 
644.444) رهم) حدو ) في  حسن 
آد د1) حصة  (6444 بخلق) وكدلك 
144) رهم للحصة الواحد1) من فئة)

 للكهي كلهي السيد اعزيزي حسن.
من) و7) (4،6 الفصل) تعد ل  (•

القينون األسي�شي للشركة.
لدى) القينوني  اإل داع  تم  لقد 
االبتدائية) بيملحكلة  الضبط  كتيبة 
تحت) (2422 7) آنبر) بإنزكين بتيريخ)

رقم)53)2.
385 P

FIDU-AL MOUHIT شركة
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
السجل التجيري رقم 21449

تحويل املقر اإلآتليعي
تعد ل غرض الشركة

تحد ث األنظلة األسيسية
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
قرر) (2422 غشت) (31 في) املؤرخ 
ذات) للشركة  الوحيد  الشريك 

املسؤولية املحدو 1 مي  لي:
تحويل املقر اإلآتليعي الحيلي) (/1
للشركة من)»رقم))3)بلوك)7)السيحة)
))القسرية مسكينة حي أ ت القي�شي)
( (223 »رقم) إلى) أكي  ر«) تيكوين 

الشقة رقم)3)الطيبق)3)شيرع الوصيل)

128)الرمز) أسكي،)الصندوق البر دي)

البر دي)84654،)تيكوين أكي  ر«.

تعد ل غرض الشركة ليكون) (/2

على النحو التيلي:

محيسب معتلد.

مركز توطين الشركة.

مركز تدريب.

من) و)) (3 املي تين) تحد ث  (/3

بغرض) املتعلق  األسي�شي  النظيم 

الشركة ومقر الشركة وفقي لذلك.)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 2422 شتنبر) (49 بتيريخ) التجيرية 

وتم تسجيله في) (118355 تحت رقم)

رقم) تحت  التجيرية  املحكلة  سجل 

.21449

385Pمكرر

شركة ت بريك ستاسين

ش.م.م ش.و

STE(BREAK(STATION(SARL(A.U

مستوطنة لدى شركة تليريس 

كونسلتين ش م م ش و , مكتب رقم 

)4 , الطيبق األول ,  ارالرايس ,شيرع 

29 فبرار تيلبرآت أكي  ر 

السجل التجيري رقم 52955

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

االستثنيئي املؤرخ بتيريخ فيتح)) آنبر)

قرر الشريك الوحيد لشركة) (،2422

بريك ستيسين ش.م).م ش و مي لي):

العنوان) الى  الشركة  تغيير مقر  (-

التيلي الطيبق السفلي)،رقم)12،علير1)

حي) (3 ت2،السعي 1) مجلوعة  (،2

املحلدي أكي  ر.

من) (( رقم) الفصل  تعد ل  (-

القينون األسي�شي للشركة.

بيملحكلة) القينوني  اإلبداع  تـم 

التجيرية الكي  ر تحت عد )119731 

بتيريخ)19/12/2022.

386 P
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25(/(FIX(:

45.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE ALRAWI SERVICE

بتيريخ) ( عرفي) عقد  بلقت�شى 

2022/10/))2،)تم إقرار مي  لي):

محل) من  الشركة  مقر  تحويل  (-

السوي�شي) املختير  (1(4 رقم) تجيري 

الطيبق الثيني شيرع عبد الرحيم) (41

 33 رقم) (642 بوعبيد أكي  رالى شيرع)

اراك بوركين اكي  ر.

-)التسيير للسيد1 لطيفة مليوي.

-)التوقيع للسيد حسن احنيوي.

بيملحكلة) تم  القينوني  اإل داع  (-

التجيرية بأكي  ر بتيريخ)2022/12/16 

تحت رقم)119713.

387 P

يرا طرونس

YARA TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 

1)-)بلقت�شى عقد عرفي بلقت�شى)

االستثنيئي) العيم  الجلع  محضر 

بتيريخ)17)ميي)2422))تقررمي لي):

للشركة) اإلآتليعي  املقر  تحويل 

بني ة) الرابع،) الطيبق  (،(46 رقم) إلى 

أ،)  يرأكي  ر،الدشير1) بلوك  ك،)

الجهي  ة.

قبول النظيم األسي�شي الجد د) (-

للشركة

2)-)وقد تم اإل داع القينوني بكتيبة)

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

بتيريخ) (1139 رقم) تحت  بإنزكين 

.14/06/2022

388 P

شركة ايكو أكري ش.م.م
برأسليل اآتليعي قدره 

1.444.444.44  رهم
رقم 53 –أ- تجزئة كيشير زنقة 

املستشفى  ا ت ملول انزكين

الجلع) محضر  بلقت�شى 

بتيريخ)) املنعقد  االستثنيئي  العيم 

املصي قة) تلت  (،15/11/2022

بيإلآليع على املقترحيت امتية):

الرفع من الرأسليل اإلآتليعي) (-

األربيح) إ ميج  طريق  عن  للشركة 

1.444.444.44) رهم) من) لرفعه 

موزعة) ( 1.644.444.44) رهم) إلى)

كيلتيلي):

 3444 امليلك) عبد  املسعو ي  (-

حصة

-)املسعو ي ا ريس)3444)حصة.

األسيسية) القوانين  تحيين  (-

للشركة.

-)صالحييت.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بينزكين بتيريخ)14/12/2022 

تحت عد  رقم)2499/2022.
مقتطف قصد االشهير)

389 P

CABINET SABCONSULTING

MERVEILLES DES MERS 2
SARL AU

Siège(social : ZONE

 INDUSTRIELLE ROUTE

.TELEMZOUNE(TAN-TAN

 ICE : 001862961000082 RC :

3895 IF : 20756047

اعالن زيي 1 متبوعة بنقصين رأس 

ميل الشركة

للجلع) الضبط  ملحضر  طبقي 

بتيريخ) للشركة  االستثنيئي  العيم 

24/11/2022)تقرر و بإآليع مي  لي):
بقيلة) الشركة  رأسليل  زيي 1  (-

وتخفيضه) 14.959.736,38) رهم 

ليصل) 9.959.736,38) رهم  بقيلة)
رأسليل الشركة إلى)10.000.000,00 

 رهم.

الضبط) كيتب  لدى  اإل داع  تم 
لللحكلة االبتدائية لطينطين بتيريخ)

20/12/2022)رقم)229/2022.
390 P

C.A CONSEIL
 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE
(,MANSOUR(DAHBI,(CITE(DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55
 E-mail(:(cabinetcaconseil@gmail.com

Agadir

MMIE HANNA RENT CAR
SARL.AU

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
املنعقد في)09/11/2022)ثم بلوآبه)
 MMIE بشركة) تغييرات  إحداث 
 HANNA RENT CAR SARL.AU

حيث قرر مي لي):
رفع من رأس امليل الشركة من) (•
للشريك) الجيري  الحسيب  جالل 
644.444.)) رهم) بلبلغ) الوحيد 
إلى) ) رهم  ((.644.444 من) لزيي ته 

8.444.444) رهم.
•)تحين القينون األسي�شي للشركة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم  (-
 15/12/2022 في) بأكي  ر  التجيرية 

تحت رقم)119697.
391 P

SARKOUB TRAN شركة
ش.م.م

زيي 1 الرأسليل االآتليعي للشركة
العيم) الجلع  مداوالت  بلقت�شى 
اإلآتليعي) بيملقر  املنعقد  االستثنيئي 
قرر) (12/12/2220 بتيريخ) للشركة 
  SARKOUB(الشريك الوحيد لشركة
144.444) رهم) رأسليلهي) (TRANS

مي  لي):
الرفع من الرأسليل اإلآتليعي) (-
 344.444 إلى) 144.444) رهم  من)
حصة) (2444  رهم عن طريق جلق)
رأسليل) أصبح  وبذالك  آد د1.)
344.444) رهم مقسلة إلى)) الشركة)

3.444)حصة كيمتي):
السيد مصطفى تلكعوشت)3444 

حصة بقيلة)344.444) رهم.

وقد تم اإل داع بيملحكلة التجيرية))
 15/12/2022 بتيريخ) أكي  ر  بلد نة 
تحت عد )119743)السجل التجيري)

رقم)53125.
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SOCIETE TOMAPROD
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 
للشريك الوحيد رأسليلهي 

5.444.444  رهم
شقة رقم 32 الطيبق 6 علير1 34 

إسالن الحي املحلدي أكي  ر
5229) س.ت

بلقت�شى قرار غير عي ي للشريك)
الوحيد))لقد))تقررمي لي):

1.)زيي 1 رأس امليل بلسيهلة عينية)
) رهم إلى) ((144.444( من ميئة ألف)
جلسة مال ين))5.444.444)) رهم أي)
بزيي 1 قدرهي أربعة مال ين وتسعليئة)
)944.444.))) رهم،و الك) ألف)

بواسطة الشريك الوحيد.
األسي�شي) النظيم  تعد ل  (.2

للشركة.
للقييم) اعطيءالصالحييت  (.3

بيإلآراءات القينونية.
والتقيد) القينوني  اإل داع  تم 
بيلسجل التجيري بيملحكلة التجيرية)
تحت) (2422 49) آنبر) ألكي  ر  وم)

عد )119615)و5229).
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25(/(FIX(:

45.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE OMARSA
S.A.R.L

بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
05/11/2021،)تم إقرار مي  لي):

من) الشركة  امليل  رأس  زيي 1  ( (-
144.444.44)إلى)2.444.444) رهم.)
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 (6 رقم) من  الشركة  مقر  نقل  (-
الخيلق) عبد  وزنقة  الوالعة  شيرع 
شيرع ابن سيني) (31 طوريس الى رقم)

طينطين.
بوعيدا) الحسين  السيد  تعيين  (-

كلسير للشركة.)))
السيد) بين  مشترك  التوقيع  (-
عويشة) والسيد1  بوعيدا  الحسين 

بيعزا.
بيملحكلة) تم  القينوني  اإل داع 
االبتدائية بطينطين بتيريخ)24/11/2021 

تحت رقم)268.
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حسينا كونستغيكسيون
ش.م.م.ش.و

مقرهي اإلآتليعي :  وار القليعة 
انزكين آ ت ملول

قرر) (20/09/2022 بتيريخ) (- (1
الشريك الوحيد مي لي):

بلبلغ) امليل  رأس  زيي 1  (-
ليصبح) 94.444.44)) رهم،)
 (944 بإنشيء) 544.444.44) رهم،)
144.44) رهم))) بقيلة) آد د  سهم 
التعويض عن) عن طريق  منهي،) لكل 
الدفع) واملستحقة  السيئلة  الد ون 

للشريك الوحيد على الشركة.
قبول النظيم األسي�شي الجد د) (-

للشركة
2)-)وقد تم اإل داع القينوني بكتيبة)
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
تحت) (30/09/2022 بتيريخ) بينزكين 

رقم)1914.
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 LOCATION ASWAK
DOUKKALA

SARL AU
إعـــالن قينــوني

املؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
بنور) بسيدي  (05/12/2022 بتيريخ)
الجلعية العيمة االستثنيئية) ( قررت)
 LOCATION( ASWAK لشركة)

DOUKKALA(SARL(AU)مي لي):

من) الشركة  رأسليل  زيي 1 
 5.444.444 إلى) 144.444) رهم 
 رهم أي زيي 1 مسيهلة نقد ة بلبلغ)

944.444.)) رهم.)
تحيين القينون األسي�شي للشركة.)
لدي) القينوني  اإل داع  تم 
في) بنور  بسيدي  االبتدائية  املحكلة 

16/12/2022)تحت رقم)586.
396 P

THE BLUE DOG
شركة ذات مسؤولية محدو 1
رأسليلهي 100.000,00  رهم

املقر اإلآتليعي : أكي  ر، قرية 
ميضربي تغيزوت.

• الزيي 1 في الرأسليل اإلآتليعي.
•تعد ل الهدف اإلآتليعي للشركة
•تحيين القينون األسي�شي للشركة

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
اكتوبر) (11 املنعقد  وم) اإلستثنيئي 
 THE  BLUE  DOG لشركة) ( (2422
محدو 1«) مسؤولية  ذات  »شركة 
مقرهي) رأسليلهي100.000,00) رهم،)
ميضربي) قرية  بأكي  ر،) اإلآتليعي 

تغيزوت)،تقرر امتي:
الزيي 1 في الرأسليل اإلآتليعي) (-
 100.000,00 ( من) برفعه  و  لك 
إلى.1.000.000,00) رهم عن طريق)
من) آد د1  حصة  (9.444 إحداث)
144) رهم للحصة كلهي مكتتبة) فئة)
اإلكتتيب) أثنيء) القيلة  ومدفوعة 
كلي) الجد د  الرأسليل  ليوزع  نقدا.)
  (.444 السيد1 مونية الكيالني) (:  لي)
  3.444 السيد سيمي بوعيد1) حصة,)
العركوبي) فوزية  السيد1  حصة,)
1.544)حصة والسيد سعد الكيالني))

.544))حصة.
اإلآتليعي) الهدف  تعد ل  (-

للشركة الذي أصبح  تلخص في):
اإل واء) مراكز  استغالل  و  بنيء) (*

السييحي)
واألنشطة) حينة  مطعم،) (*

الرييضية.
)كلي))تم تعد ل البنو )3،)6،)7)و)8 

من القينون األسي�شي للشركة.

كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 
ألكي  ر) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
تحت رقم))11972)بتيريخ)19) آنبر)

.2422
من أآل اإلستخالص والبيين

املسيير
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CABINET SABCONSULTING

MERVEILLES DES MERS
SARL

 Au(capital(de 15 000 000,00
DHS

 Siège(social : ZONE
 INDUSTRIELLE ROUTE

 TILEMZOUNE, TANTAN(VILLE
 ICE : 002028547000087, RC :

1023, IF : 40207551
اعالن عن بيع الحصص

للجلع) الضبط  ملحضر  طبقي 
بتيريخ) للشركة  االستثنيئي  العيم 
كل) بإآليع  و  تقرر  (28/11/2022

الشركيء)مي لي):
من) حصة  (1.544 بيع) قبول  (-
طرف السيد علر ابركى لفيئد1 السيد)

عبد اهللا ابركى.
الضبط) كيتب  لدى  اإل داع  تم 
لللحكلة االبتدائية بطينطين بتيريخ)

15/12/2022)رقم)226/2022.
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CABINET(COMPTABLE(SOUKAINA
 Travaux(de(comptabilité,(Conseils

juridiques(et(financier
HAY(EL(AMAL(1(BLOC(28(N°01(DAKHLA

Gsm(:(06.61.75.86.14
E-mail(:(cabinet.ccs2@gmail.com

ISTALEB TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 

تفويت حصص اآتليعية
 وار تيعليرت تلسية انزكين

العيم) الجلع  عقد  بلقت�شى  (- (I
(،28/11/2022 ( بتيريخ) االستثنيئي 
 ISTALEB« لشركة) شركيء) قرر 
املسؤولية) ذات  شركة  (»TRANS
اإلآتليعي) مقرهي  الكيئن  املحدو 1 
رقم) انزكين،) تلسية  تيعليرت  بدوار 
 2(979 ( التقييد في السجل التجيري)

حيت تلت املصي قة على مي لـــــي):

بيع وتفويت حصص):
السيد) طرف  من  حصة  (144 (-
من) حصة  (144 اسطيلب،) آليل 
 54 طرف السيد عبد هللا الوطفي و)
بيبي) أحلد  السيد  طرف  من  حصة 

لفيئد1 السيد  يسين مفكير).
السيد  يسين) على  املوافقة  (-

مفكير كشريك آد د في الشركة.
-تحيين القينون األسي�شي

القينوني) اإل داع  تم  (- (II
بتيريخ) بإنزكين  االبتدائية  بيملحكلة 

14/12/2022)تحت رقم)94)2.
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أطالس ديفي كونسولتان
شركة محدو 1 املسؤولية

رأسليلهي اإلآتليعي,44 144.444 
 رهم

املقـر اإلآتليعي: تجزئة أغرو ، ا مي 
أوا ار تيمري اكي  ر

العيم) الجلع  محضر  بلقـتـ�شى 
43) آنبر) بتيريخ) العي ي  الغير 

2422،)تقرر مي  لي):
السيد) من  حصتين  تفويت 
غوزي موريس رينيه إرنست لشركتي))
أي) (،»PARTINTER« و) (»MILENY«

حصة واحد1 لكل منهلي)؛
 »MILENY«(املوافقة على شركتي(-

و)»PARTINTER«)كشركيء)آد )؛
اإلآتليعي) امليل  الرأس  زيي 1  (-
إلى) 144.444) رهم  من,44 

,4435.644.44) رهم)؛
حقوقهم) عن  املشيركين  تنيزل  (-
الرأسليل) في  الزيي 1  في  األفضلية 

اإلآتليعي)؛
ملسير) الصالحييت  إعطيء) (-

الشركة،
-)تعد ل املي تين)6)و)7)من النظيم)

األسي�شي)؛
-)تحد ث النظيم األسي�شي القد م)

وتغييره بيلكيمل.
بلكتب) الـقينـونـي  اإل داع  تـم 
بأكي  ر) التجيرية  بيملـحكلة  الضبط 
رقـم) تحـت  (2422 15) آنبر) بتـيريـخ)

.11974(
400 P
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 CENTRE NADIA
 D’AUSTIME TRISOMIE

 ET DIFFICULTE
D’APPRENTISSAGE

شركة ذات مسؤولية محدو 1
بشريك وحيد

رأسليل الشركة : 144.444  رهم
رقم 23 زاوية شيرع الحسن الثيني 
وزنقة الروميني حي موالي عبد هللا 

سال
حرر  وم عرفي  عقد   بلقت�شى 
تأسيس) تم  بسال  (2422 )1) ونيو)
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بيلخصيئص التيلية):
 CENTRE NADIA (: التسلية)
 D’AUSTIME TRISOMIE ET
DIFFICULTE D’APPRENTISSAGE

الهدف):)معيلج النطق.
رأسليل الشركة):)144.444) رهم)
فئة) من  حصة  (1444 إلى) مقسلة 

144) رهم للحصة الواحد1.
السيد زيي  اعراب)1444)حصة.

زاوية) (23 رقم) (: اإلآتليعي) املقر 
شيرع الحسن الثيني وزنقة الروميني)

حي موالي عبد هللا سال.
التسيير):)زيي  اعراب.

املد1):)مد1 الشركة)99)سنة.
التجيري) بيلسجل  التقييد  تم 
بيملحكلة االبتدائية بسال تحت رقم):)

.37451
بلثيبة مقتطف وبيين
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 SOFIGEX
شركة ذات مسؤولية محدو 1

رأسليلهي)144.444) رهم
رقم)36)شيرع عالل بن احلد آليز)

)مراكش

شركــة فيش صطور
ش.م.م. 

 SOCIETE FISH STORE S.A.R.L 
شــــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدو 1 
الرأسليل اإلآتليعي : 92.444) 

 رهم
املقر اإلآتليعي : رقم 16 الكوكب 
مركز االميم الشيفعي و زنقة موالي 

الحسن 1 آنين الحيرتي مراكش

السجل التجيري رقم 85565
العيم) ( بلوآب مقتضييت الجلع)
  2022/06/30 املنعقد) االستثنيئي 
صطور) فيش  شركة  شركيء) صي ق 

ش.م.م))على التعد الت التيلية):)
بيع)64).2)حصة اآتليعية بثلن)
الثلن) ليكن  للواحد1  144) رهم 
6.444)2) رهم))من طرف) ( اإلآليلي)
السيد) لفيئد1  برا 1  سيمي  السيد 
بيع) لعقد  طبقي  الحلدو�شي  نبيل 

الحصص املوقع بين الطرفين.
ذات) شركة  من  الشركة  مرور 
ذات) شركة  إلى  مـحدو 1  مـسؤولـيـة 

مـسؤولـيـة مـحدو 1 لشريك وحيد.
سيمي) ( السيد) استقيلة  بعد 
التعريف) لبطيقة  الحيمل  برا 1،)
(،E783376 رقم) (CIN رقم) الوطنية 
مشيرك) كلسير  منصبه  من 
الوحيد) الشريك  أصبح  للشركة.)
الحيمل) الحلدو�شي،) نبيل  السيد 
 CIN لبطيقة التعريف الوطنية رقم)
الوحيد) املسير  هو  امن  (،E781333

للشركة املذكور1.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
الضبط لللحكلة التجيرية بلراكش)
تحت) وذلك  (03/10/2022 بتيريخ)

رقم)14394.
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ائتلينية أسفير كونسيي
شقة رقم)))آنين النهضة)1)الربيط

الهيتف)0537/72/97/60
الهيتف النقيل):)37 3) )7 4662

SPLENDID BUREAU
  SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات شريك واحد

تم تأسيس) بلقت�شى عقد عرفي،)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

شريك واحد.)
 SPLENDID (: اإلآتليعي) اللقب 

  BUREAU SARL AU
:)السيد آليل بني علرو)) الشركيء)

ب.و.ط)A271911(-(344)سهم.
املسير1):)السيد آليل بني علرو.

رأس امليل):)34.444) رهم.

النشيط):
اللوازم املكتبّية.

الشقة) (،34 علير1 رقم) (: العنوان)
زنقة موالي احلد الوكيلي،) (،8 رقم)

حسين،)الربيط.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21/12/2022 الربيط  وم) التجيرية 
14735،)السجل التجيري) تحت رقم)

رقم)985)16.
للبيــــــــــــين
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
B.P(606(-(BIOUGRA(CHTOUKA(AIT(BAHA

TEL(:(05(28(81(96(40
FAX(:(05(28(81(96(41

STE TRANS AIBRAKA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 1
بشريك واحد

8) يسلبر) عرفي) عقد  بلقت�شى 
بيوكرى حررت قوانين شركة) (2422
محدو 1 جصيئصهي) مسؤولية  ذات 

كيلتيلي):
 STE TRANS شركة) (: االسم)

.AIBRAKA
املستخدمين) نقل  (: األهداف)

لحسيب الغير.
:) وار تين الشيخ) املقر اإلآتليعي)

براهيم انشي ن اشتوكة ا ت بيهي.
من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي.
في) حد   (: اإلآتليعي) الرأسليل 
إلى) مقسم  144.444) رهم  مبلغ)
1444)حصة بثلن)144) رهم للواحد)

موزع كيلتيلي):
السيد رشيد اعلوان):)544)حصة.

 544 (: امهو) جد جة  السيد1 
حصة.

املجلوع):)1444)حصة.
فيتح) من  تبتدئ  (: امليلية) السنة 
كل) من  31) يسلبر  في) وتنتهي   ني ر 

سنة.
الشركة) بتسيير  :) قوم  التسيير)
رشيد) السيد  محدو 1  غير  وملد1 

اعلوان.

اإلمضيءات) تكون  (: اإلمضيءات)

للسيد) فقط  واإلآتليعية  البنكية 
رشيد اعلوان.

اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 

بيملحكلة) الضبط  بكتيبة  القينوني 

االبتدائية بينزكين بتيريخ)24) يسلبر)

2422)تحت رقم))253.
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SOCIETE ARSSOU-AGRO
SARL

رأسليلهي : 144.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : وا  مغر1 ا ت 

اعلر واعلي تكريكر1، أزرو

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

التأسي�شي) القينون  وضع  تم 

ذات) املسؤولية  محدو 1  لشركة 

عرفي) لعقد  تبعي  الوحيد  الشريك 

ذات) (،07/07/2022 بتيريخ) مؤرخ 

الخيصييت التيلية):

اســــــــم)) الشركـــــة  تأجـــذ  (: التسلية)

 »SOCIETE( ARSSOU-AGRO«

شركة ذات املسؤولية املحدو 1.

زراعة األشجير املثلر1،) (: الهدف)

الصنيعيت الغذائية،)تربية األبقير.

املقر) :) قع  اإلآتليعي) املقر 

ا ت) مغر1  بوا   للشركة  اإلآتليعي 

اعلر واعلي تكريكر1،)أزرو.)

املد1):)حد ت مد1 الشركة في)99 

سنة.

 144.444 (: اإلآتليعي) الرأسليل 

1444)حصة من)  رهم مقسلة على)

الواحد1) للحصة  144) رهم  قيلة)

على الشكل التيلي):

قليشو محلد)544)حصة.

الهاللي أحالم)544)حصة.

1444)حصة)
التسيير):)عيــنت بلقت�شى القينـون)

غيـر) ملد1  مسيـر1  للشركـة  األسي�شي 

أحالم) الهاللي  السيــــد1  محــدو 1 

(: رقم) الوطنية  للبطيقة  الحيملة 

.DB22834



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   100

بكتيبة) تـم  (: القينوني) اإل داع 
بأزرو) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (13/12/2022 بتيريخ)

السجل التجيري)1897.
405 P

MARSVOLT
SARL AU

رأسليلهي : 144.444  رهم
مقرهي اإلآتليعي : رقم )4 علير1 46 

إقيمة الغزالة 41 إفران
تأسيس شركة محدو 1 املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
التأسي�شي) القينون  وضع  تم 
ذات) املسؤولية  محدو 1  لشركة 
عرفي) لعقد  تبعي  الوحيد  الشريك 
مؤرخ بتيريخ)48)نوفلبر)2422،)ذات)

الخيصييت التيلية):
اســــــــم)) الشركـــــة  تأجـــذ  (: التسلية)
محدو 1) شركة  (»MARSVOLT«

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
)تيآر،)أشغيل مختلفة،) (: الهدف)
تركيب وصيينة األسالك اإللكترونية،)

التجير1 اإللكترونية.
املقر) :) قع  اإلآتليعي) املقر 
علير1) (4( برقم) للشركة  اإلآتليعي 

46)إقيمة الغزالة)1)إفران.)
املد1):)حد ت مد1 الشركة في)99 

سنة.
 144.444 (: اإلآتليعي) الرأسليل 
1444)حصة من)  رهم مقسلة على)
الواحد1) للحصة  144) رهم  قيلة)

على الشكل التيلي):
اوسير زكرييء)1444)حصة.

1444)حصة)
:)عيــن بلقت�شى القينـون) التسيير)
غيـر) ملد1  مسيـرا  للشركـة  األسي�شي 
زكرييء) اوسير  السيــــد  محــدو 1 
(: رقم) الوطنية  للبطيقة  الحيمل 

.DB23115
بكتيبة) تـم  (: القينوني) اإل داع 
بأزرو) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (2422 نوفلبر) (34 بتيريخ)

السجل التجيري)1889.
406 P

ARROWAD CONTRACTORS
SARL

السجل التجيري رقم : 165425
تأسيس شركة

بتيريخ عرفي  عقد   بلقت�شى 
تم وضع) بيلربيط،) (2422 نوفلبر) (21
التأسي�شي لشركة محدو 1) القينون 

املسؤولية.
 ARROWAD (: الــتـــســـــلـــيــــة)

CONTRACTORS SARL
الهدف اإلآتليعي):)

أعليل متنوعة.
األشغيل العيمة والصنيعية.

املقر اإلآتليعي):)15)شيرع األبطيل)
رقم)))أكدال الربيط.

مد1 الشركة):)99)سنة.
الرأسليل اإلآتليعي):

السيد  وسف العي دي)544)سهم)
/)1444)سهم.

(/ سهم) (544 بهيج) السيد  يسين 
1444)سهم.

:)السيد  يسين بهيج ملد1) التسيير)
غير محدو 1.)

السنة اإلآتليعية):)من فيتح  ني ر)
إلى)31) يسلبر من كل سنة.

 تم اإل داع بكتيبة الضبط بيملحكلة
التجيرية بيلربيط تحت عد )8)1316 

بتيريخ)22) يسلبر)2422.
407 P

شركـة صوفينـور)–)لللحيسبـة واإلعالميـيت)
ش.ذ.م.م

املقر اإلآتليعي:)زاوية شيرع موالي عبد العزيز)
وزنقة وا  املخيزن رقم)5)و)8)القنيطـر1

الهيتف):)71)-)78)-)37)-)4537
النقيل:)98)-)91)-))3)-)62)-)46
الفيكس:)38)-)25)-)36)-)4537

NIZMAR TRANS شركة
شركة ذات مسؤولية محدو 1 

للشريك الوحيد
رأسليلهي : 144.444  رهم

املقر اإلآتليعي : 26، زنقة أبي زرع 
علير1 أ، إقيمة الرضوان مكتب

رقم 7، القنيطر1
السجل التجيري عد  : 189)6

انحالل حبي مسبق للشركة
تعيين مصفي

تعيين مقر التصفية
العيم) الجلع  قرار  بلوآب 
املنعقد) الوحيد  للشريك  االستثنيئي 
لشركة) (2422 نوفلبر) (21 بتيريخ)
ذات) شركة  (»NIZMAR TRANS«
الوحيد) للشريك  مسؤولية محدو 1 
ومقر) 144.444) رهم،) رأسليلهي)
أبي) زنقة  (،26 بيلقنيطر1،) التصفية 
إقيمة الرضوان مكتب) زرع علير1 أ،)

رقم)7.)الشريك الوحيد قرر):
للشركة) املسبق  الحبي  االنحالل 

ابتداء)من)21)نوفلبر)2422.
العسري) محلد  السيد  تعيين 

كلصفي.
 تعيين مقر التصفية الحبية املسبقة
 بيلقنيطر1،)26،)زنقة أبي زرع علير1 أ،

إقيمة الرضوان مكتب رقم)7.
في) والتغيير  القينوني  اإل داع  تم 
السجل التجيري بيملحكلة االبتدائية)
 2422 نوفلبر) (28 بتيريخ) بيلقنيطر1 
تحت عد  على التوالي)789))بيلنسبة)
بيلنسبة) و66)93) القينوني  لإل داع 

للتغيير في السجل التجيري.
بلثيبة مقتطف وبيين

صوفينور

408 P

شركـة صوفينـور)–)لللحيسبـة واإلعالميـيت)
ش.ذ.م.م

املقر اإلآتليعي:)زاوية شيرع موالي عبد العزيز)
وزنقة وا  املخيزن رقم)5)و)8)القنيطـر1

الهيتف):)71)-)78)-)37)-)4537
النقيل:)98)-)91)-))3)-)62)-)46
الفيكس:)38)-)25)-)36)-)4537

MEHDIA LOISIRS شركة
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدو 1 
للشريك الوحيد

رأسليلهي : 144.444  رهم
املقر اإلآتليعي : رقم 64، زنقة

رقم 2 مهد ة، القنيطر1
السجل التجيري عد  : 39613

انحالل حبي مسبق للشركة
تعيين مصفي

تعيين مقر التصفية
العيم) الجلع  قرار  بلوآب 
املنعقد) الوحيد  للشريك  االستثنيئي 
لشركة) (2422 نوفلبر) (14 بتيريخ)

ذات) شركة  (»MEHDIA LOISIRS«
الوحيد) للشريك  مسؤولية محدو 1 
ومقر) 144.444) رهم،) رأسليلهي)
زنقة) (،64 رقم) التصفية بيلقنيطر1،)

رقم)2)مهد ة.)الشريك الوحيد قرر):
للشركة) املسبق  الحبي  االنحالل 

ابتداء)من)14)نوفلبر)2422.
حلومي) هللا  عبد  السيد  تعيين 

كلصفي.
الحبية) التصفية  مقر  تعيين 
زنقة) (،64 رقم) بيلقنيطر1،) املسبقة 

رقم)2)مهد ة.
في) والتغيير  القينوني  اإل داع  تم 
السجل التجيري بيملحكلة االبتدائية)
 2422 نوفلبر) (22 بتيريخ) بيلقنيطر1 
تحت عد  على التوالي)742))بيلنسبة)
بيلنسبة) و41)93) القينوني  لإل داع 

للتغيير في السجل التجيري.
بلثيبة مقتطف وبيين

صوفينور

409 P

شركـة صوفينـور)–)لللحيسبـة واإلعالميـيت)
ش.ذ.م.م

املقر اإلآتليعي:)زاوية شيرع موالي عبد العزيز)
وزنقة وا  املخيزن رقم)5)و)8)القنيطـر1

الهيتف):)71)-)78)-)37)-)4537
النقيل:)98)-)91)-))3)-)62)-)46
الفيكس:)38)-)25)-)36)-)4537

 OPIUM EXECUTIVE شركة
CHAUFFEURS

شركة ذات مسؤولية محدو 1 
للشريك الوحيد

رأسليلهي : 144.444  رهم
املقر اإلآتليعي : 59، إقيمة موالي 

عبد العزيز، شيرع موالي عبد العزيز 
رقم )، القنيطر1

السجل التجيري عد ):)537)6
انحالل حبي مسبق للشركة

تعيين مصفي
تعيين مقر التصفية

العيم) الجلع  قرار  بلوآب 
الوحيد) للشريك  االستثنيئي 
 2422 5) يسلبر) بتيريخ) املنعقد 
 OPIUM EXECUTIVE« لشركة)
ذات) شركة  (»CHAUFFEURS
الوحيد) للشريك  مسؤولية محدو 1 
ومقر) 144.444) رهم،) رأسليلهي)
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إقيمة) (،59 بيلقنيطر1،) التصفية 
موالي شيرع  العزيز،) عبد   موالي 
الشريك الوحيد) (،( عبد العزيز رقم)

قرر):
للشركة) املسبق  الحبي  االنحالل 

ابتداء)من)45) يسلبر)2422.
الحسن) أمزيين  السيد  تعيين 

كلصفي.
الحبية) التصفية  مقر  تعيين 
إقيمة) (،59 بيلقنيطر1،) املسبقة 
موالي عبد العزيز،)شيرع موالي عبد)

العزيز رقم)).
في) والتغيير  القينوني  اإل داع  تم 
السجل التجيري بيملحكلة االبتدائية)
 2422 24) يسلبر) بيلقنيطر1 بتيريخ)
تحت عد  على التوالي)5153)بيلنسبة)
بيلنسبة) (93735 لإل داع القينوني و)

للتغيير في السجل التجيري.
بلثيبة مقتطف وبيين

»صوفينور«

410 P

شركـة صوفينـور)–)لللحيسبـة واإلعالميـيت)
ش.ذ.م.م

املقر اإلآتليعي:)زاوية شيرع موالي عبد العزيز)
وزنقة وا  املخيزن رقم)5)و)8)القنيطـر1

الهيتف):)71)-)78)-)37)-)4537
النقيل):)46.24.59.59.65

الفيكس:)38)-)25)-)36)-)4537

بامبـو النــد
ش.ذ.م.م. 

شركة ذات مسؤولية محدو 1 
رأسليلهي 144.444  رهم

املقر اإلآتليعي : 59، شيرع موالي 
عبد العزيز إقيمة موالي عبد العزيز 

رقم ) القنيطر1
السجل التجيري عد  : 57)67 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 
مؤرخ) عرفي  عقد  بلوآب 
(،2422 نوفلبر) (17 بيلقنيطر1 بتيريخ)
حرر القينون األسي�شي للشركة ذات)
تخضع) التي  املحدو 1،) املسؤولية 
للقوانين واألنظلة الجيري بهي العلل)

والتي تخضع للخصيئص التيلية):
اسم)) الشركة  تحلل  (: التسلية)
شركة ذات مسؤولية) »بيمبو النــــــد«)

محدو 1.

الشركيء):
حلومي،) هللا  عبد  السيد 
بتيريخ) املز ا   الجنسية،) مغربي 
فرنسي،)) بلوالن  (07/06/1977
للتعريف) الوطنية  للبطيقة  الحيمل 
رقم)G3((531)والسيكن بيلقنيطر1،)
طريق املهد ة الحنشة الغربية ضيعة)

س))4)سيدي الطيبي،
مغربي) كويزي،) عسو  السيد 
أكتوبر) (13 املز ا  بتيريخ) الجنسية،)
لبطيقة) الحيمل  بيلقنيطر1،) (1966
 G212278 رقم) الوطنية  التعريف 
أوال ) بيلقنيطر1،) وار  ( والسيكن)

الطيلب الغربية سيدي الطيبي.
املوضوع):)موضوع الشركة):)

جلق املسيحيت الخضراء،
املواسم) في  واإلنتيج  الزراعة 
صنيعي) نطيق  على  املختلفة 
والبذور) والنبيتيت  والزهور  لألشجير 

والبصيالت املعد1 للبيع،
الدورية مالت ومعدات) الصيينة 
بيلنبيتيت) العني ة  وكذلك  املشتل 
واألمراض) الطفيلييت  من  والحلي ة 

والتغيرات املنيجية،
التقسيط) أو  بيلجللة  البيع 

ملنتجيت املشتل،)
الطلبيت) وإعدا   املشور1  تقد م 

والتسليم،
العللييت) في  والوسيطة  التجير1 

املذكور1 أعاله،
أعليل مختلفة،

املنتجيت) وتسويق آليع  تغليف 
النيتجة عن هذا النشيط سواء)كينت)
التكيثر) ثقيفة  وجيصة  نوع  أي  من 
سطح) فوق  أو  األرض  في  التربية  أو 

األرض.
املبيشر1) املشيركة  عيم،) وبشكل 
آليع) في  للشركة  املبيشر1  غير  أو 
الصنيعية) أو  التجيرية  العللييت 
تكون) قد  التي  امليلية  األوراق  أو 
مرتبطة بلوضوعهي وذلك عن طريق)
ومسيهليت) آد د1  شركيت  إنشيء)
وشراء) واالكتتيبيت  االندميآيت 
األوراق امليلية أو الحقوق اإلآتليعية)

أو غير ذلك.

املقر اإلآتليعي):
 وآد املقر اإلآتليعي بيلقنيطر1،)
إقيمة) العزيز  شيرع موالي عبد  (،59

موالي عبد العزيز رقم)).
في) الشركة  مد1  حد ت  (: املد1)
عيمي ابتداء)من تيريخ تسجيلهي) ((99(
انحالل) عدا  مي  التجيري،) بيلسجل 
مسبق أو االمتدا  املنصوص عليه في)
والقينون) للشركة  األسي�شي  القينون 

الجيري به العلل.
الحصص):

عن) نيتجة  النقد ة  املسيهليت 
تأسيس) عند  املخصصة  األسهم 

الشركة)،)وهي):
 54.444 السيد عبد هللا حلومي)

 رهم.
 54.444 كويزي) عسو  السيد 

 رهم.
مي مجلوعه)144.444) رهم.

الرأسليل اإلآتليعي):
بلبلغ) امليل  رأس  تحد د  تم 
 1444 إلى) مقسلة  144.444) رهم 
144) رهم) حصة اآتليعية من فئة)
 1 من) مرقلة  حصة،) لكل   رهم 

)واحد))إلى)1444)مخصصة لـ):
 544 حلومي) هللا  عبد  السيد 

حصة اآتليعية.
حصة) (544 كويزي) عسو  السيد 

اآتليعية.
حصة) (1444 ( مجلوعه) مي 

اآتليعية.
السنة اإلآتليعية):

سنة،) مدتهي  اآتليعية  سنة  كل 
 31 في) وتنتهي  فيتح  ني ر  من  تبتدأ 

 يسلبر.)
التسيير):

صحيح) بشكل  الشركة  تلتزم 
من) بهي  تتعلق  التي  األعليل  بجليع 
املشيركين) املسير ن  توقيع  جالل 
أو) مشترك  بشكل  معي   تصرفين 

منفر .
األربيح):

الصيفية،) األربيح  تحد د  بعد 
هذا) القينوني،) لال جير  (5% تسحب)
عندمي) إآبيريته  تنتهي  االقتطيع 
 كون اال جير وصل إلى الخلس من)

الرأسليل.

وإعالن) القينوني  اإل داع  تم 

بكتيبة) التجيري  السجل  في  التقييد 

االبتدائية) بيملحكلة  الضبط 

 2422 نوفلبر) (28 بتيريخ) بيلقنيطر1 

 93(77 التوالي) على  عد   تحت 

 (845 و) القينوني  لال داع  بيلنسبة 

بيلنسبة للتصريح املو ع في السجل)

الزمني.
من أآل املستخرج واإلشير1

-)صوفينور)-

411 P

شركـة صوفينـور)–)لللحيسبـة واإلعالميـيت)

ش.ذ.م.م

املقر اإلآتليعي:)زاوية شيرع موالي عبد العزيز)

وزنقة وا  املخيزن رقم)5)و)8)القنيطـر1

الهيتف):)71)-)78)-)37)-)4537

النقيل:)46.24.59.59.65

الفيكس:)38)-)25)-)36)-)4537

شركـــة رينوماركت
ش.ذ.م.م. 

شركة ذات مسؤولية محدو 1 
رأسليلهي 144.444  رهم

املقر اإلآتليعي : 59، شيرع موالي 

عبد العزيز إقيمة موالي عبد العزيز 
رقم ) القنيطر1

السجل التجيري رقم : 67597 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 

مؤرخ) عرفي  عقد  بلوآب 

بيلقنيطر1 بتيريخ)42) يسلبر)2422،)

حرر القينون األسي�شي للشركة ذات)

تخضع) التي  املحدو 1،) املسؤولية 

للقوانين واألنظلة الجيري بهي العلل)

والتي تخضع للخصيئص التيلية):

التسلية):
تحلل الشركة اسم)»رينوميركت«))

شركة ذات مسؤولية محدو 1.

الشركيء):

السيد1 شير ن الداو ي،)املز ا 1)

بيلربيط،) (28/01/1991 بتيريخ)

لبطيقة) الحيملة  الجنسية،) مغربية 

 A((5292 رقم) الوطنية  التعريف 
زنقة) (26 علير1) بيلربيط،) والسيكنة 

آبل مو�شى شقة)26)أكدال.
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املز ا 1) الدرراز،) أميني  السيد1 
ببنزرت،) (20/03/1989 بتيريخ)
لجواز) الحيملة  الجنسية،) تونسية 
والسيكنة)) (I473567 عد ) السفر 
آليل) منزل  بالج  زنقة  (7 بتونس،)

بنزرت.
املوضوع):

موضوع الشركة):)
)التجير1) الرقلية) التجير1 

االلكترونية))،
اإلعالمييت،)املكتبييت)،

عبر) البضيئع  ببيع  التجير1 
األنترنيت والتسويق الرقمي)،

وكيلة اتصيالت)،
التسويق اإلعالني)،

جدمة املقيوالت)،
تطوير شبكة األنترنيت.)

توفير) هو  الشركة  من  الغرض 
العلالء)املحتللين واالتصيل بيلزبنيء)
الخدميت) أنواع  آليع  وتنفيذ 
الذ ن) لزبنيءني  بيلتسويق  املتعلقة 

 طلبون الشراء.
املبيشر1) املشيركة  عيم،) وبشكل 
آليع) في  للشركة  املبيشر1  غير  أو 
الصنيعية،) التجيرية،) العللييت 
تكون) قد  التي  امليلية  أو  العقيرية 
مرتبطة بلوضوعهي وذلك عن طريق)
ومسيهليت) آد د1  شركيت  إنشيء)
وشراء) واالكتتيبيت  االندميآيت 
األوراق امليلية أو الحقوق اإلآتليعية)

أو غير ذلك.
املقر اإلآتليعي):

 وآد املقر اإلآتليعي بيلقنيطر1،)
59،)شيرع موالي عبد العزيز،)إقيمة)

موالي عبد العزيز رقم)).
املد1):

حد ت مد1 الشركة في))99))عيمي)
بيلسجل) تسجيلهي  تيريخ  من  ابتداء)
أو) مي عدا انحالل مسبق  التجيري،)
االمتدا  املنصوص عليه في القينون)
األسي�شي للشركة والقينون الجيري به)

العلل.
الحصص):

عن) نيتجة  النقد ة  املسيهليت 
تأسيس) عند  املخصصة  األسهم 

الشركة)،)وهي):

 54.444 السيد1 شير ن الداو ي)

 رهم.

 54.444 الدرراز) أميني  السيد1 

 رهم.

مي مجلوعه)144.444) رهم.

الرأسليل اإلآتليعي):

بلبلغ) امليل  رأس  تحد د  تم 

 1444 إلى) مقسلة  144.444) رهم 

144) رهم) حصة اآتليعية من فئة)

 1 من) مرقلة  حصة،) لكل   رهم 

)واحد))إلى)1444)مخصصة لـ):

 544 الداو ي) شير ن  السيد1 

حصة اآتليعية.

السيد1 أميني الدرراز)544)حصة)

اآتليعية.

حصة) (1444 مجلوعه) مي 

اآتليعية.

السنة اإلآتليعية):

سنة،) مدتهي  اآتليعية  سنة  كل 

 31 في) وتنتهي  فيتح  ني ر  من  تبتدأ 

 يسلبر.)

التسيير):

صحيح) بشكل  الشركة  تلتزم 

من) بهي  تتعلق  التي  األعليل  بجليع 

املشيركين) املسير ن  توقيع  جالل 

أو) مشترك  بشكل  معي   تصرفين 

منفر .

األربيح):

الصيفية،) األربيح  تحد د  بعد 

هذا) القينوني،) لال جير  (5% تسحب)

عندمي) إآبيريته  تنتهي  االقتطيع 

 كون اال جير وصل إلى الخلس من)

الرأسليل.

تم اإل داع القينوني وتقرير التقييد)

الضبط) بكتيبة  التجيري  السجل  في 

بيلقنيطر1) االبتدائية  بيملحكلة 

تحت رقم) (2422 48) يسلبر) بتيريخ)

بيلنسبة لال داع) (93634 على التوالي)

للتصريح) بيلنسبة  و5449) القينوني 

املو ع في السجل الزمني.
من أآل املستخرج واإلشير1

-)صوفينور)-

412 P

شركة ماني ميطال
 ذات املسؤولية املحدو 1 

بشريك واحد
مقرهي اإلآتليعي : 84 طريق أوال  

زيين، الدار البيضيء
رأسليلهي : 14.444.444  رهم

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
االستثنيئي املنعقد بتيريخ)29)سبتلبر)

2422،)قرر الشريك الوحيد مي  لي):
الشركة) أهداف  توسيع  (- (1
وصنيعة) املعي ن  تدويب  (: لتشلل)

القطع املعدنية.
2)-)الرفع من رأسليل الشركة من)
14.444.444) رهم إلى)15.444.444 
 رهم،)أي بزيي 1 مي قدره)5.444.444 
 رهم وإحداث)54.444)حصة آد د1)
بقيلة)144) رهم لكل واحد1 مكتتبة)
الوحيد) الشريك  ومحرر1 من طرف 
املنقول) حسيب  إ ميج  طريق  عن 
في حدو  هذه) (Report( à( nouveau

الزيي 1 في رأسليل.
3)-)تعد ل ومالئلة الفصول)3،)6 

و7)من القينون األسي�شي للشركة.
كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 
بيلدار) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
البيضيء)بتيريخ)2)نوفلبر)2422)تحت)

عد )621))8. 
مقتطف من أآل اإلعالن

413 P

استثيقية ميلوزا
مكتب قينوني لللحيسبة

الطيبق األول،)إقيمة بال روزا،)رقم)3،)القنيطر1
الهيتف):)92 65 37 4537

شركة ب ن ج م ترانس
ش.ذ.م.م ش.م

رأسليلهي : 144.444  رهم
مقرهي : رقم 1232 بئر رامي 

الجنوبية، القنيطر1
حرر) عرفي  عقد  بلقت�شى 
 2422 سبتلبر) (22 بيلقنيطر1 بتيريخ)
واملسجل بتيريخ)5) يسلبر)2422)قرر)
ترانس«) »ب ن ج م  مسيهم شركة)

ش.ذ.م.م ش.م مي  لي):
حصة  لتلكهي) (1444 تفويت)
السيد) لفيئد1  محلد  بنيجي  السيد 

هنفير محلد.

نجالء،) جبيز  السيد1  التسيير 

 1986 ميي) (1( في) مز ا 1  مغربية،)

الخليسيت ملد1 غير) بلجلع طولبي،)

محدو 1.
تعد ل البنو )6،)7)و)1)من قينون)

الشركة.

وبذلك  صبح مجلوع الرأسليل في)

 د السيد هنفير محلد)1444)حصة.

االبتدائية) بيملحكلة  تم  اإل داع 

 2422 7) يسلبر) بتيريخ) بيلقنيطر1 

تحت عد )93648.
لإلشير1 والتنبيه

414 P

استثيقية ميلوزا

مكتب قينوني لللحيسبة

التحكيم التجيري الدولي والوسيطة

الطيبق األول،)إقيمة بال روزا،)رقم)3،)القنيطر1

الهيتف):)92 65 37 4537

الحمليدي
شركة ذات مسؤولية محدو 1

رأسليلهي : 144.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : تجزئة اإلرشي  

امتدا ، تجزئة 578 شقة رقم 2، 

القنيطر1

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 بشريك منفر 

بلقت�شى عقد عرفي حرر بيلقنيطر1)

واملسجل) (2422 13) يسلبر) بتيريخ)

بتيريخ)13) يسلبر)2422)تم تأسيس)

محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 

بليزاتهي التيلية):

التسلية):)»الحلليدي«)ش.ذ.م.م.

تيآر مجوهرات مقلد1،) (: الهدف)

استيرا ،)نقل بضيئع.

اإلرشي ) تجزئة  (: اإلآتليعي) املقر 

(،2 رقم) شقة  (578 تجزئة) امتدا ،)

السيكنية،)القنيطر1.

املد1):)99)سنة.

مبلغ) في  حد   (: الرأسليل)

 1444 إلى) مقسم  144.444) رهم 

للحصة) 144) رهم  فئة) من  حصة 

كلهي مكتتبة ومؤ ا1 بكيملهي وموزعة)

على املسيهلين.
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السيد اليسفي محلد،) (: التسيير)

فيتح  ني ر) بتيريخ  مز ا   مغربي،)

قيسم) بسيدي  امللحة  بجرف  (1965

ملد1 غير محدو 1.

التسيير):)السيد اليسفي عبد هللا،)

أغسطس) (25 بتيريخ) مز ا   مغربي،)

العرائش ملد1) بيلقصر الكبير،) (199(

غير محدو 1.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر.

التسجيل تم بيملحكلة االبتدائية)

بتيريخ) (67727 بيلقنيطر1 تحت عد )

21) يسلبر)2422.
لإلشير1 والتنبيه

415 P

استثيقية ميلوزا

مكتب قينوني لللحيسبة

الطيبق األول،)إقيمة بال روزا،)رقم)3،)القنيطر1

الهيتف):)92 65 37 4537

اولير سكول

ش.ذ.م.م

رأسليلهي : 144.444  رهم

مقرهي : 329 بلوك ب، اوال  اوآيه، 

القنيطر1

بلقت�شى عقد عرفي حرر بيلقنيطر1)

واملسجل) (2422 15) يسلبر) بتيريخ)

قرر) (2422 15) يسلبر) بتيريخ)

سكول«) »اولير  شركة) مسيهلوا 

ش.ذ.م.م ش.م مي  لي):

استقيلة السيد الدهبي محلد من)

منصب مسير وتعيين السيد1 افجرين)

حفيظة كلسير1 منفر 1 للشركة ملد1)

سنة تبتدئ من))1) يسلبر)2422)إلى)

13) يسلبر)2423.

قينون) من  (1( البند) تعد ل 

الشركيت.

االبتدائية) بيملحكلة  تم  اإل داع 

 2422 24) يسلبر) بيلقنيطر1 بتيريخ)

تحت عد )93726.

416 P

استثيقية ميلوزا
مكتب قينوني لللحيسبة

التحكيم التجيري الدولي والوسيطة
الطيبق األول،)إقيمة بال روزا،)رقم)3،)القنيطر1

الهيتف):)92 65 37 4537

سيب سوليسيون
شركة ذات مسؤولية محدو 1

رأسليلهي : 144.444  رهم
مقرهي اإلآتليعي : 59 إقيمة موالي 
عبد العزيز، شيرع موالي عبد العزيز، 

القنيطر1
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 بشريك منفر 
بلقت�شى عقد عرفي حرر بيلقنيطر1)
واملسجل) (2422 أكتوبر) (26 بتيريخ)
تم تأسيس) (2422 أكتوبر) (28 بتيريخ)
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 

بليزاتهي التيلية):
سوليسيون«) »سيب  (: التسلية)

ش.ذ.م.م.
النفي يت) استعي 1  (: الهدف)
تجير1) مختلفة،) أعليل  الصنيعية،)

آليع البضيئع.
املقر اإلآتليعي):)59)إقيمة موالي)
عبد) موالي  شيرع  العزيز،) عبد 

العزيز،)القنيطر1.
املد1):)99)سنة.

مبلغ) في  حد   (: الرأسليل)
 1444 إلى) مقسم  144.444) رهم 
للحصة) 144) رهم  فئة) من  حصة 
كلهي مكتتبة ومؤ ا1 بكيملهي وموزعة)

على املسيهلين.
التسيير):

السيد اسليعيل الرحيلي،)مغربي،)
مز ا  بتيريخ)9)ميي)1991)بيلقنيطر1)

ملد1 غير محدو 1)؛
مغربي،) النيصري محلد،) السيد 
مز ا  بتيريخ)25)أكتوبر)1995)بيلقنيطر1)

ملد1 غير محدو 1.
من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر.
التسجيل تم بيملحكلة االبتدائية)
بتيريخ) (67(69 بيلقنيطر1 تحت عد )

29)نوفلبر)2422.
لإلشير1 والتنبيه

417 P

LA RIVE ASSABAH
SARL.AU

بلقت�شى عقد عرفي محرر بتيريخ)
نظيم) تكوين  تم  (2422 نوفلبر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  أسي�شي 
وحيد) شريك  ذات  املحدو 1 

جصيئصهي كيلتيلي):
.LA RIVE ASSABAH(:(التسلية

الهدف):)تليرس الشركة األهداف)
التيلية):

مطعم.
املقر اإلآتليعي):)الطيبق األر�شي،)
علير1 ف،)إقيمة الصبيح،)زنقة آبهة)
البحر،)حي يعقوب املنصور،)الربيط.

 144.444 (: رأس امليل اإلآتليعي)
حصة قيلة) (1444  رهم مقسم إلى)

كل واحد1)144) رهم.
التسيير):)تم تعيين السيد  وسف)
التعريف) لبطيقة  الحيمل  شويطر،)
كلسير) (A393314 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملد1 غير محدو 1.
وضع) تم  (: القينوني) اإل داع 
الضبط) كتيبة  لدى  القينوني  امللف 
بيملحكلة التجيرية بيلربيط تحت رقم)

السجل التجيري)165419.
418 P

 ETTAKHDOUKHI TRAVAUX
DIVERS
SARL AU

بلقت�شى عقد عرفي محرر بتيريخ)
نظيم) تكوين  تم  (2422 )1) يسلبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  أسي�شي 
وحيد) شريك  ذات  املحدو 1 

جصيئصهي كيلتيلي):
 ETTAKHDOUKHI (: التسلية)

.TRAVAUX DIVERS
الهدف):)تليرس الشركة األهداف)

التيلية):
إنشيءات) أو  أعليل  مقيول 

مختلفة)؛
تأآير معدات البنيء)؛

)تيآر أثيث ومعدات وموا ) تيآر)
ولوازم))؛

)الصيينة) الخدميت) تقد م 

واإلصالح).

زنقة) مكرر،) (12 (: املقر اإلآتليعي)

لبنين،)رقم)3،)املحيط،)الربيط.

 144.444 (: رأس امليل اإلآتليعي)

حصة قيلة) (1444  رهم مقسم إلى)

كل واحد1)144) رهم.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

مصطفى التخدوخي،)الحيمل لبطيقة)

 G67(292 رقم) الوطنية  التعريف 

غير) وملد1  للشركة  وحيد  كلسير 

محدو 1.

وضع) تم  (: القينوني) اإل داع 

الضبط) كتيبة  لدى  القينوني  امللف 

بيملحكلة التجيرية بيلربيط تحت رقم)

السجل التجيري)165421.

419 P

ARE YAZ CHIC

استثنيئي) عيم  آلع  بلقت�شى 

حرر في الربيط)15/2022)قرر شركيء)

ش.م.م) (ARE YAZ CHIC  الشركة)

مي  لي):

تعد ل الشكل القينوني):

املسؤولية) محدو 1  شركة  من 

ذات) املسؤولية  محدو 1  شركة  إلى 

شريك وحيد.

تفويت الحصص):

تفويت)54)حصة من طرف السيد)

حيتي عزيز إلى السيد لعبسيت عبيس.

تعد ل التوقيع):

الوحيد) بيلتوقيع  الشركة  تلتزم 

آليع) عن  عبيس  لعبسيت  لللسير 

األعليل املتعلقة بهي  ون استثنيء.

من) و)1) (7 (،6 (،1 املوا ) تعد ل 

القينون األسي�شي للشركة.

تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)

بيملحكلة التجيرية بيلربيط تحت عد )

))1316)بتيريخ)22) يسلبر)2422.

420 P
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Z-WORKS
SARL AU

تعد ل
السيد) قرار  محضر  بلقت�شى 
بتيريخ) املنعقد  الوحيد   املسير 
املسيهم) قرر  (،2422 نوفلبر) (22
 Z-WORKS( SARL لشركة) الوحيد 

AU)مي  لي):
رفع قيلة رأسليل الشركة):

في) الزيي 1  الوحيد  املسيهم  قرر 
من) قيلته  برفع  الشركة  رأسليل 
244.444) رهم إلى)1.444.444) رهم)

وذلك بزيي 1)844.444) رهم.
حصص) مستوى  على  تغيير 

املسيهلين):
رأسليل) في  الزيي 1  هذه  نتيجة 
للقينون) (7 للبند) وتبعي  الشركة 
املسيهم) حصص  تصبح  األسي�شي 

الوحيد على الشكل التيلي):
الزكيري) اال ري�شي  منير  السيد 
 144 اسلية) بقيلة  حصة  (14444

 رهم للحصة.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
بيلربيط) التجيرية  لللحكلة  الضبط 
2422)تحت عد ) )1) يسلبر) بتيريخ)

.131245
421 P

STE ANAMIS TRAVAUX
SARL

السجل التجيري رقم : 146817
بلقت�شى املحضر الرسمي املؤرخ)
بلد نة) (2422 نوفلبر) (28 في  ومه)
لشركة) الشريكين  قرر  لقد  الربيط 
 STE ANAMIS TRAVAUX SARL
بتعيين السيد محلد بنليلك بلهيم)

حل والتشطيب النهيئي للشركة.
التشطيب) املجلع  املقر  عنوان 
:)سيحة أبو بكر الصد ق،)شقة) عنه)

رقم)7،)أكدال،)الربيط.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) يسلبر) التجيرية بيلربيط بتيريخ)

2422)تحت عد )131651.
422 P

BEACT
SARL

تأسيس شركة محدو 1 املسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�شى  (- (I
2422)تلت) 21) يسلبر) بيلربيط  وم)
لشركة) التأسي�شي  القينون  صييغة 
الخصيئص) لهي  املسؤولية  محدو 1 

التيلية):
.BEACT(:(التسلية

الهدف):)االستشيرات.
ابن) شيرع  (59 (: اإلآتليعي) املقر 
سيني،)شقة رقم)11،)أكدال،)الربيط.
من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

تأسيس الشركة.
الرأسليل):)حد  رأسليل الشركة)

في مبلغ)144.444) رهم.
الشركة) تسيير  عهد  (: اإل ار1)

السيد1 رشيد1 اكربيب.
من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

غي ة)31) يسلبر.
تم اإل داع القينوني وتسجيل) (- (II
الشركة بيلسجل التجيري لللحكلة)
21) يسلبر) التجيرية بيلربيط بتيريخ)

2422)تحت عد )131598.
423 P

السيد آوزيف علوي

فيدوسيير الحق

7))شيرع رحيل املسكيني،)الدار البيضيء

الهيتف):)23 25 31 4522

MEDI TRUCKS
شركة محدو 1 املسؤولية

السجل التجيري : 542295
بيع حصص اآتليعية

تحد ث القينون األسي�شي
I)-)صي ق الجلع العيم االستثنيئي)
 2421 29) يسلبر) بتيريخ) املنعقد 
شركة) (MEDI( TRUCKS لشركة)
الرأسليل) ذات  املسؤولية  محدو 1 
حصة) (54 بيع) على  14.444) رهم 
السيد) لصيلح  منجد  سعيد  للسيد 
قينون) ووضع  الوثري  العيلي  عبد 
محدو 1) للشركة  آد د  أسي�شي 
املسؤولية ذات شريك وحيد والذي)

سينظم وحده الشركة.

للشركة) األسي�شي  القينون  (- (II
شريك) ذات  املسؤولية  محدو 1 
وحيد املصي ق عليه في الجلع  برر)

الخصيئص التيلية):
التسلية):)MEDI(TRUCKS)شركة)
محدو 1 املسؤولية ذات شريك وحيد.
النقل الوطني للبضيئع) (: املوضوع)

بيلشيحنيت.
إقيمة األمين،) (1 (: املقر اإلآتليعي)

عين السبع،)الدار البيضيء.
املد1):)99)سنة.

(:  الرأسليل اإلآتليعي والحصص)
14.444) رهم) في) محد   الرأسليل 
 144 بقيلة) حصة  (144 إلى) مقسم 
ومحرر1) الواحد1  للحصة   رهم 

للسيد عبد العيلي الوثري.
التسيير):)الشركة مسير1 من طرف)

السيد عبد العيلي الوثري.
اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 
للدار) التجيرية  بيملحكلة  القينوني 
البيضيء)في)6)أبريل)2422)تحت عد )

.824374
بلثيبة نسخة وبيين

فيدوسيير الحق

424 P

ASTICARACOL MARRO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 

بشريك واحد
رأسليلهي : 144.444  رهم

املقر اإلآتليعي :  وار اوال  أحلد، 
سيدي الكيمل، قيي 1 املختير، 
مشرع بلقصيري، سيدي قيسم

تأسيس شركة
وضع) تم  عرفي  عقد  بلقت�شى 
ذات) لشركة  األسي�شي  القينون 
وحيد) بشريك  املحدو 1  املسؤولية 

املواصفيت التيلية):
 ASTICARACOL (: التسلية)

.MARRO SARL AU
ذات) شركة  (: القينوني) الشكل 

املسؤولية املحدو 1 بشريك وحيد.
املقر اإلآتليعي):) وار اوال  أحلد،)
سيدي الكيمل،)قيي 1 املختير،)مشرع)

بلقصيري،)سيدي قيسم.

موضوع الشركة):

تصد ر الحلزون)؛

املقيولة في التكييف والتغليف.
رأسليل) حد   (: الشركة) رأسليل 

144.444) رهم) مبلغ) في  الشركة 

اآتليعية) حصة  (1444 إلى) مقسم 

محرر1) للحصة،) 144) رهم  بقيلة)

الشريك) ملك  في  مكتتبة،) بكيملهي،)

 TIRADO MARIN السيد) الوحيد 

.FRANCISCO MANUEL

املد1):)99)سنة.

 TIRADO(التسيير):)أسند إلى السيد

(،MARIN FRANCISCO MANUEL

لجواز) الحيمل  الجنسية،) إسبيني 

.PAE43(237(السفر رقم
التجيري)) بيلسجل  التقييد  تم 

بيملحكلة االبتدائية بسيدي قيسم تحت)
رقم)28413)بتيريخ)5) يسلبر)2418.

425 P

STE ISO HOUSER
شركة ذات مسؤولية محدو 1

رأسليلهي : 144.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : متجر رقم 3، 

املسجد، مجلوعة السيكنية أنيمين 

ابن بشير، القنيطر1

الحل املبكر للشركة
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

الغير العي ي بتيريخ)13) يسلبر)2422 

 2422 15) يسلبر) بتيريخ) ومسجل 

(،STE ISO HOUSER SARL لشركة)

تقرر مي  لي):

املبكر) الحل  على  املصي قة 

للشركة.

عي ل،) التشيش  السيد  تعيين 

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
مصفي) بصفته  (Z2854(( رقم)

للشركة.

الشركة) تصفية  مقر  تحد د 

بلقرهي اإلآتليعي أعاله.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلقنيطر1 تحت عد )93742 

بتيريخ)19) يسلبر)2422.

426 P
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 MEDIA & TECHNOLOGY

SOLUTIONS

شركة محدو 1 املسؤولية

قطعة )7 بلوك D، املغرب العربي، 

القنيطر1

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

 MEDIA( & لشركة) العي ي  غير 

 TECHNOLOGY SOLUTIONS

بتيريخ) املسؤولية  محدو 1  شركة 

قرر) بلقر الشركة،) (2422 21) وليو)

تصفية الشركة بصفة سيبقة ألوانهي.

عين السيد حسن اوسيكل كلصفي)

وحد  مقر تصفيتهي بلقرهي) للشركة،)

اإلآتليعي املذكور أعاله.

إن اإل داع القينوني قد تم إنجيزه)

بيملحكلة) الضبط  مكتب  لدى 

االبتدائية بيلقنيطر1 بتيريخ)28) وليو)

2422)تحت عد )92127.
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 STE STUDENT GLOBAL

SOCIETY

شركة محدو 1 املسؤولية

قطعة 2175 مكتبة رقم 3، تجزئة 

الحدا 1، القنيطر1

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

 STE STUDENT غير العي ي لشركة)

GLOBAL SOCIETY)شركة محدو 1)

 2422 أكتوبر) (17 بتيريخ) املسؤولية 

الشركة) قرر تصفية  الشركة،) بلقر 

بصفة سيبقة ألوانهي.

عين السيد ا ريس الفهيم كلصفي)

وحد  مقر تصفيتهي بلقرهي) للشركة،)

اإلآتليعي املذكور أعاله.

إن اإل داع القينوني قد تم إنجيزه)

لدى مكتب الضبط بيملحكلة االبتدائية)

 2422 أكتوبر) (22 بتيريخ) بيلقنيطر1 

تحت عد )93396.

428 P

SANIPROPRE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 

بشريك واحد

رأسليلهي : 144.444  رهم

املقر اإلآتليعي : 31 زنقة الشهيد 

عبد السالم بن محلد، مكتب 

رقم 2، فيل فلوري، إقيمة رييض 

الزيتون، القنيطر1

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�شى 

بيلقنيطر1،)تم وضع القينون األسي�شي)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفيت) ذات  وحيد  بشريك 

التيلية):

 SANIPROPRE SARL (: التسلية)

.AU

ذات) شركة  (: القينوني) الشكل 

املسؤولية املحدو 1 بشريك وحيد.

املقر اإلآتليعي):)31)زنقة الشهيد)

عبد السالم بن محلد،)مكتب رقم)2،)

الزيتون،) رييض  إقيمة  فلوري،) فيل 

القنيطر1.

موضوع الشركة):

بنصف) الكيليوية  املوا   بيع 

الجللة)؛

املختلفة) األشغيل  في   املقيولة 

أو البنيء.

رأسليل) حد   (: الشركة) رأسليل 

144.444) رهم) مبلغ) في  الشركة 

اآتليعية) حصة  (1444 إلى) مقسم 

محرر1) للحصة،) 144) رهم  بقيلة)

الشريكة) ملك  في  مكتتبة،) بكيملهي،)

الوحيد1 السيد1 نزهة أكلوش.

املد1):)99)سنة.

أسند إلى السيد1 نزهة) (: التسيير)

الحيملة)) الجنسية مغربية،) أكلوش،)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

.GA218722

التجيري)) بيلسجل  التقييد  تم 

بيملحكلة االبتدائية بيلقنيطر1 تحت)

رقم)67637)بتيريخ)13) يسلبر)2422.
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PEPINIERE BASMA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 

بشريك وحيد
رأسليلهي اإلآتليعي : 144.444 

 رهم
مقرهي اإلآتليعي :  وار الرييح 

البحرية، قيي 1 بنلنصور، أحواز 
القنيطر1

بتيريخ) املحرر  املحضر  بلقت�شى 
الشريك) قرر  (،2422 نوفلبر) (2(

الوحيد للشركة):
من) الشركة  اسم  تغيير 
 PEPINIERE BASMA SARL AU
 PEPINIERE FATIMA ZAHRA إلى)
SARL AU)وفقي للشهي 1 السلبية رقم)

4)26145)بتيريخ))2)نوفلبر)2422.
تحيين النظيم األسي�شي للشركة.

بيلسجل) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية) لللحكلة  التجيري 
 2422 8) يسلبر) بتيريخ) بيلقنيطر1 

تحت عد )93612.
بلثيبة مقتطف وبيين

املسير

430 P

 SOCIETE MAROCAINE
 DE BROYAGE ET DE

RECYCLAGE DE MATIERE
شركة مجهولة اإلسم

برأسليل قدره 616.944  رهم
املقر اإلآتليعي : 23 شيرع أنوال 
علير1 فلوري 11 مكتب رقم ) 

ميلوزا القنيطر1
RC : 60725 القنيطر1

IF : 50175985
اآتليع) محضر  بلوآب  (: أوال)
بتيريخ) املختلطة  العيمة  الجلعية 
ومحضر اآتليع) (،2422 أكتوبر) (26
التيريخ،) بنفس  اإل ار1  مجلس 
 SOCIETE بشركة) املسيهلين  فإن 
 MAROCAINE DE BROYAGE ET
(،DE RECYCLAGE DE MATIERE
برأسليل) اإلسم،) مجهولة  شركة 
مقرهي) ويقع  616.944) رهم،) قدره)
شيرع أنوال علير1) (23 اإلآتليعي في)
ميلوزا) (( رقم) مكتب  (11 فلوري)
القنيطر1،)قد قيموا بيتخيذ القرارات)

امتية):

اإل ار1) مجلس  أعضيء) تعيين 

الجد ):

السيد فينسون غي لوبوز،)الحيمل)

فرن�شي) (،A4(65(3G للبطيقة)

شيرع أوال ) (29 واملقيم في) الجنسية،)

سعيد،)السوي�شي الربيط.

الحيمل) فيصل  ليل،) السيد 

(،D(3998( رقم) الوطنية  للبطيقة 

بوبيني) في  واملقيم  الجنسية،) مغربي 

إقيمة بيرال فيال رقم)11،)طنجة.

السيد1 كيرولين اوليفيي آوترون)

(،24FV1(475(الحيملة لجواز السفر

فرنسية الجنسية واملقيلة في هونج)

 FT( G( 2/F الصين الشعبية،) كونج،)

.The(Manahattan(22,(Tai(Tam(RD

العراقي) إبراهيم  السيد  تعيين 
رئيسي ملجلس اإل ار1 والسيد فينسون)

غي لوبوز مد را عيمي.

في) القينوني  اإل داع  تم  (: ثينيي)

 17 في) املحكلة االبتدائية القنيطر1 

نوفلبر)2422)تحت عد )659).
للخالصة والبيين
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FDM SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 1

بشريك وحيد

رأسليلهي : 144.444  رهم

السجل التجيري رقم : 7)537

ملخص محضر الجلع العيم 
االستثنيئي للشركة

العيم) الجلع  إطير  في  (- (1

 FDM SERVICE لشركة) االستثنيئي 

مسؤولية) ذات  شركة  (،TRANS

املنعقد) وحيد،) بشريك  محدو 1 

الكيئنة) (2422 نوفلبر) (28 بتيريخ)

بلجلوعة))11)رقم)1)إقيمة الغولف)

مسيهلو) تداول  القنيطر1،) الضحى 

الشركة بيإلآليع على مي  لي):

قراء1 تقرير التسيير الذي قيم به)

املسير.

سيبقة) بصفة  الشركة  تصفية 

ألوانهي.
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فيطلة) السيد1  ا ن  تعيين 

وتحد د) التصفية  عن  املسؤول 
مقرهي بحي املستعجل بلوك)Y)رقم)8 

القنيطر1.

تم اإل داع القينوني للشركة لدى)

االبتدائية) بيملحكلة  الضبط  كتيبة 

بيلقنيطر1 في))1) يسلبر)2422)تحت)
رقم))9368.

432 P

.C.A.F.C.G

Tel:(05(37(78(11(71-Fax(:(05(37(88(12(86

 HALIM PARK
SARL

تأسيـــــس شـــــركـــة ذات مـسـؤوليـــة 
محــدو 1 

بلقت�شى عقد عرفي مبرم بتيريخ)

بيلربيط)28)نوفلبر)2422)تم تأسيس)

محــدو 1) مـسـؤوليـــة  ذات  شركة 

بيملواصفيت امتية):

    HALIM(PARK«(:(االسم التجيري

.»SARL

توفير) (: اإلآتليعي) الهدف 

مستخدمين،)مستخدمين مؤقتين.

شقة) (34 علير1) (: املقر اإلآتليعي)
زنقة موالي أحلد الوكيلي حسين) (8

الربيط.)

في) الشركة  مد1  حد ت  (: املد1)

تسجيلهي) تيريخ  من  ابتداء) سنة  (99

بيلسجل التجيري.
رأس) حد   (: الشركة) ميل  رأس 

ميل الشركة في)144.444) رهم موزع))))))))))))))))))))

على)1444)حصة من فـئة)144) رهم.

من) تبتدئ  (: اإلآتليعية) السنة 

من) بلتم  آنبر  وتنتهي  فيتح  ني ر 

نفس السنة.

تسيير) مهلة  أسندت  (: التسيير)

الشركة للــسـيــد  وسف الللطي.))))))))))))))

اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 

القينوني بيملحكلة التجيرية بيلربيط)

بيلسجل التجيري رقم)165447)تحت)

22) يسلبر) تيريخ) (131634 عد )

      .2422
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.C.A.F.C.G
Tel:(05(37(78(11(71-Fax(:(05(37(88(12(86

 BR CIRCULAR SOLUTIONS
SARL

تأسيـــــس شـــــركـــة ذات مـسـؤوليـــة 
محــدو 1 

بلقت�شى عقد عرفي مبرم بتيريخ)
22)نوفلبر)2422)بيلربيط تم تأسيس)
محــدو 1) مـسـؤوليـــة  ذات  شركة 

بيملواصفيت امتية):
 BR CIRCULAR(«(:(االسم التجيري

.»SOLUTIONS SARL
االستشيرات) (: اإلآتليعي) الهدف 

اإل ارية.
شقة) (34 علير1) (: املقر اإلآتليعي)
زنقة موالي أحلد الوكيلي حسين) (8

الربيط.))))))))))))))))))))))))))
في) الشركة  مد1  حد ت  (: املد1)
تسجيلهي) تيريخ  من  ابتداء) سنة  (99

بيلسجل التجيري.
رأس) حد   (: الشركة) ميل  رأس 
ميل الشركة في)144.444) رهم موزع))))))))))))))))))))
على)1444)حصة من فـئة)144) رهم.
من) تبتدئ  (: اإلآتليعية) السنة 
فيتح  ني ر وتنتهي بلتم  يسلبر من)

نفس السنة.
تسيير) مهلة  أسندت  (: التسيير)

الشركة للــسـيــد برايس ميغير .
اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 
القينوني بيملحكلة التجيرية بيلربيط)
بيلسجل التجيري رقم)165449)تحت))
22) يسلبر) بتيريخ) (131631 عد )

      .2422
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 FIDUTEMA(1مكتب الحسيبيت واالستشير
ش.م.م

رقم)136)شيرع القيهر1 كومطراف)1،)تلير1

FERMOSTORE
SARL

إعالن عن تفويت حصص
وتغيير الصفة القينونية للشركة 
واستقيلةمسير وتعيين مسير آد د

في))) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
شركة) قررت  (،2422 نوفلبر) (16
ش.م.م) (»FERMOSTORE SARL«

مي  لي):

ملكية) في  حصة  (14444 تفويت)

السيد) إلى  اإل ري�شي  رشيد  السيد 

محلد اإل ري�شي.

للشركة) القينونية  الصفة  تغيير 

إلى) املسؤولية  محدو 1  شركة  من 

ذات) املسؤولية  محدو 1  شركة 

الشريك الوحيد.

رشيد) السيد  املسير  إستقيلة 

محلد) السيد  وتعيين  اإل ري�شي 

اإل ري�شي مسير آد د للشركة.

تحيين القينون األسي�شي للشركة.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

بيلربيط) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

2422)تحت عد ) 21) يسلبر) بتيريخ)

.131644

435 P

 FIDUTEMA(1مكتب الحسيبيت واالستشير

ش.م.م

رقم)136)شيرع القيهر1 كومطراف)1،)تلير1

LAMASTORE

SARL

إعالن عن تفويت حصص
وتغيير الصفة القينونية للشركة 

في))) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

شركة) قررت  (،2422 نوفلبر) (16

ش.م.م) (»FERMOSTORE SARL«

مي  لي):

ملكية) في  حصة  (34444 تفويت)

السيد) إلى  اإل ري�شي  محلد  السيد 

رشيد اإل ري�شي.

للشركة) القينونية  الصفة  تغيير 

إلى) املسؤولية  محدو 1  شركة  من 

ذات) املسؤولية  محدو 1  شركة 

الشريك الوحيد.

تحيين القينون األسي�شي للشركة.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

بيلربيط) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

2422)تحت عد ) 21) يسلبر) بتيريخ)

.131599

436 P

SECAP I
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1

تقرر) الشركيء) قرار  بلوآب 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدو 1.)وتبعي لذلك فإنهي تتكون من)

السيد محلد  ونس لوبيريس والسيد)

والسيد) لوبيريس  توفيق  محلد 

اسليعيل لوبيريس.

نشيط الشركة):

استشيرات إ ارية.

استشيرات إ ار1 العقيرات.
مقر الشركة):)6)شيرع ابن جلدون)

أكدال الربيط.

.SECAP I SARL(:(تسلية الشركة

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

إحداثهي الفعلي.
رأس امليل):)حد  في)14.444) رهم)

 144 حصة بقيلة) (144 مقسم على)

 رهم للواحد1.

محلد  ونس) السيد  (: التسيير)

توفيق) محلد  والسيد  لوبيريس 

لوبيريس والسيد اسليعيل لوبيريس.

املنفر ) التوقيع  (: التوقيع)

محلد  ونس) السيد  لللسير ن 

توفيق) محلد  والسيد  لوبيريس 

لوبيريس والسيد اسليعيل لوبيريس.

تم اإل داع القينوني لدى املحكلة)

21) يسلبر) التجيرية بيلربيط بتيريخ)

2422)تحت عد )967)16.
وهذا بلثيبة مقتطف وبيين

437 P

CUSTOM BOX
شركة ذات مسؤولية محدو 1

 رأسليلهي 144.444  رهم

املقر اإلآتليعي : 6، زنقة ضي ة عوا، 

الطيبق الرابع شقة رقم 16، أكدال، 

الربيط

بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي حرر 
تم وضع القينون) (،2422 أكتوبر) (19

األسي�شي لشركة محدو 1 املسؤولية)

جيصيتهي كيلتيلي:
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الشركيء.

الحسني اسليعيل.

شلس الد ن بنفيتح.

الهدف:)للشركة األهداف التيلية):

العللييت) تسيير  في  مقيول 

التجيرية.

بيع بيلجللة.

مقيول نجير1.

املد1):)99)سنة.
فيلي) محد   الشركة:) رأسليل 

الى) مقسم  144.444) رهم  قدره)

144) رهم) فئة) من  حصة  (1444

للواحد1،)موزعة بين املسيهلين على)

الشكل التيلي):)

حصة) (544 اسليعيل) الحسني 

بلبلغ)54.444) رهم.

حصة) (544 شلس الد ن بنفيتح)

بلبلغ)54.444) رهم.

بلبلغ) حصة  (1444 املجلوع)

144.444) رهم.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد الحسني اسليعيل

القينوني) اإل داع  تم  (: اإل داع)

التجيرية) بيملحكلة  الضبط  بكتيبة 

(،2422 21) يسلبر) بيلربيط  وم)

تحت عد )131568.

(: عد  التقييد بيلسجل التجيري)

.16(965
بلثيبة مقتطف وبيين

438 P

STE CASA AUTO EL OULFA
SARL AU

تكوين شركة محدو 1 املسؤولية
بيلدار) مؤرخ  محضر  بلقت�شى 

2422)تم وضع) 23) يسلبر) البيضيء)

القوانين األسيسية لشركة محدو 1)

املسؤولية ذات املليزات التيلية):

تيآر سييرات مستعللة) (: الهدف)

واستيرا  وتوزيع قطع غيير السييرات.
زنقة رقم) (2 االزهيري رقم) (: املقر)

74)املحل رقم)1)و)2)الدار البيضيء.

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

تكوين الشركة.

بلي) امليل  رأس  حد   (: امليل) رأس 

على) مقسم  144.444) رهم،) قدره)

144) رهم) بنسبة) حصة  (1444
الصندوق) في  و فعت  للواحد1،)

اإلآتليعي للشركة.

األربيح):)تؤجذ)5)في امليئة من األربيح)

الصيفية للتأسيس االحتييطي.

العسلي) السيد  (: الحصص)

املصطفى)1444)حصة.

املجلوع):)1444)حصة.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملد1  املصطفى  العسلي  السيد 

محدو 1.

بكتيبة) تم  (: القينوني) اإل داع 

الدار) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
البيضيء)تحت عد  السجل التجيري)

.56(229

439 P

BIG VALUE
SARL

في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�شى 

 2422 نوفلبر) (29 بتيريخ) الربيط 

األسي�شي) القينون  وضع  تم  بيلربيط 

لشركة تحلل الخصيئص التيلية.

.»BIG VALUE SARL«(:(التسلية

ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 

املسؤولية املحدو 1.

الهدف اإلآتليعي):)مركز اتصيل.
 144.444 (: الشركة) رأسليل 

حصة من) (1444 إلى)  رهم مقسلة 

144) رهم للحصة موزعة بين) فئة)

الشركيء)على الشكل التيلي):

 554 (: السيد محلد عدنين لوتو)

حصة.

 (54 (: الخدي�شي) زهير  السيد 

حصة.
األشعري) زنقة  (: اإلآتليعي) املقر 

العلير1)2)الشقة)29)أكدال الربيط.

عهد تسيير الشركة إلى) (: التسيير)

لوتو ملد1 غير) السيد محلد عدنين 

محدو 1.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة.

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)
التأسيس النهيئي.

(: التجيري) بيلسجل  التقييد  رقم 
.16(981

440 P

 TECHNIQUE MAITENANCE
MECANIQUE

SARL
رأسليلهي 144.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : زنقة ابراهيم ولد 
ابيه رقم 8)1 مكرر حي ام التون�شي 

الداجلة
سجل تجيري : 895)1

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
21)أكتوبر) االستثنيئي املنعقد بتيريخ)

2422،)تم تقرير مي  لي):
طرف) من  حصة  (544 تفويت)
السيد املعطي حيفظ لفيئد1 السيد)

حسين ملجيد.
حيفظ) املعطي  السيد  استقيلة 

من تسيير الشركة.
تعيين السيد حسين ملجيد كلسير)

للشركة ملد1 غير محد 1.
للشركة) القينوني  الوضع  تغيير 
من شركة ذات مسؤولية محدو 1 إلى)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

شريك وحيد.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نوفلبر) (9 االبتدائية بيلداجلة بتيريخ)

2422)تحت عد )1890/2022.
441 P

SOCIETE SABR PESCA
تعد الت قينونية 

 SOCIETE SABR (: التسلية)
.PESCA

ذات) شركة  (: ( القينوني) الشكل 
املسؤولية املحدو 1)))

 16 رقم) (48 زنقة) (: املقر الرئي�شي)
حي كلوميني))العيون.

الجلع) ملداوالت  طبقي  (: املوضوع)
الغير عي ي بتيريخ)16) يسلبر)2422  

قرر)))املشيركون))مي  لي):

طرف) من  ( حصة) ((4 تفويت) (-
السيد) إلى  ( فيطنة) قند ل  السيد1 

مبيرك لفطح.
طرف) من  ( حصة) (32 تفويت) (-
السيد  يسين لفطح إلى السيد مبيرك)

لفطح.
طرف) من  ( حصة) (32 تفويت) (-
السيد) إلى  لفطح  سهيلة  السيد1 

مبيرك لفطح.
طرف) من  ( حصة) (32 تفويت) (-
السيد) إلى  لفطح  وصيل  السيد1 

مبيرك لفطح.
طرف) من  ( حصة) (32 تفويت) (-
السيد محلد لفطح إلى السيد مبيرك)

لفطح.
طرف) من  ( حصة) (32 تفويت) (-
السيد صيبر لفطح إلى السيد مبيرك)

لفطح
للشركة) القينوني  الشكل  تغيير  (-
املسؤولية) ذات  شركة  ليصبح 

املحدو 1 وذات الشريك الوحيد.
بكتيبة) تم  (: القينوني) اإل داع  (-
الضبط بيملحكلة االبتدائية بيلعيون)
2422)تحت عد )) 21) يسلبر) بتيريخ)

.3581/2022
442 P

 SOCIETE STNO
LOGISTIQUE

SARL
تأسيس

 21 بتيريخ) عرفي  عقد  بلوآب 
شركة) تأسيس  تم  (2422  يسلبر)

ذات املليزات التيلية):
 SOCIETE STNO (: التسلية)

.LOGISTIQUE SARL
ذات) شركة  (: القينوني) الشكل 

املسؤولية املحدو 1.
 313 رقم) الوفيق  تجزئة  (: املقر)

MM)بلوك)C)-)العيون.
النقل) (: اإلآتليعية) النشيطيت 

العيم للبضيئع لحسيب الغير...
رأسليل):)144.444) رهم مقسلة)
144) رهم) 1444)حصة من فئة) إلى)

لكل واحد1.
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يعهد إلى السيد زيدان) (: التسيير)
نيصر الد ن.

بيملحكلة) تم  القينوني  اإل داع 
االبتدائية بيلعيون بتيريخ)21) يسلبر)

2422)تحت عد )22/3579.
443 P

STE TISOFISH
SARL AU

تأسيس شركة
 6 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
 يسلبر)2422))تم إنشيء)شركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدو 1  املسؤولية 

بيلخصيئص التيلية):)
 .»TISOFISH«(:(التسلية

الشركة) هدف  :) تعلق  النشيط)
بيملغرب وبيلخيرج ب):

-)الصيد،)تجير1 السلك بيلجللة...
املقر اإلآتليعي):)الرقم)48))علير1)
سلية شيرع الوالء)الشقة)2)الداجلة.)
سنة ابتدءا من تيريخ) ( (99 املد1:)

التأسيس).
رأس امليل):)حد  في مبلغ)144.444 
حصة من) (1444 ( إلى)  رهم مقسم 

فئة)144) رهم للواحد1):
توزيع رأس امليل):))-)السيد محلد)

الروجو):)1444)حصة.
تم تعيين السيد محلد) (: التسيير)
غير) ملد1  للشركة  كلسير  الروجو 

محدو 1.
من) تبتدئ  (: اإلآتليعية) السنة 

فيتح  ني ر وتنتهي في)31) يسلبر.
بيملحكلة) تم  (: القينوني) اإل داع 
بتيريخ) الذهب  بوا   االبتدائية 
عد ) تحت  (2422 19) يسلبر)
التجيري) وبيلسجل  (2199/2022

تحت رقم)23559 .
444 P

STE DAKHLA R.E.M
SARL

تأسيس شركة
بلقت�شى عقد عرفي بتيريخ فيتح)
 يسلبر)2422))تم إنشيء)شركة ذات)
بيلخصيئص) املحدو 1  املسؤولية 

التيلية:)

.»DAKHLA(R.E.M«(:(التسلية
:) تعلق هدف الشركة) النشيط) (

بيملغرب وبيلخيرج ب):
-)اإلنعيش العقيري...

املقر اإلآتليعي):)الرقم)48))علير1)
سلية شيرع الوالء)الشقة)2)الداجلة.)
)سنة ابتدءا من تيريخ) (99 (: املد1)

التأسيس).
رأس امليل):)حد  في مبلغ)14.444 
 رهم مقسم إلى))144)حصة من فئة)

144) رهم للواحد1.
توزيع رأس امليل):))-)السيد1 ابتهيج)

(( ( عقير):)64)حصة.
))))-)السيد نيكوالس ميشيل  اندريس)

:)4))حصة.
التسيير): تم تعيين السيد1 ابتهيج)
ميشيل) نيكوالس  والسيد  عقير 
ملد1) للشركة  كلسير ن   اندريس 
اإلمضيء) اعتلي   مع  محد 1،) غير 

املنفصل.
من) تبتدئ  (: اإلآتليعية) السنة 

فيتح  ني ر وتنتهي في)31) آنبر.
بيملحكلة) تم  (: القينوني) اإل داع 
بتيريخ) الذهب  بوا   االبتدائية 
 2178/2022 تحت) (16/12/2022
وبيلسجل التجيري تحت رقم)23533.
445 P

STE TIYAS
SARL AU

تأسيس شركة
 5 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
 يسلبر)2422))تم إنشيء)شركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدو 1  املسؤولية 

بيلخصيئص التيلية):)
.»TIYAS«(:(التسلية

الشركة) هدف  :) تعلق  النشيط)
بيملغرب وبيلخيرج ب):

-)اإل واء)السييحي...
املقر اإلآتليعي):)الرقم)48))علير1)
سلية شيرع الوالء)الشقة)2)الداجلة.)
)سنة ابتدءا من تيريخ) (99 (: املد1)

التأسيس.
رأس امليل):)حد  في مبلغ)144.444 
حصة من) (1444 ( إلى)  رهم مقسم 

فئة)144) رهم للواحد1.

توزيع رأس امليل):))-)السيد محلد)

الروجو):)1444)حصة.

تم تعيين السيد محلد) (: التسيير)

غير) ملد1  للشركة  كلسير  الروجو 

محدو 1.

من) تبتدئ  (: اإلآتليعية) السنة 

فيتح  ني ر وتنتهي في)31) يسلبر.

بيملحكلة) تم  (: القينوني) اإل داع 

بتيريخ) الذهب  بوا   االبتدائية 

رقم) تحت  (19/12/2022

التجيري) وبيلسجل  (2198/2022

تحت رقم)23557.

446 P

EURO AFRIQUE ECHANGE

تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 ذات الشريك الوحيد

تـم وضـع) (2422 2) يسلبر) بتـيريخ)

قـينـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية)

املحدو 1 ذات الشريك الوحيد وذات)

امللـيزات التـيلية):)

 EURO AFRIQUE ( التسلـية:)

ECHANGE)ذات املسؤولية املحدو 1)

ذات الشريك الوحيد.

الهـدف:)استيرا  والتصد ر.

الرأسليل):)حد  في مبلغ)144.444 

1444)حصة من) (  رهم مقسلة إلى)

موزعة) للواحد1  144) رهم  فئة)

كيمتي):

السيد هشيم تهيمي))1444)حصة.))))

الحي) (34 رقم) (: االآـتليعـي) املـقر 

الحسني الداجلة.

السيد) طـرف  مـن  تـسير  (: اإل ار1)

هشيم تهيمي ملد1 غير محد 1.

بكـتيبة) تـم  (: القينوني) اإلبداع 

االبتـدائية) بيملحكلة  الضـبط 

 2422 8) يسلبر) بـتيريخ) بيلـداجلة 

السجل) (2121/2022 رقـم) تحـت 

التجيري)9))23. 

447 P

ARHEM FISH
 SARL

تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

بتـيريخ)23)نوفلبر)2422)تـم وضـع)
قـينـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية)

املحدو 1 وذات امللـيزات التـيلية):)
التسلـية):)»ARHEM FISH«)ذات)

املسؤولية املحدو 1.
الهـدف):)تجير1 االسليك.)

مبلغ) في  حد   (: الرأسليل) (
 1444 إلى) مقسلة  144.444) رهم 
للواحد1) 144) رهم  حصة من فئة)

موزعة كيمتي):)
 544 (: السيد محلد رضي العرو )

حصة.
 544 (: الحلراني) حليد  السيد 

حصة.
الحسني) الحي  (: االآـتليعـي) املـقر 

رقم)34)الداجلة.
السيد) طـرف  مـن  تـسير  (: اإل ار1)

محلد رضي العرو  ملد1 غير محد 1.
بكـتيبة) تـم  (: القينوني) اإلبداع 
االبتـدائية) بيملحكلة  الضـبط 
 2422 16) يسلبر) بـتيريخ) بيلـداجلة 
السجل) (2183/2022 رقـم) تحـت 

التجيري)3)235.
448 P

هري ديالنا
شركة محدو 1 املسؤولية

السجل التجيري : 581)16
تأسيس شركة

بلقت�شى عقد عرفي بتيريخ فيتح)
القينون) تحرير  تم  (2422 نوفلبر)
األسي�شي لشركة محدو 1 املسؤولية)

مليزاتهي كلي  لي):
االسم):)»هري   يلني«)ش.م.م.

:)تجير1 الجللة) الهدف اإلآتليعي)
غير محد 1،)توزيع البضيئع،)استيرا )

وتصد ر.
العللييت) كل  عيمة  وبصفة 
وغير) والعقيرية  وامليلية  التجيرية 
العقيرية التي لهي اتصيل مبيشر أو غير)
مبيشر بهذه األهداف والتي من شأنهي)

تنلية وتوسيع الشركة.
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املقر اإلآتليعي):)15)شيرع االبطيل)
رقم)))أكدال الربيط.

54.444) رهم مقسم) (: الرأسليل)
144) رهم) حصة من فئة) (544 إلى)

موزعة كلي  لي):
السيد كعيش جيلد)54))حصة.

 54 فتحية) بونقوب  السيد1 
حصة.

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)
إنشيئهي.

من) الشركة  تسير  (: التسيير)
طرف السيد كعيش جيلد ملد1 غير)

محدو 1.
:)تبتدئ من فيتح) السنة التجيرية)

 ني ر إلى)31) يسلبر.
القينوني) اإل داع  تم  (: اإل داع)
في بيلربيط  التجيرية  املحكلة   لدى 
7) يسلبر)2422)تحت رقم)134125.

قصد النشر واإلعالن

449 P

CATCHET GROUP
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 1
العيم) الجلع  ملحضر  طبقي 
االستثنيئي املنعقد في)22) ني ر)2422 
شركة) (CATCHET GROUP لشركة)

ذات مسؤولية محدو 1.
(: التجيري) بيلسجل  التقييد  رقم 

.136513
تقرر مي  لي):

رأسليل) من  حصة  ((44 نقل)
شركة)CATCHET GROUP)في ملكية)
لفيئد1) املنصوري  السيد  ونس 

السيد أحلد آيهيني العزوزي.
رأسليل) من  حصة  (344 نقل)
شركة)CATCHET GROUP)في ملكية)
لفيئد1) املنصوري  السيد  ونس 

السيد أحلد املنصوري العزوزي.
للشركة) القينوني  الشكل  تحويل 
مسؤولية) ذات  شركة  أصبح  حيث 

.SARLAU(محدو 1 بشريك واحد
توسيع نشيط الشركة.

إستقيلة السيد  ونس املنصوري)
كلسير للشركة.

الشركة حيث أصبح) تغيير مسير 
العزوزي) املنصوري  أحلد  السيد 

املسير الوحيد.

تحيين القينون األسي�شي للشركة.

لدى) القينوني  اإل داع  تم  وقد 

التجيرية) بيملحكلة  الضبط  كيتب 

تحت) (2422 19) يسلبر) بيلربيط في)
رقم)131345.

450 P

 SAHAM CAPITAL

MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رأسليلهي 244.444  رهم

املقر اإلآتليعي : الدار البيضيء

حي بالطو، ملتقى عبد املومن

وزنقة موريللو، الطيبق الخيمس

السجل التجيري رقم 66647)

الدار البيضيء

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

املختلط املنعقد في)26)أبريل)2422،)

تقرر مي  لي):

اإلآتليعي) الرأسليل  في  الزيي 1 

194.444) رهم،) بلبلغ) للشركة 

14.444) رهم إلى) وبذلك  رتفع من)

 1.944 بإصدار) 244.444) رهم،)

فئة) من  آد د1  اآتليعية  حصة 

144) رهم للقيلة االسلية الواحد1،)

صي ر1 بيلتكيفؤ.

آليع) في  االكتتيب  حجز 

الحصص التي تلثل الزيي 1 املذكور1)

حصة) (1.944 أي) امليل،) رأس  في 

 SAHAM ل) آد د1  اآتليعية 

.MANAGEMENT COMPANY SA

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 

سبتلبر) (9 في) املنعقد  العي ي  غير 

2422،)تقرر مي  لي):

في) النهيئية  الزيي 1  تحقيق 

194.444) رهم) بلبلغ) الرأسليل 

 14.444 وبيلتيلي زيي 1 رأس امليل من)

 رهم إلى)244.444) رهم.

من) و7) (6 تعد ل موازي للفصول)

القينون األسي�شي.

بللحقة) القينوني  اإل داع  تم 
البيضيء) بيلدار  التجيرية  املحكلة 
تحت رقم) (،2422 أكتوبر) (17 بتيريخ)

.8(163(
قصد النشر واإلعالن

451 P

 SAHAM DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رأسليلهي 244.444  رهم
املقر اإلآتليعي : الدار البيضيء
حي بالطو، ملتقى عبد املومن

وزنقة موريللو، الطيبق الخيمس
السجل التجيري رقم 68895)

الدار البيضيء
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
املختلط املنعقد في)26)أبريل)2422،)

تقرر مي  لي):
اإلآتليعي) الرأسليل  في  الزيي 1 
194.444) رهم،) بلبلغ) للشركة 
14.444) رهم إلى) وبذلك  رتفع من)
 1.944 بإصدار) 244.444) رهم،)
فئة) من  آد د1  اآتليعية  حصة 
144) رهم للقيلة االسلية الواحد1،)

صي ر1 بيلتكيفؤ.
آليع) في  االكتتيب  حجز 
الحصص التي تلثل الزيي 1 املذكور1)
حصة) (1.944 أي) امليل،) رأس  في 
 SAHAM ل) آد د1  اآتليعية 
.MANAGEMENT COMPANY SA

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
سبتلبر) (9 في) املنعقد  العي ي  غير 

2422،)تقرر مي  لي):
في) النهيئية  الزيي 1  تحقيق 
194.444) رهم) بلبلغ) الرأسليل 
 14.444 وبيلتيلي زيي 1 رأس امليل من)

 رهم إلى)244.444) رهم.
من) و7) (6 تعد ل موازي للفصول)

القينون األسي�شي.
بللحقة) القينوني  اإل داع  تم 
البيضيء) بيلدار  التجيرية  املحكلة 
تحت رقم) (،2422 أكتوبر) (17 بتيريخ)

.8(1636
قصد النشر واإلعالن

452 P

 IDEATION
INVESTISSEMENTS شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
رأسليلهي 1.131.444  رهم

املقر اإلآتليعي : الدار البيضيء
حي بالطو، ملتقى عبد املومن

وزنقة موريللو، الطيبق الخيمس
السجل التجيري رقم 66649)

الدار البيضيء
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
املختلط املنعقد في)26)أبريل)2422،)

تقرر مي  لي):
اإلآتليعي) الرأسليل  في  الزيي 1 
3.994.444) رهم،) بلبلغ) للشركة 
14.444) رهم إلى) وبذلك  رتفع من)
 39.944 444.444.)) رهم،)بإصدار)
فئة) من  آد د1  اآتليعية  حصة 
144) رهم للقيلة االسلية الواحد1،)

صي ر1 بيلتكيفؤ.
حجز االكتتيب في آليع الحصص)
في) املذكور1  الزيي 1  تلثل  التي 
حصة) (39.944 أي) امليل،) رأس 
 SAHAM ل) آد د1  اآتليعية 
.MANAGEMENT COMPANY SA

بلقت�شى محضر الجلع العيم غير)
(،2422 9)سبتلبر) العي ي املنعقد في)

تقرر مي  لي):
في) النهيئية  الزيي 1  تحقيق 
3.994.444) رهم) بلبلغ) الرأسليل 
 14.444 وبيلتيلي زيي 1 رأس امليل من)

 رهم إلى)444.444.)) رهم.
الرأسليل) بتخفيض  قرار 
بلبلغ) الخسيئر  بيمتصيص 
من) بخفضه  2.869.444) رهم 
 1.131.444 إلى) 444.444.)) رهم 

 رهم.
في) النهيئي  التخفيض  تحقيق 
الخسيئر) بيمتصيص  الرأسليل 

بخفضه إلى)1.131.444) رهم.
من) و7) (6 تعد ل موازي للفصول)

القينون األسي�شي.
بللحقة) القينوني  اإل داع  تم 
البيضيء) بيلدار  التجيرية  املحكلة 
تحت رقم) (،2422 أكتوبر) (13 بتيريخ)

.8(1233
قصد النشر واإلعالن

453 P
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 SAHAM OUTSOURCING
SERVICES FUND

شركة مسيهلة
رأسليلهي 56.213.644  رهم

املقر اإلآتليعي : الدار البيضيء

حي بالطو، ملتقى عبد املومن

وزنقة موريللو، الطيبق الخيمس

السجل التجيري رقم 49787)

الدار البيضيء

اإل ار1) مجلس  محضر  بلقت�شى 
تقرر (،2422 7) يسلبر) في)  املنعقد 

مي  لي):

استقيلة السيد1 غيثة الحلو من)

مهيمهي كرئيسة مد ر1 عيمة.

سعد) بن  فدوى  السيد1  تعيين 

كرئيسة مد ر1 عيمة للشركة.

بللحقة) القينوني  اإل داع  تم 

البيضيء) بيلدار  التجيرية  املحكلة 

2422،)تحت رقم) )1) يسلبر) بتيريخ)

.8543(6
قصد النشر واإلعالن

454 P

 ALTEN DELIVERY CENTER
MAROC

شركة محدو 1 املسؤولية

بشريك واحد

الرأسليل : 2.844.444  رهم

املقر اإلآتليعي : فيس شور، ب 1

بالطو )4)-45)، فيس
رقم السجل التجيري : 29849

املنعقد) املسير ن  قرار  بلقت�شى 

واملسجل) (2422 سبتلبر) (24 بتيريخ)

بفيس بتيريخ)24)سبتلبر)2422)تحت)
قرر) (RE( :( 42840( OR( 39640 رقم)

 ALTEN DELEVRY شركة) مسيري 

 CENTER MAROC SARL AU

التي) والتغييرات  القرارات  إحضير 

اإلآتليعي) املقر  مستوى  على  تلت 

للشركة املتلثلة في):

العي ي) العيم غير  الجلع  محضر 

املنعقد في)23)نوفلبر)2424)واملسجل)

تحت) (،2421 13) ني ر) بفيس بتيريخ)
 .OR(:(1780(RE(:(1958(:((رقم

العي ي) العيم غير  الجلع  محضر 

واملسجل) (2421 7) ني ر) في) املنعقد 

تحت) (،2421 ميرس) (6 بفيس بتيريخ)

 .OR(:(11945(RE(:(13047(:((رقم

العي ي) العيم غير  الجلع  محضر 

واملسجل) (2422 ميرس) (3 املنعقد في)

تحت) (،2422 ميي) (16 بفيس بتيريخ)

 .OR(:(19605(RE(:(20816(:((رقم

إلى الفرع الكيئن بيملبنى رقم ب)5،)

بالطو)41)،)تكنوبوليس الربيط شور)

االبتدائية) بيملحكلة  املسجل  سال 

بسال تحت رقم)31313.

القرارات املتخذ1 هي كيلتيلي):

للسيد) التسيير  مد1  تجد د 

 DIDIER RENE HENRI MARCHET

رقم) السفر  لجواز  الحيمل 

.17AZ76177

تعيين السيد إ ريس ربيع الحيمل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

CD24(363)مسير ثيني للشركة.

صالحييت املسير ن.

السيد) استقيلة  على  املوافقة 

لبطيقة) الحيمل  زروق  أمين  محلد 

التعريف الوطنية رقم)C788629)من)

مهلة التسيير وتسليله اإلبراء.

على) الشركة  نشيط  تعد ل 

مستوى املي 1)2)من النظيم األسي�شي)

للشركة على النحو التيلي):

التوظيف) التشطيب على نشيط 

والتعيين املسبق لحسيب الغير.

الهندسة) نشيط  إضيفة 

التكنولوآيي) في مجيل  واالستشيرات 

ونظم املعلوميت.

بلصلحة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية) بيملحكلة  الضبط  كتيبة 

رقم) تحت  (2422 أكتوبر) (27 بسال)

(: التجيري) السجل  رقم  (39889

.31313

455 P

 ALTEN DELIVERY CENTER

MAROC
شركة محدو 1 املسؤولية

بشريك واحد

الرأسليل : 2.844.444  رهم

املقر اإلآتليعي : فيس شور، ب 1

بالطو )4)-45)، فيس

رقم السجل التجيري : 29849

املنعقد) املسير ن  قرار  بلقت�شى 

واملسجل) (2422 سبتلبر) (24 بتيريخ)

بفيس بتيريخ)24)سبتلبر)2422)تحت)
قرر) (RE( :( 42840( OR( 39640 رقم)

 ALTEN DELEVRY شركة) مسيري 

 CENTER MAROC SARL AU

التي) والتغييرات  القرارات  إحضير 

اإلآتليعي) املقر  مستوى  على  تلت 

للشركة املتلثلة في):

العي ي) العيم غير  الجلع  محضر 

املنعقد في)23)نوفلبر)2424)واملسجل)

تحت) (،2421 13) ني ر) بفيس بتيريخ)

 .OR(:(1780(RE(:(1958(:((رقم

العي ي) العيم غير  الجلع  محضر 

واملسجل) (2421 7) ني ر) في) املنعقد 

تحت) (،2421 ميرس) (6 بفيس بتيريخ)

 .OR(:(11945(RE(:(13047(:((رقم

العي ي) العيم غير  الجلع  محضر 

واملسجل) (2422 ميرس) (3 املنعقد في)

تحت) (،2422 ميي) (16 بفيس بتيريخ)

 .OR(:(19605(RE(:(20816(:((رقم

إلى الفرع الكيئن بيملبنى رقم ب))،)

بالطو)242،)تكنوبوليس الربيط شور)

االبتدائية) بيملحكلة  املسجل  سال 

بسال تحت رقم)28325.

القرارات املتخذ1 هي كيلتيلي):

للسيد) التسيير  مد1  تجد د 

 DIDIER RENE HENRI MARCHET

رقم) السفر  لجواز  الحيمل 

.17AZ76177

تعيين السيد إ ريس ربيع الحيمل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

CD24(363)مسير ثيني للشركة.

صالحييت املسير ن.

السيد) استقيلة  على  املوافقة 
لبطيقة) الحيمل  زروق  أمين  محلد 
التعريف الوطنية رقم)C788629)من)

مهلة التسيير وتسليله اإلبراء.
على) الشركة  نشيط  تعد ل 
مستوى املي 1)2)من النظيم األسي�شي)

للشركة على النحو التيلي):
التوظيف) التشطيب على نشيط 

والتعيين املسبق لحسيب الغير.
الهندسة) نشيط  إضيفة 
التكنولوآيي) في مجيل  واالستشيرات 

ونظم املعلوميت.
بلصلحة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية) بيملحكلة  الضبط  كتيبة 
رقم) تحت  (2422 أكتوبر) (6 بسال)
(: التجيري) السجل  رقم  (39777

.28325
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 ALTEN DELIVERY CENTER
MAROC

شركة محدو 1 املسؤولية
بشريك واحد

الرأسليل : 2.844.444  رهم
املقر اإلآتليعي : فيس شور، ب 1

بالطو )4)-45)، فيس
رقم السجل التجيري : 29849

املنعقد) املسير ن  قرار  بلقت�شى 
واملسجل) (2422 سبتلبر) (24 بتيريخ)
بفيس بتيريخ)24)سبتلبر)2422)تحت)
قرر) (RE( :( 42840( OR( 39640 رقم)
 ALTEN DELEVRY شركة) مسيري 
 CENTER MAROC SARL AU
التي) والتغييرات  القرارات  إحضير 
اإلآتليعي) املقر  مستوى  على  تلت 

للشركة املتلثلة في):
العي ي) العيم غير  الجلع  محضر 
املنعقد في)23)نوفلبر)2424)واملسجل)
تحت) (،2421 13) ني ر) بفيس بتيريخ)

 .OR(:(1780(RE(:(1958(:((رقم
العي ي) العيم غير  الجلع  محضر 
واملسجل) (2421 7) ني ر) في) املنعقد 
تحت) (،2421 ميرس) (6 بفيس بتيريخ)

 .OR(:(11945(RE(:(13047(:((رقم



111 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

العي ي) العيم غير  الجلع  محضر 
واملسجل) (2422 ميرس) (3 املنعقد في)
تحت) (،2422 ميي) (16 بفيس بتيريخ)

 .OR(:(19605(RE(:(20816(:((رقم
إلى الفرع الكيئن بيملبنى رقم ب)5،)
بالطو)42)،)تكنوبوليس الربيط شور)
االبتدائية) بيملحكلة  املسجل  سال 

بسال تحت رقم)31315.
للسيد) التسيير  مد1  تجد د 
 DIDIER RENE HENRI MARCHET
رقم) السفر  لجواز  الحيمل 

.17AZ76177
القرارات املتخذ1 هي كيلتيلي):

تعيين السيد إ ريس ربيع الحيمل)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

CD24(363)مسير ثيني للشركة.
صالحييت املسير ن.

السيد) استقيلة  على  املوافقة 
لبطيقة) الحيمل  زروق  أمين  محلد 
التعريف الوطنية رقم)C788629)من)

مهلة التسيير وتسليله اإلبراء.
على) الشركة  نشيط  تعد ل 
مستوى املي 1)2)من النظيم األسي�شي)

للشركة على النحو التيلي):
التوظيف) التشطيب على نشيط 

والتعيين املسبق لحسيب الغير.
الهندسة) نشيط  إضيفة 
التكنولوآيي) في مجيل  واالستشيرات 

ونظم املعلوميت.
بلصلحة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية) بيملحكلة  الضبط  كتيبة 
رقم) تحت  (2422 أكتوبر) (27 بسال)
(: التجيري) السجل  رقم  (39894

.31315
457 P

 ALTEN DELIVERY CENTER
MAROC

شركة محدو 1 املسؤولية
بشريك واحد

الرأسليل : 2.844.444  رهم
املقر اإلآتليعي : فيس شور، ب 1

بالطو )4)-45)، فيس
رقم السجل التجيري : 29849

املنعقد) املسير ن  قرار  بلقت�شى 
واملسجل) (2422 سبتلبر) (24 بتيريخ)

بفيس بتيريخ)24)سبتلبر)2422)تحت)
قرر) (RE( :( 42840( OR( 39640 رقم)

 ALTEN DELEVRY شركة) مسيري 

 CENTER MAROC SARL AU

التي) والتغييرات  القرارات  إحضير 

اإلآتليعي) املقر  مستوى  على  تلت 

للشركة املتلثلة في):

العي ي) العيم غير  الجلع  محضر 

املنعقد في)23)نوفلبر)2424)واملسجل)

تحت) (،2421 13) ني ر) بفيس بتيريخ)
 .OR(:(1780(RE(:(1958(:((رقم

العي ي) العيم غير  الجلع  محضر 

واملسجل) (2421 7) ني ر) في) املنعقد 

تحت) (،2421 ميرس) (6 بفيس بتيريخ)
 .OR(:(11945(RE(:(13047(:((رقم

العي ي) العيم غير  الجلع  محضر 

واملسجل) (2422 ميرس) (3 املنعقد في)

تحت) (،2422 ميي) (16 بفيس بتيريخ)
 .OR(:(19605(RE(:(20816(:((رقم

إلى الفرع الكيئن بيملبنى رقم ب))،)
بالطو)142،)تكنوبوليس الربيط شور)

االبتدائية) بيملحكلة  املسجل  سال 

بسال تحت رقم)29431.

القرارات املتخذ1 هي كيلتيلي):

للسيد) التسيير  مد1  تجد د 

 DIDIER RENE HENRI MARCHET

رقم) السفر  لجواز  الحيمل 

.17AZ76177

تعيين السيد إ ريس ربيع الحيمل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

CD24(363)مسير ثيني للشركة.

صالحييت املسير ن.

السيد) استقيلة  على  املوافقة 

لبطيقة) الحيمل  زروق  أمين  محلد 

التعريف الوطنية رقم)C788629)من)

مهلة التسيير وتسليله اإلبراء.

على) الشركة  نشيط  تعد ل 

مستوى املي 1)2)من النظيم األسي�شي)

للشركة على النحو التيلي):

التوظيف) التشطيب على نشيط 

والتعيين املسبق لحسيب الغير.

الهندسة) نشيط  إضيفة 

التكنولوآيي) في مجيل  واالستشيرات 

ونظم املعلوميت.

بلصلحة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية) بيملحكلة  الضبط  كتيبة 
رقم) تحت  (2422 أكتوبر) (27 بسال)
(: التجيري) السجل  رقم  (39891

.29431
458 P

 ALTEN DELIVERY CENTER
MAROC

شركة محدو 1 املسؤولية
بشريك واحد

الرأسليل : 2.844.444  رهم
املقر اإلآتليعي : فيس شور، ب 1

بالطو )4)-45)، فيس
رقم السجل التجيري : 29849

املنعقد) املسير ن  قرار  بلقت�شى 
واملسجل) (2422 سبتلبر) (24 بتيريخ)
بفيس بتيريخ)24)سبتلبر)2422)تحت)
قرر) (RE( :( 42840( OR( 39640 رقم)
 ALTEN DELEVRY شركة) مسيري 
 CENTER MAROC SARL AU
التي) والتغييرات  القرارات  إحضير 
اإلآتليعي) املقر  مستوى  على  تلت 

للشركة املتلثلة في):
العي ي) العيم غير  الجلع  محضر 
املنعقد في)23)نوفلبر)2424)واملسجل)
تحت) (،2421 13) ني ر) بفيس بتيريخ)

 .OR(:(1780(RE(:(1958(:((رقم
العي ي) العيم غير  الجلع  محضر 
واملسجل) (2421 7) ني ر) في) املنعقد 
تحت) (،2421 ميرس) (6 بفيس بتيريخ)

 .OR(:(11945(RE(:(13047(:((رقم
العي ي) العيم غير  الجلع  محضر 
واملسجل) (2422 ميرس) (3 املنعقد في)
تحت) (،2422 ميي) (16 بفيس بتيريخ)

 .OR(:(19605(RE(:(20816(:((رقم
إلى الفرع الكيئن بيملبنى رقم ب))،)
بالطو)241،)تكنوبوليس الربيط شور)
االبتدائية) بيملحكلة  املسجل  سال 

بسال تحت رقم)28799.
القرارات املتخذ1 هي كيلتيلي):

للسيد) التسيير  مد1  تجد د 
 DIDIER RENE HENRI MARCHET
رقم) السفر  لجواز  الحيمل 

.17AZ76177

تعيين السيد إ ريس ربيع الحيمل)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

CD24(363)مسير ثيني للشركة.
صالحييت املسير ن.

السيد) استقيلة  على  املوافقة 
لبطيقة) الحيمل  زروق  أمين  محلد 
التعريف الوطنية رقم)C788629)من)

مهلة التسيير وتسليله اإلبراء.
على) الشركة  نشيط  تعد ل 
مستوى املي 1)2)من النظيم األسي�شي)

للشركة على النحو التيلي):
التوظيف) التشطيب على نشيط 

والتعيين املسبق لحسيب الغير.
الهندسة) نشيط  إضيفة 
التكنولوآيي) في مجيل  واالستشيرات 

ونظم املعلوميت.
بلصلحة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية) بيملحكلة  الضبط  كتيبة 
رقم) تحت  (2422 أكتوبر) (27 بسال)
(: التجيري) السجل  رقم  (398(2

.28799
459 P

TRAFOUIM شركة
ش.م.م

رأسليل : 144.444  رهم
املقر اإلآتليعي : حي لعيون رقم 87 

حي�شي بالل آرا 1
العيم) الجلع  محضر  بلوآب 
االستثنيئي املنعقد بتيريخ)29)نوفلبر)

2422)تقرر مي  لي):
املصي قة على حسيبيت التصفية)

والتشطيب الكلي للشركة.
تم اإل داع القينوني لدى املحكلة)
15) يسلبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم):)2411.
460 P

Le(juriste(SARL
Capital(social(:(5.000(DHS

 Siège(social(:(103(Lotissement(Mostakbal
GH(4-1er(Etage(Sidi(Maarouf

 Casablanca 

CDG CAPITAL
الشكل القينوني شركة مسيهلة
رأس امليل : 934.444.444  رهم
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املقر اإلآتليعي : سيحة موالي 
الحسن برج ميمونية الربيط
السجل التجيري : 62945

استقيلة - تعيين - متصرف - رئيس 
مجلس اإل ار1

بلقت�شى محضر املجلس اإل اري)
املنعقد بتيريخ)22) وليو)2422)تم):

اللطيف) عبد  السيد  استقيلة 
كلتصرف) منصبه  من  زغنون 

وكرئيس مجلس اإل ار1.
سفير) جيليد  السيد  تعيين 
اإل ار1) مجلس  وكرئيس  كلتصرف 
اللطيف) عبد  السيد  لسلفه  جلفي 

زغنون.
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
22) وليو) بتيريخ) املنعقد  العي ي 

2422)تم):
املصي قة على تعيين السيد جيليد)
سفير كلتصرف بلجلس اإل ار1 جلفي)
اللطيف زغنون) السيد عبد  لسلفه 
إلى غي ة انعقي  الجلع العيم العي ي)
املدعو لللصي قة على) (2427 بسنة)

السنة امليلية)2426.
كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 
بلد نة) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
الربيط بتيريخ)25)نوفلبر)2422)تحت)
التصريح) إ داع  وتم  (134745 رقم)
التعد لي لدى نفس املحكلة بنفس)

التيريخ تحت رقم)14471.
لإلشير1 والبيين

LE JURISTE(مكتب

461 P

RABAT PERFECT SERVICE
SARLAU

بلقت�شى الجلع العيم غير العي ي)
قرر املسير) (2422 2) يسلبر) بتيريخ)

الوحيد مي  لي):
فوزية) السيد1  املسير1  استقيلة 
العقي  الحيملة للبطيقة الوطنية رقم)

.A745794
املصطفى) السيد  املسير  وتعيين 
الوطنية) للبطيقة  الحيمل  أشلالل 

رقم)A589315)ملد1 غير محدو 1.
تغيير البند)15،)للقينون األسي�شي.

أسئلة مختلفة.

كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 
بيلربيط) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
بتيريخ)22) يسلبر)2422)تحت الرقم)

.131624
سجل تجيري رقم)122541

مقتطف قصد اإلشهير

462 P

 CARE COMMUNICATION
DEVLOP

SARL
رفع رأسليل الشركة وتغيير التسيير

بلقت�شى الجلع العيم غير العي ي)
2422)قررالشركيء) 16)نوفلبر) بتيريخ)

مي  لي):
رأسليل) رفع  على  التصد ق 
إلى) 644.444) رهم  من) الشركة 
بزيي 1) وذلك  1.444.444) رهم،)

44.444)) رهم.
حصة) ((44 إنشيء) يعي ل  مي  أي 
 1444 الحصص) مجلوع  ليصبح 

حصة موزعة كيلتيلي):
السيد محلد بن زيين)254)حصة.
اسالم) رفعت  الحسينين  السيد 

254)حصة.
محلد) جللي�شي  ا ري�شي  السيد 

254)حصة.
 254 السيد محلد ا وب حسون)

حصة.
املجلوع):)1444)حصة.

غير محدو 1) ملد1  الشركة  تسيير 
من طرف):

الحيمل) زيين  بن  محلد  السيد 
.A542858(للبطيقة الوطنية رقم

رفعت) الحسينين  السيد 
رقم) السفر  لجواز  الحيمل  اسالم 

.A199(365(
للقينون) و)1) (7 (،6 البند) تغيير 

األسي�شي.
أسئلة مختلفة.

كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 
بوآد1) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
بتيريخ)15) يسلبر)2422)تحت الرقم)

.3842
سجل تجيري رقم)39487.

463 P

AWCON
السـجــل الـتـجــيري رقـــم 25)36 - 

أكـــي  ـــر
بتيريخ) عرفي،) عقد   بلقت�شى 
قررت الجلعية) (،2422 12) يسلبر)
الجلع) بلثيبة  املنعقد1  العيمة 
املسلي1) للشركة  اإلستثنيئي  العيم 
برأسليل) ش.م.م،) (»AWCON«
مقرهي) والكيئن  144.444) رهم 
بأكي  ر،)بلوك)9،)زنقة)148،)رقم))5،)

حي الفرح بنسركيو،)مي  لي):
العللييت) آليع  من  اإلنتهيء)
واقتراح) الشركة  بتصفية  املتعلقة 

غلق الشركة بصفة نهيئية)؛
كل) من  الشركة  مصف  إبراء)
وإعطيئه) انتدابه  مد1  مسؤولية 
تيمي بخصوص آليع عللييت) إبراء)

التصفية)؛
)السيد بيير غيسيي بصفته) تقرير)

مصف الشركة)؛
على) التشطيب  سيتم  وعليه،)
 36(25 رقم) تحت  املقيد1  الشركة 
في آدول السجل التجيري بيملحكلة)

التجيرية بأكي  ر.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  وسيتم 
الضبط بيملحكلة بيملحكلة التجيرية)

بأكي  ر.
للخــــالصــة والــبــيـــــين

464 P

AWCON 
السـجــل الـتـجــيري رقـــم 25)36 - 

أكـــي  ـــر
بتيريخ) عرفي،) عقد  بلقت�شى 
الجلعية) قررت  (،2422 نوفلبر) (25
الجلع) بلثيبة  املنعقد1  العيمة 
املسلي1) للشركة  اإلستثنيئي  العيم 
برأسليل) ش.م.م،) (»AWCON«
مقرهي) والكيئن  144.444) رهم 
بأكي  ر،)بلوك)9،)زنقة)148،)رقم))5،)

حي الفرح بنسركيو،)مي  لي):
إعالن الحل املسبق للشركة من)

تيريخ)34)نونبر)2422)؛
تعيين السيد بيير غيسيي كلصف)

للشركة)؛

تحد د مقر التصفية))في):)أكي  ر،)

الثيني) شيرع الحسن  علير1 أومليل،)

)عند شركة)FIDUSOUSS))؛

تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)

بتيريخ) بأكي  ر،) التجيرية   بيملحكلة 

22) يسلبر)2422،)تحت رقم)))11977.
للخــــالصــة والــبــيـــــين

465 P

 GUESMA 

DEVELOPPEMENT
السـجــل الـتـجــيري رقم 355  - 

الـســلــير1

بتيريخ) عرفي،) عقد  بلقت�شى 

فيتح سبتلبر)2422،)قررت الجلعية)

الجلع) بلثيبة  املنعقد1  العيمة 

املسلي1) للشركة  اإلستثنيئي  العيم 

 GUESMA DEVELOPPEMENT

7.344.444) رهم،) برأسليل) ش.م،)

شيرع) بيلسلير1،) مقرهي  الكيئن 
الجيش امللكي،)رقم)12،)مي  لي):

اإلآتليعي) املقر  تحويل  (- (1

العنوان) إلى  السلير1  من  للشركة 

التيلي):

الطريق) (،32 رقم) بقعة  كلليم،)

آليعة) األبيض،) (،1 رقم) الوطنية 

أبي نو))81444))وبيلتيلي تغيير الفصل)

3)من القينون األسي�شي للشركة.

بلفقيه) مالحظة وفي1 السيد  (- (2

عبد الوهيب،)بتيريخ)21)شتنبر)2421.
املذكور) املرحوم  لوفي1  وتبعي 
قرر) اإلراثة،) عقد  وحسب  أعاله 

الجلع العيم توزيع مجلوع الحصص)

 21898 بنسبة) واملقدر1  اإلآتليعية 

144) رهم) حصة إآتليعية من فئة)

في) املرحوم  والتي  لتلكهي  للحصة 
على) ورثته  على  الشركة  رأسليل 

الشكل التيلي):)

السيد بلفقيه الطيهر)5174)سهم)؛)

السيد بلفقيه الحسين)5174)سهم)؛

السيد1 عدي فيضلة)3654)سهم)؛

السيد1 تسلم هالب)2736)سهم)؛

امنسة بلفقيه صفية)2586)سهم)؛

امنسة بلفقيه كريلة)2586)سهم.
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السيد1 تسلم هالب،) تعيين  (- (3
كلتصرفة آد د1 في الشركة وذلك)
اإل اري) لللجلس  املتبقية  لللد1 

الحيلي.
اإل اري) املجلس  فإن  ولإلشير1 
امتية) األعضيء) من  الحيلي،) تكون 

أسليؤهم):
السيد كيي مراش مسعو )؛

السيد بر  الليل أحلد السيلك)؛
السيد1 تسلم هالب.

الشركة) تسيير  سيتم  وعليه،)
من) لكل  واملز وج  املقترن  بيإلمضيء)
والسيد) مسعو   مراش  كيي  السيد 

بر  الليل أحلد السيلك.
تعد ل) تم  عرفي،) بلقت�شى عقد 
ليالئم) للشركة  األسي�شي  القينون 

التعد الت السيلفة الذكر أعاله.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية) بيملحكلة  الضبط 
(،2422 نوفلبر) (22 بتيريخ) بيلسلير1،)

تحت رقم)244.
للخــــالصة والبيـــــين

466 P

IFRADEN HOUSE
السـجــل الـتـجــيري رقـــم 27)36 - 

أكـــي  ـــر
بتيريخ) عرفي،) عقد  بلقت�شى 
الجلعية) قررت  (،2422 نوفلبر) (34
الجلع) بلثيبة  املنعقد1  العيمة 
املسلي1) للشركة  اإلستثنيئي  العيم 
ش.م.م،) (»IFRADEN HOUSE«
والكيئن) 144.444) رهم  برأسليل)
أومليل،) علير1  بأكي  ر،) مقرهي 
شركة) )عند  الثيني،) الحسن  شيرع 

اإلئتلينية املعيصر1)،)مي  لي):
العللييت) آليع  من  االنتهيء)
واقتراح) الشركة  بتصفية  املتعلقة 

غلق الشركة بصفة نهيئية)؛
كل) من  الشركة  مصفي  إبراء)
وإعطيئه) انتدابه  مد1  مسؤولية 
تيمي بخصوص آليع عللييت) إبراء)

التصفية)؛
بيير غيسيي بصفته) تقرير السيد 

مصف الشركة)؛

على) التشطيب  سيتم  وعليه،)
 36(27 رقم) تحت  املقيد1  الشركة 
في آدول السجل التجيري بيملحكلة)

التجيرية بأكي  ر.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  وسيتم 

الضبط بيملحكلة التجيرية بأكي  ر.
للخــــالصــة والــبــيـــــين

467 P

GADIMAT
السـجــل الـتـجــيري رقم 617  - أكي  ر

بتيريخ) بلقت�شى عقد عرفي،) (- (1
محضر) قرر  (،2422 16) ونيو)
للشركة) اإلستثنيئي  العيم  الجلع 
برأسليل) GADIMAT)ش.م،) املسلي1)
والكيئن مقرهي) 34.444.444) رهم،)
الرمز) املستشفى،) زنقة  بإنزكين،)

البر دي رقم)84354،)مي  لي):
التجيري) السجل  على  التشطيب 
التجيرية) بيملحكلة  (36381 رقم)
املقر) لتحويل  نظرا  البيضيء،) بيلدار 
الجلع) بلقت�شى  للشركة  اإلآتليعي 
العيم االستثنيئي بتيريخ فيتح فبرا ر)
1978،)من الدار البيضيء)إلى انزكين،)
البر دي) الرمز  املستشفى،)  زنقة 

رقم)84354.
املصي قة على فتح وكيلة بيملنطقة)
أجرى) ووكيلة  بسطيت  الصنيعية 
(،HALIOPOLIS بيملنطقة الصنيعية)
عليلة) للدراركة،) الترابية  بيلجليعة 

انزكين أ ت ملول.
للشركة) اإلآتليعي  الهدف  تغيير 
وتوسيعه ليشتلل األنشطة التيلية):

تحويل الخشب)؛
الخشبية) املنصيت  صنيعية 
املوا ) آليع  وكذا  ((Palettes(

الخشبية)؛
نقل لحسيبهي ولحسيب الغير.

الرفع من رأسليل الشركة بلبلغ)
15.444.444) رهم لينتقل بيلتيلي من)
34.444.444) رهم إلى)5.444.444) 
التضلين) طريق  عن  وذلك   رهم،)
املبلغ) بنفس  الشركة  رأسليل  في 
»املرحل) االحتييطي) من  املخصوم 
الجد د«)وكذا الزيي 1 في قيلة السهم)

من)1444) رهم إلى)1544) رهم.

من) و7) (6 (،3 الفصول) تغيير 

القينون األسي�شي للشركة.

ليالئم) األسي�شي  القينون  تحيين 

التعد الت السيلفة الذكر أعاله.

قرر) عرفي،) عقد  بلقت�شى  (- (2

املنعقد) اإل اري  املجلس  محضر 

جلق وكيلتين) (،2422 ميي) (2( بتيريخ)

بيلعنيوين التيلية):

 CFCIM الصنيعية) املنطقة 

بسطيت)؛

 HALIOPOLIS(املنطقة الصنيعية

عليلة) للدراركة،) الترابية  بيلجليعة 

انزكين أ ت ملول.

الطيب) أوزيني  السيد  تعيين 

لفيئد1) النقل  عللييت  عن  مسؤوال 

الشركة.

تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)

بيملحكلة التجيرية بأكي  ر،)بتيريخ فيتح)

 يسلبر)2422،)تحت رقم)119516.
للخــــالصة والبيـــــين

468 P

VUNASSILLA NEGOCE
S.A.R.L

العيمة) الجلعية  مداولة  حسب 

)1) يسلبر) الطيرئ املنعقد1 بتيريخ)

 VUNASSILLA لشركة) (2422

تم االتفيق على) (NEGOCE S.A.R.L

مي  لي):

بشكل) وإغالقهي  الشركة  تصفية 

نهيئي.

السيد) الشركة  مصف  إبراء)

مسؤولية) كل  من  اسليعيل  بنعلير 

تيمي) ابراء) وإعطيئه  انتدابه  مد1 

التصفية) عللييت  آليع  بخصوص 

كلصفي لشركة.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  أنجز 

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

 2422 24) يسلبر) بتيريخ) بتزنيت 

في) واملسجل  (2022/399 رقم) تحت 

السجل التجيري تحت رقم3857 .

469 P

STE TRANS-
 INTERNATIONAL

MUSBAIH
S.A.R.L A.U

العيمة) الجلعية  مداولة  حسب 
19) يسلبر) الطيرئ املنعقد1 بتيريخ)
STE( TRANS- لشركة) (2422

 INTERNATIONAL MUSBAIH
S.A.R.L(au)تم االتفيق على مي  لي):

بشكل) وإغالقهي  الشركة  تصفية 
نهيئي)؛

السيد) الشركة  مصف  إبراء)
بي ه مصطفى من كل مسؤولية مد1)
انتدابه وإعطيئه ابراء)تيمي بخصوص)
كلصفي) التصفية  عللييت  آليع 

لشركة.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  أنجز 
االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 
 2422 24) يسلبر) بتيريخ) بتزنيت 
في) واملسجل  (2022/405 رقم) تحت 

السجل التجيري تحت رقم3337.
470 P

CITAMAG
ش.م.م ذات شريك وحيد

املقر اإلآتليعي : رقم 17 بيلطيبق 
األول الشقة رقم 2، سيحة 

السعد ين الحي الحسني - إنزكين 
حل الشركة

فيتح) بتيريخ  مداوالتهي  اثر  على 
 يسلبر)2422)قررت الجلعية العيمة)
 CITAMAG لشركة) العي  ة  غير 

ش.م.م ذات شريك وحيد.)
بعد) املصفي  تقرير  اعتلي  

الفحص)؛
الو  ة) التصفية  إقفيل  إعالن 

للشركة)؛
إبراء) مه املصفي)؛)

الصالحييت) املصفي  تخويل 
األجير1) اإلآراءات  إلنجيز  الضرورية 
النيتجة عن إقفيل التصفية الو  ة.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
تم اإل داع القينوني بكتيبة الضبط)
في) بإنزكين  اإلبتدائية   بيملحكلة 

16) يسلبر)2422)تحت رقم)2511.
471 P
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STE EL BOUSHABIA
  SARL

ذات شريك واحد 
سجل التجيري رقم 3411

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
االستثنيئي املنعقد بتيريخ))1) يسلبر)

2422))بلقر الشركـــــة تقرر مي  لي):
إلى) الشركة  رأسليل  رفع  (- (1

2.444.444) رهم.
2)-)تعد ل الفصل)6)و)7)و)8)من)

القينون األسي�شي لشركة.
تم اإل داع القينوني) (: اإل داع) (- (3
االبتدائية) بيملحكلة  الضبط  بكتيبة 
بيلرشيد ة في  ــوم)22) يسلبر)2422 

تحت رقم))2022/994 .
472 P

 ETS MOUSSAOUI ET
FAMILLE

SARL
رقم السجل التجيري 2589

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
27) ني ر) بتيريخ) املنعقد  االستثنيئي 

2422)بلقر الشركة تقرر مي  لي):
1)-)تغيير أنشطة الشركة.

2)-)تغيير مقر الشركة.
من) (( و) (2 الفصل) تعد ل  (- (3

القينون األسي�شي لشركة.
القينوني) اإل داع  تم  (: اإل داع) (
االبتدائية) بيملحكلة  الضبط  بكتيبة 
بيلرشيد ة في)14)نوفلبر)2422)تحت)

رقم)904/2022.
473 P

STE GEOLAND CONSEIL
 SARL

AU(CAPITAL(DE 40.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : RUE(RABAT
 N04 1èr(ETAGE(HAY(II(BENI
BOUAYACH, AL(HOCEIMA

تصفية مسبقة للشركة
العيم) الجلع  بلقت�شى  (- (1
 STE GEOLAND االستثنيئي لشركة)
19) يسلبر) بتيريخ) (CONSEIL SARL

2422،)قرر القرارات التيلية):

التصفية املسبقة للشركة بتيريخ)
19) يسلبر)2422.

آوا ) بلحيج  السيد  تعيين 
كلصفي للشركة.

2)-)تم اإل داع القينوني بيملحكلة)
االبتدائية بيلحسيلة  وم)22) يسلبر)

2422)تحت رقم)357.
474 P

ماستر دريل
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدو 1 
ذات رأسليل : 1.444.444   رهم
املقر اإلآتليعي : مجلوعة 1، 

العلير1 1 إقيمة آوهر1 الرحلة 
الطيبق 2 رقم )1، الدار البيضيء
السجل التجيري بيلدار البيضيء: 

56(997
التعريف الضريبي: )5334126

بتيريخ) عرفي  عقد  بلوآب  (- (1
بيلدار) مسجل  (،2422 نوفلبر) (21
(،2422 نوفلبر) (25 بتيريخ) البيضيء)
(،RE4523371233 رقم) تحت 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدو 1 ذات الخصيئص التيلية):
التسلية):)ميستر  ريل.

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)
محدو 1.

(،1 مجلوعة) (: اإلآتليعي) املقر 
الرحلة،) آوهر1  إقيمة  (1 العلير1)

الطيبق)2)رقم))1)الدار البيضيء.
كغرض) الشركة  تتخد  (: الغرض)
لهي في املغرب كلي في الخيرج وفي كل)

امليي  ن التيلية):
الحفر) البيطنية:) األشغيل  كل 
الحفر االرتوازي،) الستخراج عينيت،)

حفر امبير)؛
امالييت،) وتصد ر  استيرا  
املخصصة) واأل وات  التجهيزات 
للدراسيت الجيوتقنية،)وبصفة عيمة)
املييت،)التجهيزات واملوا  املستعللة)
الهندسية،) الدراسيت  مجيل  في 

األشغيل الكبرى وأشغيل البنيء)؛
بيلهندسة) الخيصة  األشغيل 

املدنية)؛

امليء،) مجيل  في  الدراسيت 
الهيدروآيولوآية،) الدراسيت 
امليء) وتدبير  تصليم  هيدرولوآية،)
الخيصة) الدراسيت  على  بيلغضيفة 
والدراسيت) امليء) وتيهيء) بيلجو 1،)
الهيدروفالحية،)وبصفة عيمة القييم)
الطبيعية:) املوار   تدبير  بدراسيت 

امليء،)الغيبيت،)الطيقيت املتجد 1)؛
بيمليء) جيصة  توقعية   رسيت 

الصيلح للشرب واملييه العي مة)؛
استغالل املقيلع واملنيآم)؛

األآهز1) صيينة وفحص املييت،)
الصنيعية)؛

السبيكة) الكهربيء،)  راسيت 
ومكيفيت الهواء)؛

جدميت اإلصالح والنقل)؛
األحجير،) تقشير  الرميل،) آلع 

والطحن)؛
الدراسيت املرتبطة بإنجيز املشيريع)
الفنية،)الطرق والشبكيت املختلفة)؛

الجيوفيز يئية) الدراسيت 
والجيوتقنية)؛

بصفة) التجيرية  األنشطة  كل 
عيمة،)بيع وشراء)بيلجللة والتقسيط،)

االستيرا  والتصد ر)؛
بكل) القييم  عيمة،) بصفة 
الصنيعية،) التجيرية،) العللييت 
املنقولة أو العقيرية املرتبطة) امليلية،)
بيألنشطة) املبيشر1  غير  أو  املبيشر1 
أن) التي  لكن  أو  أعاله  املذكور1 

تسيهم تطوير الشركة.
من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

التسجيل بيلسجل التجيري.
اإلآتليعي) الرأسليل  (: الرأسليل)
مليون  رهم) مبلغ  في  تحد ده  تم 
إلى) مقسلة  )1.444.444) رهم)،)
)14444))حصة من فئة) عشر أالف)
اكتتيبهي) تم  للواحد1،) )144)) رهم 
وتحريرهي بأكللهي،)مجزأ1 بين الشركيء)

بيلطريقة امتية):
 5444 السيد عبد الحليم جليل)

حصة)؛
 5444 السيد عبد الحليد جليل)

حصة)؛
مجلوع)14444)حصة.)))))))

التسيير):)
من النظيم) (15 بلقت�شى الفصل)
عهد بيلتسيير للسيد عبد) األسي�شي،)
الجنسية،) مغربي  جليل،) الحليد 
تجزئة) (3 الطيبق) (،37 ب:) السيكن 
لبطيقة) والحيمل  برشيد،) الفرج،)
 PB18(346 رقم) الوطنية  التعريف 

وذلك ملد1 غير محد 1.
اإل داع القينوني:)))

تم تسجيل الشركة بيلسجل) (- (2
رقم) تحت  البيضيء،) بيلدار  التجيري 

 .56(997
مقتطــف للبيــين

املسيـــر

475 P

مكتب محلد بوزبع
تلير1

MAROC ACCESSIBILITES
س.ت الربيط : 123799

إنهيء تصفية الشركة
حرر) عرفي  عقد  بلقت�شى  (- (1
قرر) (،2422 نوفلبر) (34 في) بيلربيط 
لشركة) االستثنيئي  العيم  الجلع 
MAROC ACCESSIBILITES)ش.ذ.م.م، 
مقرهي) 144.444) رهم،) رأسليلهي)
بيلربيط،)حسين،)زنقة ا ريس األكبر،)

رقم))2،)مي  لي):
إنهيء)تصفية الشركة ومنح اإلبراء)

التيم والنهيئي لللصفي.
تم اإل داع القينوني وتسجيل) (- (2
الشركة بيلسجل التجيري لدى كتيبة)
بيلربيط) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2422 21) يسلبر) بتيريخ)

.131576
من أآل االستخالص والبيين

476 P

مكتب محلد بوزبع
تلير1

BASMA AKKAR
س.ت تلير1 : 45)128

هبة حصص
تحيين القوانين األسيسية للشركة

حرر) عرفي  عقد  بلقت�شى  (- (1
(،2422 نوفلبر) (17 في) بيلصخيرات 
قرر الجلع العيم االستثنيئي لشركة)
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ش.ذ.م.م،) (BASMA( AKKAR
64.444.444) رهم،) رأسليلهي)
مقرهي بيملنطقة الصنيعية للجليعة)
ص.ب) الحضرية ملد نة الصخيرات،)

رقم)21))،)مي  لي):
 142.444 هبة) على  املصي قة 
للواحد1) 144) رهم  حصة من فئة)
البرنو�شي) محلد  السيد   للكهي 
لفيئد1) (BASMA( AKKAR بشركة)
أحفي ه السيد محلد  حيى البرنو�شي،)
وبسلة) البرنو�شي  كنز1  امنستين 

البرنو�شي.
تحيين القوانين األسيسية للشركة.
وذلك))تم تعد ل املوا )1،)6)و7)من)

القينون األسي�شي للشركة.
2)-)تم اإل داع القينوني لدى كتيبة)
بتلير1) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 
تحت رقم) (2422 15) يسلبر) بتيريخ)

.9537
من أآل االستخالص والبيين

477 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI(SADOUK

 AFRICAN RED
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد 
املقر اإلآتليعي : محطة  ر ور 

بريلرس، 1)2 املنطقة الصنيعية – 
ا ت ملول

االستثنيئي) القرار  بلقت�شى 
 AFRICAN«(للشريك الوحيد لشركة
الشريك) ذات  ش.ذ.م.م  (»RED
بتيريخ) املنعقد بي ت ملول،) الوحيد،)

21/11/2022،)تقرر مي  لي):
األجذ) الوحيد  الشريك  قرر  (- (1
برا 1) السيد  استقيلة  اإلعتبير  بعين 
التعريف) لبطيقة  الحيمل  علر،)
من) (،A-323641 رقم) الوطنية 
وتعيين)) مشيرك،) كلسير  منصبة 
اليوم مسير مشيرك) من هذا  ابتداء)

آد د في شخص):
(،ALBERT WIZMAN السيد)
املز ا ) املغربية،) الجنسية  ذو 
(– بشيشيو1) (26/10/1956 بتيريخ)
ا لنتينوت،)الحيمل لبطيقة التعريف)
الوطنية رقم)BJ-139816،)والسيكن)
رقم) بئر الرامي الشرقية،) بيلقنيطر1،)

.583

2)-)تعد ل الفصل)12)من النظيم)

األسي�شي للشركة.

األسي�شي) النظيم  تحيين  (- (3

للشركة.

لهذا) القينوني  اإل داع  تم  وقد 

املحضر بيملحكلة االبتدائية بينزكين،)

عد ) تحت  (،19/12/2022 بتيريخ)

2512/2022)بللف السجل التجيري)

رقم)18697.

478 P

T.N.J.D
SARL

بيلقنيطر1) عرفي  عقد  بلوآب 

2422)تم إنشيء) بتيريخ فيتح  يسلبر)

 T.N.J.D للشركة) األسي�شي  النظيم 

التي تحلل الخصيئص التيلية):

التنظيف) (: اإلآتليعي) الهدف 

والبستنة وأعليل متنوعة.

 144.444 (: الشركة) رأسليل 

حصة من) (1.444  رهم مقسلة إلى)

الواحد1) للحصة  144) رهم  فئة)

تعو  للشريك الوحيد السيد إ ريس)

بوروا ن.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي أي من تيريخ وضع)

السجل التجيري.

فيتح  ني ر) من  (: امليلية) السنة 

مي) سنة  كل  من  31) يسلبر  ( إلى)

تيريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

املقر اإلآتليعي):) وار الظهور لكبير)

وال  بورحلة رقم)189)عيمر السفلية)

القنيطر1.

بوروا ن) إ ريس  السيد  (: املسير)

ملد1 غير محد 1.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 13 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 93656 رقم) تحت  (2422  يسلبر)

بيلسجل التجيري)67627.

479 P

 CABINET D’AFFAIRES

BENJALLOUN ET ASSOCIES
SARL

في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم) قد  بيلربيط،) (2422 22) وليو)

وضع القينون األسي�شي لشركة تحلل)

الخصيئص التيلية):

 CABINET (: التسلية)

 D’AFFAIRES BENJALLOUN ET

.ASSOCIES SARL

ذات  شركة   : القينونية  الصفة 

مسؤولية محدو 1.

 -  1  : اإلآتليعي  الهدف 

وامليلية  اإل ارية  االستشيرات 

القينونية.

2 - تحصيل الد ون.

و راسة  مقيوالت  إنشيء   -  3

مشيريع.
144.444  رهم   : امليل  رأس 

فئة  من  حصة   1444 إلى  مقسلة 

144  رهم للحصة الواحد1 مقسلة 

كلي  لي :

 (44  : الزيتوني  ونيس  السيد 

حصة.

 (44  : الزيتوني  محلد  السيد 

حصة.

السيد1 نور الهدى بنجلون : 244 

حصة.

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

التأسيس.

فيتح  ني ر) من  (: امليلية) السنة 

مي) سنة  كل  من  31) يسلبر  ( إلى)

تيريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

املقر اإلآتليعي):)علير1)58)الشقة)
A3)زنقة وا  سبو أكدال الربيط.

الزيتوني) ونيس  السيد  (: التسيير)

والسيد محلد الزيتوني.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 

بيلربيط بتيريخ)22) وليو)2422)تحت)
رقم)3327.

480 P

 ESSGUARD
في) مسجل  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم) قد  بيلربيط،) (2422 نوفلبر) (29
وضع القينون األسي�شي لشركة تحلل)
الخصيئص التيلية:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   ESSGUARD(:(التسلية
ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 
مسؤولية محدو 1 ذات شريك واحد.

الهدف اإلآتليعي):)
الحراسة.

144.444  رهم   : امليل  رأس 
فئة  من  حصة   1444 إلى  مقسلة 
144  رهم للحصة الواحد1 مقسلة 

كلي  لي :
 1444 (: السيلكي) أسيمة  ( السيد)

حصة.
من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

التأسيس.
من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)
31) يسلبر من كل سنة ميعدا السنة)

األولى تبتدئ من تيريخ التسجيل.
سفلي) طيبق  (: اإلآتليعي) املقر  (
 737 رقم) فيال  سال  عرصة  تجزئة 

طريق مهد ة سال.
التسيير):)السيد أسيمة السيلكي.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم  (
الضبط لدى املحكلة االبتدائية ب)
سال بتيريخ فيتح  يسلبر)2422)تحت)

رقم)37121.
481 P

OUT GROW
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رأسليلهي : 144.444  رهم
املقر اإلآتليعي : زاوية زنقة آليل 
صدقي الزوهيوي وشيلة، املد نة 
العليي، مكتب رقم 5، القنيطر1

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�شى 
بيلقنيطر1 تم وضع القينون األسي�شي)
لشركة ذات املسؤولية املحدو 1 ذات)

املواصفيت التيلية):
.»OUT GROW«(:(التسلية

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)
املحدو 1.
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املقر اإلآتليعي): زاوية زنقة آليل 
املد نة  وشيلة،  الزوهيوي  صدقي 

العليي، مكتب رقم 5، القنيطر1.
في) املقيولة  (: الشركة) موضوع 

الهندسة املدنية.
رأسليل) حد   (: الشركة) رأسليل 
144.444) رهم) مبلغ) في  الشركة 
اآتليعية) حصة  (1.444 إلى) مقسم 
محرر1) للواحد1  144) رهم  بقيلة)
بكيملهي مكتتبة وموزعة على الشركيء.

املد1):)99)سنة.
السيد1) إلى  أسند  (: ( التسير)
والسيد1)) (CHOUARBI RADIA
والسيد1) ( (LABDOUR FATIMA

.DEBBAGH NAJLAE
التجيري) بيلسجل  التقييد  تم 
بيملحكلة االبتدائية بيلقنيطر1 تحت)
19) يسلبر) بتيريخ) (67673 رقم)

.2422
482 P

 SOCIETE TRANS
 INTERNATIONNAL

KARICHAD
SARL AU 

تغيير املسير وبيع حصص الشركة
2422)وبلوآب) 5) يسلبر) بتيريخ)
عقد الجلع العيم االستثنيئي بيلربيط)
املسجل بتيريخ)7) يسلبر)2422)قرر)
 SOCIETE« الشريك الوحيد لشركة)
 TRANS INTERNATIONNAL

KARICHAD SARL AU« مي  لي):
التي) الشركة  بيع آليع حصص 
في ملكية السيد كريم الشدا ي إلى)

السيد نعيم حلي وش.
كريم) السيد  استقيلة  قبول 
الشدا ي من تسيير الشركة وتعيين)
كلسير) حلي وش  نعيم  السيد 

للشركة ملد1 غير محدو 1.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
بيلربيط) لتجيرية  بيملحكلة  الضبط 
 24 بتيريخ) (131337 رقم) تحت 

 يسلبر)2422.
483 P

INOVABAT
SARL AU

العيم) الجلع  قرار  إثر  على 
لشركة) (2422 نوفلبر) (7 املنعقد  وم)
»INOVABAT SARL AU« رأسليلهي 
144.444  رهم ومقرهي اإلآتليعي : 
رقم 26، زنقة وا  كرو، حي الصفيء، 

سال، تقرر مي  لي :
حل الشركة.

محلد  الزكيني  السيد  إعالن 
مصطفى للشركة.

كتيبة  لدى  القينوني  اإل داع  تم 
بسال  االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2422 نوفلبر   22 بتيريخ 

.(4411
484 P

A.N-2.I AGRICOLE
SARL

En(Liquidation
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

لشركة) والشركيء) املسير  قرار  أثر 
رأسليلهي) (»A.N-2.I( AGRICOLE«
14.444) رهم مقرهي اإلآتليعي):)رقم)
23)مكرر،)شيرع األمير سيدي محلد،)

حي الرشي ،)القرية،)سال.
تلت) املصفي  تقرير  قراء1  وبعد 
التصفية) حسيبيت  على  املصي قة 
ذمة املصفي والنطق بإقفيل) وإجالء)

عللييت التصفية.
بكتيبة) تم  القينوني  اإل داع 
بسال) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 
نوفلبر) (2( بتيريخ) ((44(2 تحت رقم)

.2422
485 P

ALINAS
SARL

En(Liquidation
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

لشركة) والشركيء) املسير  قرار  أثر 
املسؤولية) ذات  شركة  (»ALINAS«
144.444) رهم) رأسليلهي) املحدو 1 
مكرر،) (23 رقم) (: اإلآتليعي) مقرهي 
حي) محلد،) سيدي  األمير  شيرع 

الرشي ،)القرية،)سال.

تلت) املصفي  تقرير  قراء1  وبعد 

التصفية) حسيبيت  على  املصي قة 

ذمة املصفي والنطق بإقفيل) وإجالء)

عللييت التصفية.

بكتيبة) تم  القينوني  اإل داع 

بسال) االبتدائية  بيملحكلة  الضبط 

تحت رقم) (2422 15) يسلبر) بتيريخ)

.(416(

486 P

STE RABAT GAZON
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 بشريك واحد
بلقت�شى عقد عرفي بسال بتيريخ)

األسي�شي) القينون  وضع  تم  (2422

املحدو 1) املسؤولية  ذات  لشركة 

الخصيئص) ذات  واحد  بشريك 

التيلية):

 STE RABAT« (: التسلية)

.»GAZON

مقيول غرس) (: الهدف اإلآتليعي)

أو صيينة الحدائق،)الشوارع،)الخ

الحبوب) بيع  في  وسيط  عللية 

بيلتقسيط أو شبه الجللة.

أو) استيرا   وسيط  أو  تيآر 

تصد ر.

(،8 إقيمة   ير) (: اإلآتليعي) املقر 

بلوك س)2،)شقة)2،)سال الجد د1)-)

سال.

املد1 اإلآتليعية):)99)سنة.

حد ) (: اإلآتليعي) الرأسليل 
 144.444 مبلغ) في  الشركة  رأسليل 

من) حصة  (1.444 على) موزع   رهم 

144) رهم للحصة وزعت كلي) فئة)

 لي):

 1444 (: الهاللي  وسف) السيد 

حصة.

:)تم تعيين السيد الهاللي) التسيير)

غير) ملد1  للشركة  كلسير   وسف،)

محدو 1.
تم التسجيل في السجل التجيري)

بيملحكلة) الضبط  كتيبة  لدى 

االبتدائية بسال تحت رقم)37189.

487 P

J-S DREAM PRESTIGE
SARL AU

رأسليلهي : 144.444  رهم
مقرهي اإلآتليعي : 61 شيرع اللة 
الييقوت ومصطفى ملعيني رقم 69 

الطيبق 2 الدار البيضيء
السجل التجيري : 259)56

إعالن التأسيس
بلوآب عقد عرفي مؤرخ بيلدار)
(،2422 ( نوفلبر) (1( بتيريخ) ( البيضيء)
تم تأسيس شركة محدو 1 املسؤولية)
الخصيئص) ( ذات) وحيد  لشريك 

التيلية):
 J-S( DREAM (: التسلية)

.PRESTIGE SARL  AU
مبيشر1) الشركة  تعنى  (: الغرض)
املغرب) مبيشر  اجل  غير  بشكل  أو 

وجيرآه لفيئدتهي أو للغير:
-)نقل املسيفرين.
املد1):)99)سنة.

السنة اإلآتليعية):)من فيتح  ني ر)
إلى)31) يسلبر من كل سنة.

اللة) شيرع  (61 (: اإلآتليعي) املقر 
 69 رقم) ملعيني  ومصطفى  الييقوت 

الطيبق)2)الدار البيضيء.
رأسليل) تحد د  تم  (: امليل) رأس 
144.444) رهم مقسلة) الشركة في)
بقيلة) اآتليعية  حصة  ل)1444)
144) رهم للحصة مكتتبة ومحرر1)
 144.444 البستيني) احلد  للسيد 

 رهم.)))))))
تم تعيين السيد احلد) (: التسيير)
البستيني املغربي الجنسية والقيطن)
 15 رقم) (121 زنقة) الشق  بعين 
للبطيقة) والحيمل  الدار البيضيء)
مسيرا) الوطنية  (BK261402 رقم)
أوسع) مع  محد 1  غير  ملد1  للشركة 

الصالحييت.))))
توزيع األربيح):) تم جصم)%5)من)
القينوني) االحتييطي  لتكوين  األربيح 

والبيقي  وضع رهن إشير1 الشركيء.
والتسجيل) القينوني  اإل داع  تم 
بيلسجل التجيري بيملحكلة التجيرية)
بتيريخ فيتح  يسلبر) البيضيء) بيلدار 

2422)تحت رقم))825)448.
السجل التجيري):)259)56.

488 P
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STE FIDAFCO

SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

0662551240-0522723039

FRIDZ ESSENTIALS
ش.م .م

 تأسيس شركة

15- بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم وضع) بيلدار البيضيء،) (11-2022

محدو 1) لشركة  األسي�شي  القينون 

بيلخصيئص) تتسم  ( املسؤولية)

التيلية):

 FRIDZ ESSENTIALS (: التسلية)

ش.م).م.)

)الهدف اإلآتليعي):))

)تيآر املجوهرات).

االستيرا  و التصد ر.

 6 إقيمة املولد) ( (: املقر اإلآتليعي)

تقيطع شيرع عبد املومن وشيرع أنوال)
رقم)))26))الدار البيضيء.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

في)) حد   (: اإلآتليعي) الرأسليل 

 1444 موزعة على) 144.444) رهم،)

حصة اآتليعية من فئة)144)) رهم)

على) كليي  حررت  الواحد1  للحصة 

الشكل التيلي):

 3(4 (: عبد هللا بوطعم) ( ( السيد)

حصة.
 334 (: بوطعم) ( رشيد) ( ( السيد)

حصة.)

 334 (: بوطعم) ابراهيم  ( ( السيد)

حصة.

املد1):)99)سنة.

السنة اإلآتليعية):)من فيتح  ني ر)

إلى)31) يسلبر.

تسير الشركة من طرف) (: اإل ار1)

السيد رشيد بوطعم).

بإمضيء) الشركة  تلتزم  (: اإلمضيء)

املسير الوحيد السيد رشيد بوطعم).

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 85437( رقم) تحت  (15/12/2022

بتيريخ) التجيري  بيلسجل  وسجلت 

15/12/2022)تحت رقم)565585.

489 P

SONAJAB
SARLAU

بلقت�شى عق  عرفي المؤرخ))بيلدار)
قرر)) (،01/12/2022 بتيريخ) ( البيضيء)
إنشيء))شركة ذات) ( الشريك الوحيد)
املسؤولية املحدو 1 ذات الخصيئص)

امتية):
.SONAJAB(:(التسم ة

للبضيئع) الدولي  النقل  (: الغرض)
واألمتعة غير املصيحبة للغير.

 5 رقم) (7 زنقة) (: االآتليعي) املقر 
سيدي) السعي 1  (( شقة) (2 الطيبق)

البرنو�شي الدار البيضيء.
)رأسليلهي):)144.444) رهم مجزئ)
144) رهم) بقيلة) حصة  (1444 إلى)

للحصة.
السيد) الشركة  يسير  (: إ ارتهي)

نجمي عبدالصلد.
القينوني لدى كتيبة) تم اال  داع 
الضبط لدى املحكلة التجيرية بيلدار)
البيضيء) وم)13) يسلبر)2422)تحت)
5)98)448)واملقيد1 بيلسجل) الرقم)

التجيري تحت رقم))565263.
490 P

PROVINI IMMOBILIER
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 ذات شريك وحيد
السجل التجيري عد  :  9)5652

تلقيه) رسمي  عقد  بلقت�شى 
األستيذ كليل اسبي طي))موثق بيلدار)
قيم) (،15.11.2422 بتيريخ) البيضيء،)
السيد محلد غييت،)بوضع القينون)
املليزات) ذات  لشركة  األسي�شي 

والخصيئص التيلية):)
ذات) شركة  (: ( القينوني) الشكل  ( (
شريك) ذات  املحدو 1  املسؤولية 

وحيد.
 PROVINI (: التسلية)

 .IMMOBILIER
املقر اإلآتليعي):))6)زنقة عبد هللا)
املد وني الطيبق األول شقة)2)،)الدار)

البيضيء.
 144.444 (: اإلآتليعي) الرأسليل 
حصة) ((1444( إلى) مقسم   رهم 
اآتليعية بقيلة)144) رهم لفيئد1):)

   1444 (: غييت) محلد  السيد 
حصة اآتليعية.

القينون األسي�شي) عين  (: التسيير)
وحيد) كلسير  غييت  محلد  السيد 

للشركة و ملد1 غير محدو 1.))
مللف) القينوني  اإل داع  تم 
للدار) ( التجيرية) التأسيس بيملحكلة 
تحت) (12.12.2422 ( بتيريخ) البيضيء)

رقم)9838)448.
مسجلة) الشركة  (: ( التسجيل)
البيضيء) للدار  التجيري  بيلسجل 
تحت) (12.12.2422 بتيريخ)

رقم9)5652.
من أآل النسخة واإلشير1

األستيذ كليل اسبي طي

491 P

DECINTL Morocco Office
تأسيس شركة

 DECINTL Morocco (: التسلية)
.Office

الهدف):)أعليل البنيء)املتخصصة)
والطيقة املتجد 1 والتقليد ة.

شيرع) ((6 (: اإلآتليعي) املقر 
الزرقطوني،)الطيبق)2،)شقة)6،)الدار)

البيضيء.
من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

تأسيسهي النهيئي.
الرأسليل) (: الرأسليل اإلآتليعي) (
ألنهي عبير1 عن) 4) رهم،) اإلآتليعي)

فرع.)
السنة اإلآتليعية):)تبتدئ السنة)
اإلآتليعية من فيتح  ني ر وتنتهي في)

31) يسلبر.
  Yong((تم تعيين السيد(: التسيير)
من) (،19/10/1975 مواليد في) (،MEI
آواز) وحيمل  الصينية،) الجنسية 
في) واملقيم  (،PE1192131 السفر)
مد ًرا قينونًيي للشركة لفتر1) الصين،)

غير محدو 1.
بيلسجل) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية) املحكلة  لدى  التجيري 

بيلدار البيضيء)تحت رقم)755)56. 
ملخص قصد النشر

492 P

 DAR MOMEN   

 SARL

تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�شى 

القينون) إ داع  تم  (،23/11/2022

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدو 1.))وذات املليزات التيلية):

  DAR MOMEN (: التسلية)

.SARL

الهدف):)مبيني)،)مطور عقيرات.

املقر اإلآتليعي):)5)زنقة  كسلو )

بنجد ة)) (2 الشقة) (1 الطيبق)

الدار البيضيء.

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

تأسيسهي النهيئي.

الرأسليل) (: اإلآتليعي) الرأسليل 

اإلآتليعي محد ))في)144.444) رهم)

اآتليعية) حصة  (1444 إلى) مقسم 

من فئة)144) رهم للواحد1،)مكتتبة)

ومحرر1 بيلكيمل و موزعة لفيئد1):

 DRAZ ADEL السيد)

   MOHAMED ELSAYED IBRAHIM

544حصة اآتليعية)؛

 A B D A L M O M E N لسيد ا

KHALID(ALAYASHI   544))حصة)

اآتليعية)؛

املجلوع):)1444)حصة اآتليعية.

السنة اإلآتليعية):)تبتدئ السنة)

اإلآتليعية من فيتح  ني ر وتنتهي في)

31) يسلبر.

 DRAZ ADEL(التسيير):)تم تعيين

MOHAMED ELSAYED IBRAHIM

محدو 1))) غير  لفتر1  ( فرً  ي) ( مد را)

وبتوقيع) واسعة  بسلطيت   تلتع 

وحيد.)

بيلسجل) القينوني  اإل داع  تم 

التجيري))رقم)637)56))لدى املحكلة)

بتيريخ) البيضيء،) بيلدار  التجيرية 

06/12/2022))تحت رقم)9181)8.
ملخص قصد النشر
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STE BRIZPROM   
SARL

تأسيس شركة
في)) مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إ داع  تم  (،13/12/2022
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 
املحدو 1 في أمينة السجل لللحكلة)
وذات) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

املليزات التيلية):
 STE BRIZPROM« ( (: التسلية)

.»SARL
الهدف):)إنعيش البنيء)العقيري.

مفيوض.))
أعليل مختلفة.

شيرع) (26 (: اإلآتليعي) املقر 
 1 الطيبق) (3 رقم) سلطين  مرس 

الدار البيضيء.
من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

تأسيسهي النهيئي.
الرأسليل) (: اإلآتليعي) الرأسليل 
اإلآتليعي محد ))في))مئة ألف  رهم)
مقسم إلى)1444)حصة اآتليعية من)
مكتتبة) 1444) رهم للواحد1،) ( فئة)

ومحرر1 بيلكيمل و موزعة لفيئد1):
السيد محلد زيداني):)544)حصة.

 544 السيد بريشة عبد الرحلين)
حصة.

املجلوع):))1444)حصة.
السنة اإلآتليعية):)تبتدئ السنة)
اإلآتليعية من فيتح  ني ر وتنتهي في)

31) يسلبر.
تم تعيين السيد مد ر) (: التسيير)

املشترك لفتر1 غير محدو 1.
في) ولد  ( زيداني) محلد  السيد 
الجنسية) من  (،02/09/1977
البطيقة)) رقم  حيمل  املغربية،)
في) مقيم  ( (I369576 رقم) الوطنية 
 668 كيليفورنيي آولف منتجع فيال)
املد نة الخضراء)بوسكور1 البيضيء.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ولد) ( السيد بريشة عبد الرحلين)
الجنسية) من  (،22/03/1955 في)
املغربية،)حيمل رقم البطيقة))الوطنية)
26386I))مقيم في تجزئة املنظر) رقم)
معروف) سيدي  (165 رقم) الجليل 

البيضيء.

بيلسجل) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية) املحكلة  لدى  التجيري 
بيلدار البيضيء)بتيريخ))14/12/2022 

تحت رقم565645.
ملخص قصد النشر
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STE MRS SAKAN  
تأسيس شركة
 SARL AU

في)) مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إ داع  تم  (،13/12/2022
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 
أمينة) في  واحد  بشريك  املحدو 1 
بيلدار) التجيرية  لللحكلة  السجل 

البيضيء)و ذات املليزات التيلية):
 STE(MRS( SAKAN« ( (: التسلية)

.»SARL AU
الهدف):)

إنعيش البنيء)العقيري)؛
مفيوض)؛

أعليل مختلفة)؛))
)تأآير.

شيرع) (26 (: اإلآتليعي) املقر  (
 1 الطيبق) (3 رقم) سلطين  مرس 

الدار البيضيء.
من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

تأسيسهي النهيئي.
الرأسليل) (: اإلآتليعي) الرأسليل 
اإلآتليعي محد ))في))مئة ألف  رهم)
مقسم إلى)1444)حصة اآتليعية من)
مكتتبة) 1444) رهم للواحد1،) ( فئة)

ومحرر1 بيلكيمل و موزعة لفيئد1):
السيد بلغدار محلد)1444)حصة.

املجلوع):))1444)حصة.)
السنة اإلآتليعية):)تبتدئ السنة)
اإلآتليعية من فيتح  ني ر وتنتهي في)

31) يسلبر.
تم تعيين السيد مد ر) (: التسيير)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  الشركة 

بشريك واحد)
في) ولد  محلد  بلغدار  السيد 
22/02/1992،)من آنسية املغربية،)
رقم) الوطنية  البطيقة  رقم  حيمل 
 58 بلوك) (21 مقيم في) (357268BH

سيدي عثلين البيضيء.

بيلسجل) القينوني  اإل داع  تم 
التجيري))لدى املحكلة التجيرية بيلدار)
البيضيء،)بتيريخ))14/12/2022)تحت)

رقم))565647.
ملخص قصد النشر
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NTIFI R II
شركة ذات مسؤولية محدو 1 

رأسليلهي : 144.444  رهم
1 زاوية زنقة سلطين عبد الحليد 
وشيرع مهدي بن بركة بوركون  

 الدار البيضيء
السجل التجيري عد  1)5657   

تأسيس شركة
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)
محدو 1 بلقت�شى عقد عرفي  وم)28 

نوفلبر)2422،)مليزاتهي كيلتيلي):)
شركة ذات مسؤولية محدو 1.

.NTIFI R II(:(التسلية
سلطين) زنقة  زاوية  (1 (: العنوان)
عبد الحليد وشيرع مهدي بن بركة)

بوركون))الدار البيضيء.
حد ) (: اإلآتليعي) الرأسليل 
حصة) (1444 في) الشركة  رأسليل 
موزعة على الشكل التيلي):))))))))))))))))))
السيد محلد النكر):)544)حصة.)
 544 (: اإلبراهيمي) ربيعة  السيد1 

حصة.)
املد1 املحد 1 للشركة):)99)سنة.

الهدف اإلآتليعي):))هدف الشركة)
هو):)

)جبز،) بيع آليع أنواع الحلوييت)
مللحيت،)إلخ)...)

تنظيم الحفالت واملنيسبيت.
املعيمالت) آليع  عيمة،) وبصفة 
الصنيعية) أو  امليلية  أو  التجيرية 
مبيشر) بشكل  املتعلقة  أو العقيرات 
من) الشركة  بغرض  مبيشر  غير  أو 
تطوير) أو  تعزيز  أو  تسهيل  أآل 

نشيط الشركة.
في) بأي وسيلة،) مشيركة الشركة،)
آليع الشركيت أو الشركيت التي تم)
إنشيؤهي أو التي سيتم إنشيؤهي،)والتي)
الشركة،) بهدف  مرتبطة  تكون  قد 
شركيت) إنشيء) طريق  عن  سيلي  وال 

الرعي ة) أو  املسيهلة  أو  آد د1 
أو االكتتيب أو استر ا  األوراق امليلية)
االندميج) أو  اإلآتليعية  الحقوق  أو 
املشيركة) في  االتحي   أو  التحيلف  أو 

أو إ ار1 اإل جير.
املذكور1)) تعيين  ) تم  (: التعيين)
محدو 1) غير  ملد1  ( كلسير1) أ نيه 

السيد1 ربيعة اإلبراهيمي.
وقد تم تسجيل الشركة بيملحكلة)
بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
عد ) تحت  (2422 16) يسلبر)

.44854569
496 P

ZONE MECANIQUE
S.A.R.L A.U

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�شى 
فيتح نوفلبر)2422،)تم إ داع القينون)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدو 1))وذات املليزات التيلية):
 ZONE MECANIQUE(:(التسلية

.S.A.R.L A.U
الهدف):)ميكينيك صنيعي.

شيرع) ((6 (: اإلآتليعي) املقر 
 17 رقم) (5 رقم) الزرقطوني 

الدار البيضيء.
من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

تأسيسهي النهيئي.
الرأسليل) (: اإلآتليعي) الرأسليل 
اإلآتليعي محد ))في)144.444) رهم)
اآتليعية) حصة  (1444 إلى) مقسم 
من فئة))144) رهم للواحد1،)مكتتبة)
(: لفيئد1) وموزعة  بيلكيمل  ومحرر1 

السيد رفيق احلد.
السنة اإلآتليعية):)تبتدئ السنة)
اإلآتليعية من فيتح  ني ر وتنتهي في)

31) يسلبر.
تم تعيين السيد رفيق) (: التسيير)

احلد مسيرا للشركة.
بيلسجل) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية) املحكلة  لدى  التجيري 
بيلدار))البيضيء)بتيريخ))فيتح  يسلبر)

2422،)تحت عد )8524)8.
ملخص قصد النشر

497 P



119 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

طوطو سبور
شركـة محدو 1 املسؤولية بشريك 

وحيد
رأسليلهي : 144.444   رهم

26 شيرع مرس السلطين شقة 3 
الطيبق 1 الدار البيضيء - املغرب

الـتــأسـيـس
بيلدار) عرفي  عقد  بلقت�شى 
(،2422 نوفلبر) (25 بتيريخ) البيضيء)
لشركة) األسي�شي  القينون  تحرير  تم 
الشريك) ذات  املسؤولية  محدو 1 

الوحيد جيصيتهي كيلتيلي):
التسلية):)طوطو سبور.

الهدف):)
)))•)اإل ار1 الرييضية.

•)وكيلة تسويق وإعالن وإتصيالت.
وكيلة رييضية إل ار1 العبي كر1) (•

القدم والعالقيت العيمة.
•)بيع السلع الرييضية.

•استيرا  و تصد ر.
•)وكيلة سفر رييضية.

املعيمالت) آليع  •وبصفة عيمة،)
التجيرية أو االستيرا  ة أو الصنيعية)
العقيرية) أو  املنقولة  أو  امليلية  أو 
املرتبطة بشكل مبيشر أو غير مبيشر)
بيألشييء)املذكور1 أعاله أو التي  لكن)

أن تسيهم في إنليء)الشركة.
شيرع) (26 (: اإلآتليعي) املقر 
 1 الطيبق) (3 شقة) السلطين  مرس 

الدار البيضيء)-)املغرب.
املد1):)))99)سنة.

144.444) رهم) (: الرأسليل)
فئة) من  حصة  (1444 إلى) مقسلة 
عن) الحصص  سد ت  144) رهم 
كيملهي ووزعت على الشريك الوحيد)

السيد فضالن حسيم.
التسيير):)عهد به ملد1 غير محد 1)
فضالن) للسيد  مطلقة  وبصالحييت 

حسيم املقيم بلجيكي.
 31 1) ني ر إلى) :)من) السنة امليلية)

 يسلبر.
لالحتييط القينوني) (%5 ( (: األربيح)
أو  وضع) أو  نقل  أمي  وزع  والبيقي 
تحت االحتييط))حسبلي  قرره الجلع)

العيم.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
بيلدار) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
 2422 24) يسلبر) ( ( بتيريخ) البيضيء)

تحت عد )44854958. 
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
بيلدار) التجيرية  بيملحكلة  التجيري 
 2422 24) يسلبر) بتيريخ) البيضيء)

تحت عد )566435.
من أآل التخليص واإلشهير)
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 J&S LUXURY INTERIOR 
شركة ذات مسؤولية محدو 1 

بلسيهم وحيد
برأس ميل 144.444  رهم

السجل التجيري رقم/17)131
 PRESTIGIA : مقرهي اإلآتليعي

 AGATE(IMMEUBLE 247
 APPARTEMENT 4 MHAMID

MARRAKECH
إعالن التأسيس

املؤرخ) تأسي�شي  عقد  بلقت�شى 
املسجل) (2422 نوفلبر) (17 بتيريخ)
بتيريخ)21)نوفلبر)2422،)تم تأسيس)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
الخصيئص) ذات  وحيد  بلسيهم 

التيلية):
 J&S (: اإلآتليعية) التسلية 

.LUXURY INTERIOR
املوضوع اإلآتليعي):

)مصلم.)
أعليل متنوعة أو البنيء.

 PRESTIGIA (: اإلآتليعي) املقر 
 AGATE IMMEUBLE 2(7
 APPARTEMENT ( MHAMID

. MARRAKECH
ميل) رأس  :) حد   امليل) رأس 
الشركة في)144.444) رهم مقسم الى)
144) رهم للحصة) 1.444)حصة ب)

الواحد1 محرر1 كيملة.
الشركة) بتسيير  :) قوم  التسيير)
املقيلة بحي) الطيلبي  السيد1 كريلة 
 772 رقم) السوري  أرض  بنكيران 
الوطنية) للبطيقة  الحيملة  طنجة 

  .ES8484(6(رقم

املد1):)حد ت مد1 الشركة في)99 
سنة ابتداء)من تيريخ تأسيسهي.

تم القييم بيإل داع القينوني لدى)
التجيرية) بيملحكلة  الضبط  كتيبـة 
 2422 47) يسلبر) بتيريخ) بلراكش 

تحت عد )2274)1.
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 LA FONCIERE DE LA
PERFECTION

   شركة محدو 1 املسؤولية
 19 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
 »LA تأسيس) تم  (،2422  يسلبر)
 FONCIERE DE LA PERFECTION«
شركة محدو 1 املسؤولية))جصيئصهي)

كيلتيلي):
 LA FONCIERE DE ( (: التسلية)

.LA PERFECTION
الغرض):)اإلنعيش العقيري.

الدار البيضيء)) (: املقر اإلآتليعي) ( (
الطيبق) (GH2-17 التقدم) مجلوعة 

الثيني سيدي البرنو�شي.
املد1):)99)سنة ابتداء)من تسجيلهي)

النهيئي بيلسجل التجيري.
  144.444 (: التجيري) رأسليلهي 
حصة من) (1444 إلى)  رهم مقسلة 

فئة))144 رهم موزعة كيلتيلي):
السيد توفيق كليل):)244)حصة.)
السيد1 نبيلة ارميلي):)244)حصة.
السيد عصيم كليل):)244)حصة.
السيد1 منيل كليل):)244)حصة.
السيد1 هبة كليل):)244)حصة.
مجلوع الحصص)1444حصة.

 24.444 (: كليل) توفيق  السيد 
 رهم.

 24.444 (: ارميلي) نبيلة  السيد1 
 رهم.

 24.444 (: كليل) عصيم  السيد 
 رهم.

 24.444 (: كليل) منيل  السيد1 
 رهم.

 24.444 (: كليل) هبة  السيد1 
 رهم.

 144.444 (: الحصص) مجلوع 
 رهم.)

تم تعيين السيد توفيق) (: اإل ار1)

إمضيء) مع  للشركة  مسيرا  كليل 

منفر .

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة.

لدى) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) بيملحكلة  الضبط  كتيبة 

24) يسلبر) بتيريخ) بيلدار البيضيء)

2422))تحت عد )851492.
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BIO-PUB
S.A.R.L(à(A.U

تأسيس شركة
بلقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في)45 
القينون) إ داع  تم  (،2422  يسلبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدو 1))وذات املليزات التيلية):

 BIO-PUB( S.A.R.L( à (: التسلية)

. A.U

الهدف):)الدعي ة والنقش.

شيرع) ((6 (: اإلآتليعي) املقر 

 17 رقم) (5 رقم) الزرقطوني 

الدار البيضيء.

من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد1)

تأسيسهي النهيئي.

الرأسليل) (: اإلآتليعي) الرأسليل 

اإلآتليعي محد ))في)144.444) رهم)

اآتليعية) حصة  (1444 إلى) مقسم 

من فئة))144) رهم للواحد1،)مكتتبة)

(: لفيئد1) وموزعة  بيلكيمل  ومحرر1 

السيد مينسيف  ريس.

السنة اإلآتليعية):)تبتدئ السنة)

اإلآتليعية من فيتح  ني ر وتنتهي في)

31) يسلبر.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

مينسيف  ريس مسيرا للشركة.

بيلسجل) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية) املحكلة  لدى  التجيري 

19) يسلبر) ( بتيريخ) بيلدار البيضيء)

2422،)تحت عد )854776.
ملخص قصد النشر

501 P
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O’MUR
SARL

تأسيس شركة محدو 1 املسؤولية 
تبعي للعقد العرفي املحرر بتيريخ) (
شركة) تم إنشيء) (،2422 نوفلبر) (1(
محدو 1 املسؤولية))والتي لهي املليزات)

التيلية):)
التسلية):))O’MUR)ش.م.م.)

املسيهلون):)
•)السيد))أمين بوطيهري.

•)السيد أحلد جليل يسيفي.
•)السيد جليل شكيب.

•)السيد محلد مهدي بوشواري.
الغرض اإلآتليعي):)شراء)أو بيع أو)
استيرا  أو تصد ر أو تصنيع أو تحويل)
أو توزيع الطالء)أو آليع موا  البنيء)

أو الد كور أو غيرهي من املنتجيت.
املقر اإلآتليعي):)رقم)5))شيرع عبد)
القي ر املفتكر شقة))))الدار البيضيء.

أسست هذه الشركة ملد1) (: املد1)
99)سنة.

في) امليل  رأس  حد   (: امليل) رأس 
 1444 144.444) رهم مقسلة على)
144) رهم) حصة اآتليعية من فئة)
محرر1) آليعهي  الواحد1،) للحصة 
مقيبل مسيهليت نقد ة في رأس امليل.)
السيد)) التسيير  وكل  التسيير:)
غير) ملد1  بوشواري  مهدي  محلد 

محدو 1.))
السنة اإلآتليعية):)تبتدئ السنة)
في) وتنتهي  فيتح  ني ر  في  اإلآتليعية 

31) يسلبر.)
الجهوي) بيملركز  اإل داع  تم 
بتيريخ البيضيء) بيلدار   لإلستثلير 

47) يسلبر)2422.
للخالصة والبيين)

502 P

FRIMODA
SARL 

املقر الرئي�شي :  وار وال  أبو 
الكتي، بلد ة أوال  عزوز، النواصر 

الدار البيضيء
RC : 323105/IF : 15233060

تعد ل قينوني
العيم) الجلع  قرار  على  بنيء)

 2422 47) يسلبر) االستثنيئي بتيريخ)
تقرر مي  لي):

زيي 1) الوحيد  املسيهم   قرر 
مبلغ) حيلًيي  الذي  بلغ  امليل  رأس 
ألف  رهم) وميئتي  مال ين  جلسة 
إلى) مقسًلي  )5.244.444) رهم)،)
 (52.444( ألف) وجلسين  اثنين 
 144( ميئة  رهم) بقيلة  سهم 
بيلكيمل،) مدفوعة  للسهم،)  رهم))
لجعلهي تصل إلى عشر1 مال ين  رهم)
جالل) من  )14.444.444.44) رهم))
إنشيء)ثلينية وأربعين ألف))8.444)) 
 144( سهم آد د بقيلة ميئة  رهم)
بهي) االكتتيب  منهي  تم  لكل   رهم))
وسدا هي عن طريق الخصم املبيشر)
السيد) الشريك  حسيب  ائن  من 

 ونس.)موحي.
تعد ل) الوحيد  املسيهم   قرر 
املي 1)6)واملي 1)7)من النظيم األسي�شي)
استبدالهلي) بحيث  تم  للشركة 
تلقيئًيي اعتبيًرا من هذا اليوم بيألحكيم)

التيلية):
بتقد م) التيلي  الشريك   قوم 
:)السيد  ونس) )وهو)

ً
املسيهليت نقدا

موحي))عشر1 مال ين  رهم).
تم تحد د رأس امليل بلبلغ عشر1)
 14.444.444.44( مال ين  رهم)
ألف) ميئة  إلى  مقسلة  وهي   رهم).)
ميئة  رهم) بقيلة  سهًلي  ((144444(
)144) رهم))لكل سهم)،)تم االكتتيب)
بهي و فعهي بيلكيمل نقًدا وتخصيصهي)
للشركيء)بلي  تنيسب مع مسيهليتهم.

اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 
القينوني في املحكلة التجيرية بيلدار)
 2422 21) يسلبر) بتيريخ) البيضيء)

تحت عد ))85118.
503 P

ENGIE SERVICES MAROC
Société(Anonyme

الطريق إلى الجد د1   )37  ب 
ك، كلم 13.5 - أوال  عزوز ، 

الدار البيضيء
RC :34017

قيم) بعد تقرير القرار االستثنيئي،)
مسيهلو الشركة بلي  لي):

 Butec« تغيير اسم الشركة إلى) (•
»Energies(&(Services

•)تعد ل النظيم األسي�شي.
•)صالحييت اإلآراءات الشكلية.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية بيلدار البيضيء)بتيريخ))فيتح)

سبتلبر)2422)تحت عد )836261.
504 P

L.S TRAVAUX
SARL

برأسليل 100،000.00  رهم
99 مكرر زنقة 184  مجلوعة  ف  

األلفة الدار البيضيء
رفع رأسليل الشركة

الجلع) قرار  أحكيم  بلوآب 
الشريك) اتخذ  االستثنيئي،) العيم 
 L.S«(الوحيد للشركة املعروفة بيسم

TRAVAUX«)القرارات التيلية):
زيي 1 رأس امليل):

قرر) (،2422 نوفلبر) فيتح  في 
 L.S« شركة) في  الوحيد  املسيهم 
TRAVAUX«)زيي 1 رأس ميل الشركة)
 (144.444.44( من ميئة ألف  رهم)
 (1.444.444.44( مليون  رهم) إلى 

وإنشيء)9.444)سهم آد د.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) ( بيلدار البيضيء) التجيرية 

 يسلبر)2422)تحت رقم)854288.
تعد لهي) بإ داع  الشركة  قيمت 
البيضيء)) بيلدار  التجيري  السجل  في 
تحت رقم) (2422 )1) يسلبر) بتيريخ)

.197133
505 P

الفرع املغربي لشركة

 TABUK PHARMACEUTICLS
الزاوية شيرع الزرقطوني زنقة شيلة 
ب 16 الطيبق 6 – الدار البيضيء 

197
مسجل بيلسجل التجيري بيلدار 

البيضيء تحت رقم 349383 
املتعلق) اإل ار1  قرار  بلقت�شى 

بفرع الشركة بيملغرب تقرر مي  لي):)
-)إنهيء)مهيم السيد الزيخ رشيد) (1
كلدراء) بلبشير  إسليعيل  والسيد 

مسير ن للفرع بيملغرب.))

تعيين السيد اليو�شي زهير غوشه)

والسيد محلد ابراهبم احلد السراج)

كلدراء)للفرع.

بيلسجل) القينوني  اإل داع  تم 

 7 البيضيء) وم) بيلدار  التجيري 

 يسلبر)2422)تحت عد )9284)8.

506 P

IO SOLUTIONS

إ أو سوليسيون  

شركـة محدو 1 املسؤولية

رأسليلهي 144.444   رهم

 شيرع لال الييقوت و زنقة العرعير 

علير1 9 إقيمة ڭاليس الطيبق ) 

شقة 17 الدار البيضيء

بلقت�شى مداولة الجلعية العيمة)

الغير عي  ة بتيريخ))فيتح نوفلبر)2422 

شركة) سوليسيون«) أو  »إ  لشركة)

الشركيء) قبل  املسؤولية  محدو 1 

استقيلة السيد الخطيب امين.

ملد1) التسيير  أسند  (: التسيير)

غير محد 1 مع الصالحييت املطلقة)

قيس) بوعلي  السيد  الوحيد  لللسير 

املقيم زنقة تشي  إقيمة الحلد علير1)

2)شقة)17)املحيط الربيط.

للعقو ) بيلنسبة  (: اإلمضيء)

للشركة) اإل ارية  بيلوثيئق  املتعلقة 

عهد به للسيد بوعلي قيس.

تحد ت القينون األسي�شي للشركة

.LA MISE A JOUR DES STATUTS

اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 

لدى) الضبط  بكتيبة  القينوني 

البيضيء) بيلدار  التجيرية  املحكلة 

تحت رقم) (2422 16) يسلبر) بتيريخ)

.854751
من أآل التخليص و اإلشهير)
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رزقي نيكوس
ش.ذ.م.م. 

RIZKINEGOCE  
 SARL

شــــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدو 1 
شريك وحيد

الرأسليل اإلآتليعي :  144.444 
 رهم

املقر اإلآتليعي  :  رقم 89 حي 
املحلدي الوحد1 ) مراكش

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
بلراكش) ( اإلستثنيئي الذي تم عقده)
صي ق) (2422 نوفلبر) (16 بتيريخ)
الشريك الواحد لشركة رزقي نيكوس))
ش.ذ.م.م ش.و))على القرارات التيلية):

)تفويت حصص إآتليعية.)
 544 السيد التيسفي معيذ فوت) (
رزقي) السيد  الى  اآتليعية  حصة 

عبد هللا.)
)تعيين مسير ن مشتركين آد ):)

رقم) معيذ،) التيسفي  السيد 
بطيقته الوطنية))EE314(1)والسيد)
الوطنية رقم) بطيقته  رزقي عبد هللا 
 RIZKINEGOCE(لشركة(BJ1(339(
SARL)مسير ن معي للشركة مع كيفة)
زمنية) حدو   وبدون  الصالحييت 

وبتوقيع منفصل.
)تغيير الشكل القينوني):

لشركة) القينوني  الشكل  تحويل 
.SARL(إلى شركة(SARL AU

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
الضبط))لللحكلة التجيرية بلراكش)
بتيريخ.13) يسلبر)2422)وذلك تحت)

عد )87)2)1.
508 P

YACOUTA AL AZHAR
S.A.R.L 

RC : 258819
وفي1 مسير شريك وتعيين مسير 

آد د
إثر وفي1 السيد كحواش الكو�شي)
الذي كين قيد حييته شريك ومسير)
العيم) الجلع  انعقد  للشركة،)
االستتنيئي للشركة بتيريخ)29)أكتوبر)

2422،)حيث تقرر مي  لي):

اإلآتليعية) الحصص  توزيع 
الورثة) بين  املتوفى  كين  للكهي  التي 

الشرعيين تبعي لرسم إراثة.
عدنين) كحواش  السيد  تعيين 

كلسير للشركة ملد1 ثالث سنوات.)
لدى) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية) بيملحكلة  الضبط  كتيبة 
 8(9931 رقم) تحت  بيلدارالبيضيء)

بتيريخ)12) يسلبر)2422.
509 P

 LOBIRMA PROMOTION
ش.م.م

رأسليلهي 54.444  رهم 
زنقة آعفر ابن حبيب إقيمة املشرق 

بوركون الدار البيضيء
الجلعية) مداولة  بلقت�شى 
 العيمة الغير العي  ة املنعقد1 بتيريخ
الشركيء) قرر  (،2422 نوفلبر) (1(
مزوري) نعيلة  السيد1  مواصلة 
ملهيمهلي) بيروش  رضي  والسيد 
كلسير ن للشركة لفتر1 غير محد 1)
مع كيفة الصالحييت وإقرار التوقيع)

املز وج لللسير ن.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 
  2422 15) يسلبر) بتيريخ) بيلبيضيء)

تحت رقم)854378.
من أآل التخليص واإلشهير

510 P

 Société de Travaux
  BIROUCH  SOTRABIR

ش.م.م 
رأسليلهي 144.444  رهم 

1 تجزئة سلمى طريق 1144 سيدي 
معروف أوال  حدو الدار البيضيء

الجلعية) مداولة  بلقت�شى 
 العيمة الغير العي  ة املنعقد1 بتيريخ
الشركيء) قرر  (،2422 نوفلبر) (1(
مزوري) نعيلة  السيد1  مواصلة 
ملهيمهلي)) بيروش  رضي  والسيد 
كلسير ن للشركة لفتر1 غير محد 1)
مع كيفة الصالحييت وإقرار التوقيع)

املز وج لللسير ن.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجيرية بيلدار)
 2422 15) يسلبر) بتيريخ) البيضيء)

تحت عد )854377.
من أآل التخليص واإلشهير

511 P

 BABEL SISTEMAS DE
INFORMACION

شركة ذات مسؤولية محدو 1 
بشريك وحيد 

رأسليلهي 174.100,00  رهم
الكيئن مقرهي : زاوية شيرع الزرقطوني 

واملسير1- توين سينتر
الدار البيضيء

العـي ي) غيــر  القرار  بلوآب 
)1) ونيو) بتيريخ) الوحيد  للشريك 
 BABEL SISTEMAS« لشركة) (2422
DE INFORMACION«،)شركة ذات)
وحيد) بشريك  محدو 1  مسؤولية 
رأسليلهي)174.100,00) رهم،)الكيئن)
شيرع) زاوية  البيضيء،) بيلدار  مقرهي 
سينتر،) توين  واملسير1-) الزرقطوني 

تقرر مي  لي):)
الزيي 1 في رأسليل الشركة بلبلغ)
من) بذلك  لرفعه  16.090,00) رهم 
174.100,00) رهم إلى)190.190,00 

 رهم)؛
•)إ ميج شريك آد د؛

مدبرين) ثالث  استقيلة  قبول  (•
اقترانيين وتعيين مدبر آد د؛

(،6 (،1 الفصول) تحرير  تعد ل  (•
التي) األسي�شي  النظيم  من  ((2 و) (7

أصبحت):
الفصل األول):

القينوني) الشكل  الشركة  تكت�شي 
لشركة ذات مسؤولية محدو 1.

الفصل السي س):)التقدميت)
قيم الشركيء)بيلتقدميت النضية،)

أي):
 BABEL TENEDORA« شركة) (•

.»DE PARTICIPACIONES
وسبعين) وأربعة  ميئة  مبلغ 
 174.100,00 ( وميئة  رهم) ألف 

 رهم)
»كيمل ألكسندر بالنك«) السيد) (•

(Camille( Alexandre( BLANC(

مبلغ ستة عشر ألف وتسعين  رهلي)

  16.090,00

أي في املجلوع ميئة وتسعون ألف)

 190.190,00 وتسعون  رهم) وميئة 

 رهم.

الفصل السيبع):)رأسليل الشركة

إلى) الشركة  رأسليل  رفع  تم 

وتسعين) وميئة  ألف  وتسعين  ميئة 

املقسم) )190.190,00)) رهلي،)

عشر1) وتسع  ألفي  عشر  تسعة  إلى 

حصة شركة ذات عشر1) ((19.419(

الواحد1،) للحصة  )14)) راهم 

القيلة) واملدفوعة  بكيملهي  املكتتبة 

مع) تنيسبي  للشركيء) وامللنوحة 

تقدميتهم،)أي):

 BABEL TENEDORA« شركة) (•

 DE(PARTICIPACIONES«( (17.410

حصة

»كيمل ألكسندر بالنك«) السيد) (•

  (Camille(Alexandre(BLANC(

  1.649)))حصة

ألفي) عشر  تسعة  املجلوع  في  أي 

19.419)حصة وتسع عشر1 حصة)

الفصل الثيني واألربعون):)

تم التعيين بصفته مدبرا للشركة)

وملد1 غير محد 1):

سيرا«) أوليفو  »أنطونيو  السيد) (•

من) (،(Antonio( OLIVO( SERRA(

مي و) (16 املز ا  في) آنسية إسبينية،)

إسبينيي،) (– السيكن بلدريد) (،1975

 PAB رقم) السفر  لجواز  الحيمل 

.288243

تم القيـيم بيإل ـداع القينـوني لدى)

البيضيء) للدار  التجيريـة  املحكلـة 

تحت) (2422 8) يسلبر) بتيريخ)

عد )97)9)8. 
عن املستخلص والبيينيت

512 P
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ASSURANCES RAMI
أسيرونس رامي

ش.م.م بشريك وحيد
ذات رأسليل  144.444  رهم

املقر اإلآتليعي : تجزئة عين سلطينة
شيرع بغدا  رقم 115 بني مالل

السجل التجيري بني مالل رقم 9)87
تعد الت أسيسية

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
بتيريخ)21)نوفلبر)2422)قرر الشريك)
رامي) أسيرونس  لشركة  الوحيد 

ش.م.م بشريك وحيد مي  لي):
ب) الشركة  رأسليل  في  الزيي 1 
144.444) رهم لرفعه من)144.444 
طريق) عن  244.444) رهم  إلى)

االكتتيب النقدي.
تعد ل الفصول)6)و7)من القينون)

األسي�شي للشركة.
للشركة) القينوني  اإل داع  تم 
مالل  وم لبني  االبتدائية   بيملحكلة 

2) يسلبر)2422)تحت عد )1249.
513 P

STE 11 ELEVEN
SARL

برأسليل 1،300،000  رهم
مكتب كيف 2، حي بوسيجور

الطيبق األول، الشقة. 2 شيرع 
نيصية شيرع علر الخييم

عبد الرحلن بوعبيد - الدار البيضيء
بتيريخ) جيص  عقد  نهي ة  في 
العيم) الجلع  قرر  (08/11/2022
 »ELEVEN  11« للشركة) االستثنيئي 
ش.م.)برأسليل قدره)1،300،000.00 

 رهم مي  لي):
نقل املكتب الرئي�شي إلى العنوان)
الرحيم) عبد  شيرع  (15 (: الجد د)
بوعبيد مد نة الراحة متجر الطيبق)

األر�شي بوسيجور الدار البيضيء.
الذي  قع) الرئي�شي  املكتب  إلغيء)
حي) (،2 مكتب كيف) في الدار البيضيء)
الشقة) األول،) الطيبق  بوسيجور،)
الخييم علر  شيرع  نيصية  شيرع  (2 
عبد الرحلن بوعبيد)-)الدار البيضيء.

املحكلة) في  القينوني  اإل داع  تم 

بتيريخ فيتح) التجيرية بيلدار البيضيء)

 يسلبر)2422)تحت رقم)3)85)8.
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 Compta(vision
29,)زنقة ليل إقيمة ربيعة)

الصخور السو اء)الدار البيضيء

VIVENTY
SARL AU

بلوآب التجلع العيم االستثنيئي)

 VIVENTY(«(للشريك الوحيد لشركة

البيضيء) بيلدار  املنعقد  (»SARLAU
رأسليلهي) (،2422 سبتلبر) (19 بتيريخ)

14.444) رهم.

تقرر مي لي):

إلى) اإلآتليعي  املقر  نقل  تأكيد 

العنوان التيلي):
التجيري) املركز  املوحد ن  شيرع 

 B1 بقعة) شوبينك  ميريني  البيضيء)

الدار) ميريني  (C1.467 رقم) متجر 

البيضيء.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

للدار) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

بتيريخ) (8(99(4 تحت عد ) البيضيء)

12) يسلبر)2422.
للنشر و اإل داع

Compta(vision(sarl
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 ETABLISSEMENT DE
GESTION ET SERVICES

SARL AU

السجل التجيري : 41769)

بلوآب عقد عرفي مؤرخ بيلدار)

(،2422 سبتلبر) (21 بتيريخ) البيضيء)

قرر الشريك الوحيد للشركة مي  لي):

تحويل املقر اإلآتليعي إلى)8)شيرع)

 ( شقة) (1 الطيبق) الفدوزي  محلد 

الدار البيضيء.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

بتيريخ البيضيء) بيلدار   التجيرية 

عد ) تحت  (2422 13) يسلبر)

 .854418
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 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE TALBI I
شركة مدنية

برأسليل 444.)2  رهم

تحويل الشركة إلى شركة ذات 
مسؤولية محدو 1

تعيين املسير
18) وليو) بتيريخ) الشركيء) قرروا 

2422،)تقرر):

ذات) نلوذج  إلى  الشركة  تحول 

للقينون) وفًقي  محدو 1  مسؤولية 

املقر) نفس  الغرض،) بنفس  (،5-96

تحت) امليل،) رأس  نفس  الرئي�شي،)

االسم):

LES TROIS COLLINES SARL 

تعيين مد رين مشيركين ملد1 غير)

وسومية) أميلة  للسي 1  محدو 1 

املشترك) بيلتوقيع  بنعلور  وكنز1 

الثنين منهم.

املحكلة) في  القينوني  اإل داع  تم 

 التجيرية بيلدار البيضيء،)في))45) يسلبر

2422)تحت عد )9452)8.
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AZA TRADING
SARL AU

في) بلقت�شى محضر عرفي مؤرخ 

الجلع) انعقي   تم  (2422 نوفلبر) (8

وقرر للشركة  االستثنيئي   العيم 

مي  لي):

الى) الشركة  تسلية  تغيير 

 AZA التسلية اإلآتليعية الجد د1)

.TRADING

اإلآتليعي) الغرض  توسيع 

للشركة.

املليرس) الفعلي  النشيط  تغييير 

للشركة الى النشيط الجد د املتلثل)

في):)تيآر.

إلى) للشركة  اإلآتليعي  املقر  نقل 

زنقة) الهدى  إقيمة  الجد د  العنوان 

 94 علير1) (2 محلد بيلفرج مجلوعة)

الطيبق)3)شقة)15)سيدي مومن.

حصة) (3444 بيع) على  املصي قة 
من طرف السيد آليع كريم لفيئد1)

السيد1 علوكي رآيء.
السيد) املسير  استقيلة  قبول 
آليع كريم،)وتبرئته إبراء)تيمي ونهيئيي.
للشركة) آد د1  مسير1  تعيين 
علوكي) السيد1  محدو 1  غير  وملد1 
بلوك) السيكنة بحي اللة مريم  رآيء)
79)رقم)5)البيضيء)والحيملة للبطيقة)

.BH599622(الوطنية رقم
صحيح) بشكل  ملزمة  الشركة 
آد د1) لللسير1  الوحيد  بيلتوقيع 

للشركة السيد1 علوكي رآيء.
أسي�شي) قينون  على  املصي قة 
التغييرات) مع  منسجم  آد د 

السيبقة.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
بيلدار) التجيرية  املحكلة  الضبط 
9477)8)بتيريخ) البيضيء)تحث عد .)
45) يسلبر)2422)سجل تجيري رقم)

1(2371
مقتطف و بيين
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BUREAU BAT
S.A.R.L AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 
شريك واحد 

مقر الشركة: 96 شيرع أنفي إقيمة 
الربيع شقة رقم 91 الطيبع رقم 9

الدار البيضيء
بتيريخ عرفي  عقد   بلوآب 
22)نونبر)2422)الشريك الوحيد قرر)

مي  لي):
الشويطي)) محلد  السيد  تفويت 
للسيد) )الف حصة)) آليع حصصه)

رشيد الشويطي
استقيلة السيد محلد الشويطي)
امليلك) و  للشركة  كلسير  مهيمه  من 
الشويطي) رشيد  السيد  الجد د 

أصبح مسيرا للشركة-
إعي 1 النظيم األسي�شي للشركة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
رقم) تحت  البيضيء) للدار  التجيرية 

854845)بتيريخ)19) يسلبر)2422.
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 AMMONITUM

 INTERNATIONAL

CONSULTING
SARL AU

 R(C 278431 - I.F. : 14420257 -

ICE : 000088839000060

شركة ذات مسؤولية محدو 1 

املسيهم الوحيد

رأس ميل 144.444  رهم

املقر الرئي�شي: 148 شيرع رحيل

بن أحلد الطيبق الثيني رقم 45 حي 

فلسطين ، بلفيد ر ، الدار البيضيء  

بلوآب قرارات املسيهم الوحيد)

بتيريخ)47)نوفلبر)2422،)تقرر مي  لي):

املصي قة على تفويت آليع أسهم)

لصيلح) بولنقيص  هللا  عبد  السيد 

السيد حليم محفوظ.

 IT ليصبح) الشركة  اسم  تغيير 

.Atlantic(SARL(AU

هللا) عبد  السيد  املسير  استقيلة 

بولنقيص

محفوظ) حليم  (/ السيد) تعيين 

مسيرا منفرً ا.

تحد ث النظيم األسي�شي للشركة.

صالحييت.

تم اإل داع القينوني لدى املحكلة)

بتيريخ فيتح) التجيرية بيلدار البيضيء)

 يسلبر)2422)برقم)7635)8.
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VERSION BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدو 1

رأس امليل 144.444  رهم

املكتب املسجل : 58، شيرع أنوال 

إقيمة بيب الفتح، الطيبق الثيني

رقم 5، الدار البيضيء

RC 373791 - IF 20757451

ICE 001878183000077

CNSS 5449625

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

بيملقر) (24 12)سبتلبر) املنعقد بتيريخ)

اإلآتليعي للشركةتقرر مي  لي):

آليع) تفويت  ( على) املصي قة 
من) املللوكة  اإلآتليعية  الحصص 
في�شي) طيرق  محلد  السيد  طرف 
فهري و السيد1 مواقي مالك لفيئد1)

السيد عي ل امغير.
سيد1) الوحيد1  املسير1  استقيلة 

مالك مواقي.
أمغير مسيرا) عي ل  السيد  تعيين 

وحيدا للشركة.
تغيير الشكل القينوني للشركة.

صالحييت اإلآراءات.
تم اإل داع القينوني لدى املحكلة)
بتيريخ البيضيء) بيلدار   التجيرية 

27)أكتوبر)2422)برقم)3562)8.
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 SOCIETE DE REALISATIONS
 IMMOBILIERE - SRI

S.A.R.L AU
شركة محدو 1 املسؤولية

ذات رأسليل : 144.444  رهم
السجل التجيري عد  : 1)837)

املقر الدار البيضيء سيدي 
البرنو�شي مجلوعة التقدم إقيمة  

GH2-17 الطيبق الثيني 
تفويت حصص

بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ في تيريخ)
محضر) تحرير  تم  (30-12-2020
االستثنيئي) العيم  العيمة  الجلع 
للشركة حيث تلت املصي قة و تغيير)

مي  لي):
الشكل) على  الحصص  تفويت 

التيلي):
تفويت)325)حصة مللوكة للسيد)
عي ل  يسر في الشركة للسيد كليل)

الرييحي.
تفويت)175)حصة مللوكة للسيد)
عي ل  يسر في الشركة للسيد1 ا نيس)

الرييحي.
تفويت)544)حصة مللوكة للسيد)
عي ل  يسر في الشركة للسيد1 مريم)

العلري.
والسي س) الثيني  الفصل  تعد ل 
والسيبع والخيمس عشر من القينون)

األسي�شي على الشكل التيلي):

الفصل الثيني):)شكل الشركة.)
شركة) من  الشركة  شكل  تغيير 
مسيهم) ذات  املسؤولية  محدو 1 
وحيد الى شركة محدو 1 املسؤولية.

الفصل السي س):)املسيهليت.
السيد كليل الرييحي)325)حصة)

 175 الرييحي) ا نيس  السيد1 
حصة.

السيد1 مريم العلري)544)حصة.
الفصل السيبع):)الرأسليل.)

 32544 الرييحي) كليل  السيد 
 رهم.

 17544 الرييحي) ا نيس  السيد1 
 رهم.

 54444 العلري) مريم  السيد1 
 رهم.

الفصل الخيمس عشر):)التسيير):
مسير) الرييحي  محلد  تعيين 
الشركة ملد1 غير محدو 1 مع آليع)

صالحييت اإل ار1 والتسيير.
األسي�شي) القينون  تحد ث 

للشركة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
عد ) تحت  (2421 فبرا ر) (14 بتيريخ)

.765465
522 P

 SOCIETE VIO CHEMICALS
INDUSTRIES

SARL
 RC(n° 472.067

 IF(n° 45960608 
ICE(n° 002618998000054 

برأسليل : 14444  رهم
املكتب املسجل: الدار البيضيء - 
193 شيرع الحسن الثيني الطيبق 

الثيلث رقم 6
االستقيلة وتعيين مد ر مشيرك

الجليعي) القرار  بلقت�شى محضر 
للشركيء)بتيريخ)8)سبتلبر)2422)تقرر)

مي  لي):
علمي) آوا   السيد  استقيلة 

حسني بصفته مسيرا مشيركي.
التعيين كلسير مسيعد ملد1 غير)

محدو 1.

حسني) علمي  إبراهيم  السيد 
بتيريخ) مواليد  الجنسية،) مغربي 
1993،)حيمل للبطيقة) فيتح سبتلبر)
مقيم) (،EE64(762 رقم) الوطنية 
ابن) زنقة  (2 تقيطع) البيضيء) بيلدار 

آيبر زاوية  ي  ون عين  ئيب.
املد ران املسيعدان السيد املعطي)
العلمي) إبراهيم  والسيد  الفيتحي 
بتوقيعهم) الشركة  بإلزام  حسني 

املشترك أو املنفصل.
النظيم) من  (1( املي 1) تعد ل  تم 

األسي�شي وفًقي لذلك.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية بيلدار البيضيء،)في)13)أكتوبر)

2422)تحت عد )1351)8.
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 SEFIN HOLDING
S.A.R.LA.U

 RC : 101625 Casablanca
IF : 1004588

شركة ذات مسئولية محدو 1 
بشريك وحيد 

رأسليل : 14.444.444  رهم
املقر اإلآتليعي: 93، شيرع املسير1 
الخضراء،  24444 الدار البيضيء

بلوآب أحكيم صك جيص بتيريخ)
28)نوفلبر)2422،)تقرر):

اعتلي  النظيم األسي�شي املحدث.
اإل داع القينوني بيملحكلة التجيرية)
21) يسلبر) بتيريخ) البيضيء) بيلدار 

2422)تحت عد )851182.
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 UNION DE
 MANUTENTIONNAIRES

CASABLANCAIS
UDEMAC

شركة ذات مسؤولية محدو 1 
برأسليل : 144.444   رهم

املقر الرئي�شي : 7 شيرع املقيومة - 
الدار البيضيء

RC34743 :الدار البيضيء
حل الشركة
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بتيريخ) جيص  عقد   بلوآب 

الجلع) الحظ  (،2422 أكتوبر) (31

العيم االستثنيئي تحقيق):

.
ً
1)-)قرار حل الشركة مبكرا

2)-)إنهيء)مهيم املد رين املشيركين.

عالء) السيد  املصفي  تعيين  (- (3

للبطيقة) حيمل  صيحب  رحلون 

الوطنية رقم)3491)).

))-)تحد د مقر التصفية:)7)شيرع)

املقيومة)-)الدار البيضيء.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

بتيريخ) البيضيء) بيلدار   التجيرية 

عد ) تحت  (2422 13) يسلبر)

.854423
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STE TARGA STAF
S.A.R.L AU

السجل التجيري : 36567)

الحل املسبق للشركة
ب) مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 

بيلبيضيء)ومسجل) (2422 16)نوفلبر)

تحرير) تم  (2422 نوفلبر) (2( بتيريخ)

محضر قرار الشريك الوحيد للشركة))

حيت تقرر مي  لي):

الحل املسبق للشركة)؛

وتعيين السيد:

الحسين امزال،)الحيمل))للبطيقة)

والسيكن) (JC351(79رقم الوطنية 
ب االزهري)2)زنقة)81)رقم)65)االلفة)

للشركة) كلصفي  البيضيء) الدار 

بصفة نهيئية.

شيرع) ( ((6 تحد د مقر التصفية:)

علير1) الثيني،) الطيبق   الزرقطوني،)

رقم)6،)الدار البيضيء.)))))))))))))))))

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

بتيريخ) البيضيء) بيلدار   التجيرية 

عد ) تحت  (2422 15) يسلبر)

.854532

 (36567 (: التجيري)  السجل 

بيلدار البيضيء.
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AFRAH EL YASSAMINE 
أفراح الييسلين

67 شيرع 31 علرية، عين الشوك، 
الدار البيضيء

 السـجــل الـتـجــيري : 233313 - 
الدار البيضيء

تصفية شركة مبكرا ونهيئيي
بتيريخ) عرفي  عقد   بلقت�شى 
حل) الشركيء) قرر  (2421 ميي) (25
الشركة بشكل مبكر ونهيئي تصفيتهي)

وذلك ابتداء)من تيريخ
تم تعيين السيد نور الد ن حليش)
الحقوق) آليع  وإعطيئه  للشركة 

الواسعة إلنهيء)عللية التصفية.
بتحقيق) الشركيء) إليه  عهد  وقد 

األصول و فع االلتزاميت.
حد ) للتصفية  الرئي�شي  املقر 
شيرع العلرية،) (67 (: بيلعنوان التيلي)

عين الشوك،)الدار البيضيء.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
رقم) تحت  البيضيء) بيلدار  التجيرية 

233313)بتيريخ فيتح  ونيو)2421.
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CHAOUI PLOMB
شيوي بلومب

شركـة محدو 1 املسؤولية بشريك 
وحيد

رأسليلهي : 144.444   رهم
 شيرع لال الييقوت وزنقة العرعير 
علير1 9 إقيمة ڭاليس الطيبق ) 

شقة 17 - الدار البيضيء
حل قبل األآل للشركة

العيم) الجلع  بلقت�شى  (- (1
 2422 نوفلبر) (22 االستثنيئي بتيريخ)
تقرر حل الشركة املذكور1 أعاله قبل)

انتهيء)املد1 املحد 1 وتصفيتهي.
السيد) كلصفي  نصب  وقد  (- (2
ملوك عبد الرحيم املقيم  وار العوامر)
لبطيقة) والحيمل  برشيد  السيحل 
 BE 5((814 ( التعريف الوطنية رقم)
من) املطلقة  السلطيت  له  وفوضت 
اإلآتليعية) بيلعللييت  القييم  أآل 
وتخليص) األصول  تحقيق  الجيرية،)

الد ون.)

شيرع) ب  حد   التصفية   مقر 
 9 العرعير علير1) الييقوت وزنقة  لال 
 17 شقة) (( الطيبق) ڭاليس  إقيمة 

الدار البيضيء.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم  (- (2
الضبط لدى املحكلة التجيرية بيلدار)
البيضيء)بتيريخ))1) يسلبر)2422)تحت)

عد )854281 .
من أآل التخليص واإلشهير
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EASY BOX 
شركة ذات مسؤولية محدو 1 

بشريك واحد
رأسليلهي : 144.444  رهم

املقر اإلآتليعي : سويقة سيدي 
 أ وب، املحل التجيري رقم 12 

ورقم 13، املد نة - مراكش
حل الشركة

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
نوفلبر) (34 بتيريخ) بلراكش  املؤرخ 
2422،)قرر الشريك الوحيد للشركة)
مسؤولية) ذات  شركة  (EASY BOX
طور) )في  واحد) بشريك  محدو 1 

التصفية)،)مي  لي):
حل الشركة.

محلد) السيد  تعيين  قرر 
فيلحشوف كلصفي للشركة.

مقر التصفية هو):)سويقة سيدي)
أ وب،)املحل التجيري رقم)12)ورقم)13،)

املد نة)-)مراكش.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 
بلراكش في)15) يسلبر)2422،)تحت)

عد ))2646)1.
529 P

WISTERIA 
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 
بشريك واحد

رأسليلهي : 144.444  رهم
املقر اإلآتليعي : رييض االلفة 
 مجلوعة 8 مدجل 8 رقم 153 

الدار البيضيء
السجل التجيري رقم 34781)

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
االستثنيئي املنعقد بتيريخ)15)نوفلبر)
تقرير) تم  البيضيء) بيلدار  (2422 

مي  لي):
املسلي1 الشركة  تصفية  إنهيء)

.WISTERIA SARLAU
تقد م تقرير حول آليع عللييت)

التصفية.))
التسيير للسيد  ليد) إبراء) إعطيء)
مهدي املصفي املأمور للشركة وإجالء)

مسؤوليته بصفة نهيئية.
اجتتيم التصفية بشكل نهيئي.

بلكتب) القينوني  اإل داع  تم 
بيلدار) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
 2422 16) يسلبر) بتيريخ) البيضيء)

تحت عد )42)854.
530 P

STE ELEC MLY IDRISS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 
الشريك الوحيد، في طور التصفية
عنوان مقرهي اإلآتليعي 12 زنقة 
صبري بوآلعة الطيبق 1 الرقم 6 

الدار البيضيء
حل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
(57(11

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)24)سبتلبر)2422)تقرر حل)
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 ذات)
 STE ELEC MLY« الوحيد) الشريك 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (»IDRISS
 12 اإلآتليعي)  رهم وعنوان مقرهي 
زنقة صبري بوآلعة الطيبق)1)الرقم)
6)الدار البيضيء.)وحد  مقر التصفية)

بنفس العنوان.
وعين السيد فهيم ا ريس وعنوانه)
 84 رقم) (19 زنقة) (2 حي  يسلينة)
كلصفي) عين الشق الدار البيضيء،)

للشركة.
وعند االقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية.



125 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 28 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت عد )3632)8.
531 P

 OTHMANE HILALS
SAKANE
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدو 1 
شريك وحيد

 GROUPE(ATTAKKADDOUM
 17EME ETAGE SIDI-GH2

BERNOUSSI
- الدار البيضيء -

حل  الشركة
الجـلـع) مـحـضـر  بلـقـتـ�شى  (- (1
بيلـدار) املـنعـقـد  االسـتثنـيئـي  العـيم 
والخـيص)) (2422 5) يسلبر) البــيضيء)
 OTHMANE HILALS« بـشركة)
ذات املسؤولية) (»SAKANE( sarl( au
املحدو 1 شريك وحيد رأسـلـيل  ـقـدر)

ب)144.444) رهــم قــرر مي  ـلي):
حـل مـبكـر للشـركة.

تعـييـن السـيـد نو1 عثلين كـلصـف)
للشـركـة.)))

تحد ـد مقـر الحـل بيلعـنـوان التـيلـي))))
 GROUPE( ATTAKKADDOUM
 GH2-17EME( ETAGE( SIDI
                                                                              .BERNOUSSI CASABLANCA

تحد ــد املـهيم.
بـكـتيبـة) القــينـوني  تـم اإل ـداع  (- (2
بيلـدار) ( التـجيرية) بيملـحكلة  الضـبط 
  2422 5) يسلبر) بتـيريخ) البيـضيء)

تحت عد )854826 .
بيين مختصر

532 P

TRANS MOUDINE 
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 
5 شيرع عبد هللا بن  يسين علير1 

بليدون طيبق 5 رقم 5 
- الدار البيضيء -

حل  الشركة
الجـلـع) مـحـضـر  بلـقـتـ�شى  (- (1
بيلـدار) املـنعـقـد  االسـتثنـيئـي  العـيم 

2422)والخـيص)) البــيضيء23) يسلبر)

  TRANS MOUDINE SARL بـشركة)

ب) املحدو 1  ـقـدر  املسؤولية  ذات 

144.444) رهــم قــرر مي  ـلي):

حـل مـبكـر للشـركة.

مو  ن  ونس) السـيـد  تعـييـن 

كـلصـف للشـركـة.

بيلعـنـوان) الحـل  مقـر  تحد ـد 

شيرع عبد هللا بن  يسين) (5 (: التـيلـي)

الدار) ( (5 رقم) (5 علير1 بليدون طيبق)

البيضيء.

تحد ــد املـهيم.

بـكـتيبـة) القــينـوني  تـم اال ـداع  (- (2

بيلـدار) ( التـجيرية) بيملـحكلة  الضـبط 

  2422 19) يسلبر) بتـيريخ) البيـضيء)

تحت عد )854821 .
بيين مختصر

533 P

SOTRAPREM
SARL

رأسليلهي 344.444  رهم

مقرهي اإلآتليعي : 1 زنقة  وبرول 

حي املستشفييت الدار البيضيء

السجل التجيري : 3)1335

حل شركة ذات مسؤولية محدو 1
بلوآب محضر قرار للجلع العيم)

25)أكتوبر) االستثنيئي املنعقد بتيريخ)

2422)تقرر مي  لي):

للشركة) املسبق  الحل 

SOTRAPREM SARL)ذات مسؤولية)

محدو 1.

السيد) بيلحل  املكلف  تعيين 

.BOUMEDIENE BERRAQUI

للشركة  اإلآتليعي  املقر  تعيين 

كلقر للتصفية : 1 زنقة  وبرول حي 

املستشفييت الدار البيضيء.

الصالحييت  تخويل  تم  وأجيرا 

إلتليم اإلآراءات.

بيملحكلة  القينوني  اإل داع  تم 

بتيريخ  البيضيء  للدار  التجيرية 

9  يسلبر 2422 تحت عد  9715)8.

534 P

Sté IBIMAR
SARL AU

شركة محدو 1 املسؤولية
ذات الشريك الواحد

رأسليلهي 144.444  رهم
 131 BOULVARD : املقر اإلآتليعي

 ANFA RESIDENCE AZUR
BUREAU(N° 11 CASABLANCA
131 شيرع انفي  إقيمة ازير املكتب  

الرقم 11، الدار البيضيء
تصفية الشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بلوآب 
(،2422 أكتوبر) (25 بتيريخ) بيلبيضيء)
لشركة) الواحد  الشريك  قرر 
IBIMAR،)شركة محدو 1 املسؤولية)

ذات الشريك الواحد مي  لي):
تصفية الشركة.

 AZIZ ( قرر الشركيء)تعيين السيد)
BOUNOUN)للقييم بيلتصفية.

مقر التصفية هو):)131)شيرع انفي))
الدار) (،11 الرقم) املكتب  ازير  إقيمة 
 131 BOULVARD ANFA البيضيء،)
 RESIDENCE AZUR BUREAU N°

.11 CASABLANCA
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 
بيلبيضيء)في)23)نوفلبر)2422)))تحت)

عد )2)71)8.
535 P

STE ZINAY HOLDING
SARL AU
حل شركة

العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
نوفلبر) (22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار 
مسبق) حل  عن  اإلعالن  تم  (2422
 »STE ZINAY HOLDING« لشركة)
6))شيرع الزرقطوني) (: مقر التصفية)

شقة)6)الطيبق)2)الدار البيضيء.
 SADIR السيد ن) تعيين  تم 
 RACHID EZZITOUNI و) (AYOUB

كلصفيين للشركة.
بيملحكلة) تم  (: القينوني) اإل داع 
 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
 8(4417 رقم) تحت  (2422  يسلبر)

تعد ل عد )4616).
536 P

GAUSS BONNET PRIVE
 SARL

حل الشركة مبكرا
 تعيين املصفي ومكين التصفية

الذي) االستثنيئي  االآتليع  عقب 
قرر مد ر) (،2422 نوفلبر) (3 عقد في)
 GAUSS BONNET PRIVE شركة)

SARL)مي  لي):
القرار األول):)حل الشركة.

االستثنيئي) العيم  الجلع  وافق 
على حل) اليوم  املنعقد  لللسيهلين 
الشركة املبكر اعتبيًرا من هذا اليوم)

واإلغالق النهيئي لعللييت الشركة.
املصفي) تعيين  (: الثيني) القرار 

ومكين التصفية.
االستثنيئي) العيم  الجلع  عين 
املصفي) اليوم  املنعقد  للشركيء)
السيد عقيل املصطفى،)وتعين املقر)
الدار) (: اإلآتليعي هو مقر التصفية)
 1 زنقة حي سالمة) (30-32 البيضيء،)

سيدي عثلين.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم  (
بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
عد ) تحت  (2422 5) يسلبر)

.8(9475
537 P

SM DEVELOPER
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدو 1
برأس ميل 144.444  رهم

املكتب الرئي�شي : 75، تقيطع شيرع 
انفي و زنقة كلوز  بروفنس الطيبق 9 

الشقة ب 148 - الدار البيضيء
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
بتيريخ فيتح  ونيو)2422)قرر الشركيء)
من فيتح) (

ً
اعتبيرا (

ً
حل الشركة مبكرا

 ونيو)2422)وتصفيتهي.
مصفًيي) العيم  االآتليع  يعين 
للشركة طوال مد1 التصفية السيد)
الوراع سفيين املقيم في عين الشفيء)
68)-)الدار البيضيء) )))رقم) 42)زنقة)
إلتليم) الصالحييت  أوسع  ومنحه 
بيلطبع،) اإلآتليعية  العللييت 

وإ راك األصول والوفيء)بياللتزاميت.



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   126

(،75 عند) ثيبت  التصفية  مقر 
كلوز) وزنقة  انفي  شيرع  تقيطع 
 148 الشقة ب) (9  بروفنس الطيبق)

الدار البيضيء
املتعلقة) املستندات  إ داع  تم 
بيلتصفية في املحكلة التجيرية بيلدار)
البيضيء)بتيريخ))1) ونيو)2422)بعد )

.82774(
538 P

TRANSPORT MOUATAMID
SARL  

حل الشركة
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل و تصفية
رأسليلهي 544.444  رهم

املقر االآتليعي :  وار الكوا، حد 
السوالم برشيد

حل الشركة
استثنيئي) وفق مقت�شى قرار  (- (1
فإن الشركيء) ( 27) وليو2422) بتيريخ)

قرروا مي  لي):
1)-)حل الشركة.

املعتلد) السيد  تعيين  تم 
 W 16826 ( رقم البطيقة) املصطفى,)

مصفيي للشركة.
حد) :) وار الكوا،) املقر االآتليعي)

السوالم برشيد.
إآراءه) تم  قد  القينوني  اإل داع 
االبتدائية) بيملحكلة  الضبط  بكتيبة 

لبرشيد.
  1276 القينوني) اإل داع  رقم 

بتيريخ))34)نوفلبر)2422.
رقم السجل التجيري):)79)6.

539 P

 Sté ALPHA GLOBAL 
INDUSTRIES

SARL AU
شركة محدو 1 املسؤولية ذات 

الشريك الواحد
املقر اإلآتليعي : 7زنقة   سبة  إقيمة  
رامي  الطيبق الثيني - ب – الرقم 8  

البيضيء 

تصفية الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلوآب 

(،2422 نوفلبر) (1( بتيريخ) بيلبيضيء)

 ALPHA(قرر الشريك الواحد لشركة

 GLOBAL INDUSTRIES SARLAU

مي  لي):

-)تصفية الشركة.

تعيين السيد1 الفيضلي فيطنة) (-

للقييم بيلتصفية.

-)مقر التصفية هو:))7زنقة)))سبة))

(– ب) (- الثيني) الطيبق  ( رامي) ( إقيمة)

الرقم)8))البيضيء.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية)) ( املحكلة) لدى  الضبط 

بيلبيضيء))في)9) يسلبر)2422))تحت)

عد )9684)8.

540 P

Sté AKSAN
SARL AU

شركة محدو 1 املسؤولية ذات 

الشريك الواحد

رأسليلهي : 144.444   رهم

املقر اإلآتليعي : 15 زنقة سبو 

مركز األعليل الشوب الطيبق الثيني 

القنيطر1

تصفية الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بلوآب 

(،2422 نوفلبر) (15 بيلقنيطر1 بتيريخ)

 AKSAN(قرر الشريك الواحد لشركة

مي  لي):

-)تصفية الشركة.

مريم,) مالحي  السيد1  تعيين  (-

للقييم بيلتصفية.

-)مقر التصفية هو):)15)زنقة سبو)

مركز األعليل الشوب الطيبق الثيني)

القنيطر1.

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم  (

االبتدائية) املحكلة  لدى  الضبط 

للقنيطر1 في)24) يسلبر)2422)))تحت)

عد )93721.

541 P

SOCIETE ZAAIM CAR
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 

بشريك وحيد

رأسليلهي  54.444  رهم 

مقرهي اإلآتليعي  شيرع الفنيدق 

رقم 57 محنش 2  تطوان

االستثنيئي) القرار  بلقت�شى 

27)سبتلبر)) )بتيريخ) ( للشريك الوحيد)

قرر) ( بشفشيون) ومسجل  (2422

 ZAAIM« لشركة) الوحيد  الشريك 

CAR«(SARL(AU)مي  لي):

تغيير املقر اإلآتليعي))للشركة إلى)

العنوان التيلي):

شيرع) احريق  حي  مرو1  تجزئة 

الرازي ط)3)شقة)11)رقم)38)مرتيل.

القينون) من  (3 البند) تغيير 

األسي�شي.)

بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 

الضبط بيملحكلة االبتدائية بتطوان))

تحت عد ) (2422 نوفلبر) (34 بتيريخ)

.33(3

542 P

INSTITUT GRADIENT
SARL AU

تأسيس شركة
 INSTITUT (: الشركة) اسم 

.GRADIENT SARL AU

استشيرات) (: اإلآتليعي) الهدف 

وتسويق) تطوير  (- التدريب) إ ار1 

الحلول الرقلية.

شيرع) (192 فيال) اإلآتليعي  املقر 

محلد حكم ألم السوي�شي)2)الربيط.

4.444)) رهم) (: رأسليل الشركة)

 144 فئة) من  حصة  ((44 مقسلة)

 رهم للحصة الواحد1 للسيد1 اسية)

أرسالن.

التسيير):)اسية أرسالن.

(: التجيري) بيلسجل  التقييد  رقم 

.163989

543 P

 MIAH WA KANAWAT

ALGHARB
ش.م.م

إقيمة 34 شقة 8 زنقة موالي احلد 

لوكيلي، حسين، الربيط

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

قد) (2422 نوفلبر) (22 الربيط بتيريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو 1 بشريك وحيد.

 MIAH WA (: التسلية)

.KANAWAT(ALGHARB

الهدف اإلآتليعي):)أشغيل البنيء).

االنشيءات املعدنية لصرف املييه)

الصيلحة للشرب.
رأسليل الشركة):)144.444) رهم)

فئة) من  حصة  (1.444 إلى) مقسلة 

144) رهم للحصة الواحد1):

 وسف آد ة):)1.444)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي أي من تيريخ وضع)

السجل التجيري.

فيتح  ني ر) من  (: امليلية) السنة 

مي) سنة  كل  من  31) يسلبر  ( إلى)

تيريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

زنقة   8 شقة   34 إقيمة   : املقر)

موالي احلد لوكيلي، حسين، الربيط.

املسير):) وسف آد ة.
(: التجيري) بيلسجل  التقييد  رقم 

.165423

544 P

ADLA DREAMS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : مبنى 

66 إقيمة السريي، شقة 9، زنقة 

تينسيفت، الربيط أكدال

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)12)أكتوبر)2422،)تم اتخيذ)

القرارات التيلية):

على الذي  نص  (: (1 رقم)  قرار 

مي  لي):
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بيع الحصص
اضبيب) إسليعيل  السيد  قرر 
الوطنية) للبطيقة  الحيمل 
حصة) (1444 ل) امليلك  (EG845(42
بيلشركة،) 144.444) رهم  بقيلة)
اضبيب) للسيد  حصة  (544 بيع)
الوطنية) للبطيقة  الحيمل  محلد 

.ER834127
على الذي  نص  (: (2 رقم)  قرار 

مي  لي):
إضيفة مسير آد د للشركة

محلد) اضبيب  السيد  تعيين 
الوطنية) للبطيقة  الحيمل 
ER834127)كلسير للشركة بشراكة)
مع السيد إسليعيل اضبيب الحيمل)

.EG845(42(للبطيقة الوطنية
الذي  نص على مي) (: (3 قرار رقم)

 لي):
تغيير الشكل القينوني للشركة)

تغيير الشكل القينوني للشركة من)
.»SARL«(إلى(»SARL AU«

الذي  نص على مي) (: (( قرار رقم)
 لي):)تعد ل النظيم األسي�شي للشركة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية الربيط بتيريخ فيتح  يسلبر)

2422)تحت عد )14273.
545 P

BARID IMMO
تأسيس

محرر) رسمي  عقد  بلقت�شى  (- (I
تم) فقد  (،2422 24) يسلبر) بتيريخ)
ذات) عقيري  استثلير  شركة  إنشيء)
(،(SPI-RFA((قواعد تشغيلية مخففة
ذات) مجهولة  شركة  شكل  على 
بيلخصيئص) تتلتع  متغير،) رأسليل 

التيلية):
.BARID IMMO(:(التسلية

هدف) )فهرس)) تلثل  (: الغرض)
األصول) وإ ار1  ملكية  في  الشركة 

العقيرية املؤآر1.
موالي) شيرع  (: اإلآتليعي) مقرهي 
الربيط) (- (14.444 إسليعيل حسين)

حسين.
املد1):)99)سنة.

 54.444.444 (: األولى) امليل  رأس 
 رهم.

الشركيء):
.BARID AL MAGHRIB

.CDG BARID
.CDG CAPITAL

اإل ارAJARINVEST SA(:(1)ملثلة)
الد ن) نور  السيد  العيم  بلد رهي 

طهري.
السنة املدنية):)2422.

-)تم اإل داع القينوني بيملحكلة) (II
23) يسلبر) التجيرية بيلربيط بتيريخ)

.D131677( 2422)تحت عد
ملخص قصد النشر

األستيذ سيدي أحلد أمين التهيمي الوزاني

546 P

مينيآلنت كونسيلتين اند اكونط

ENAJAH ENERGIE شركة
ش م م 

رأس امليل : 144.444  رهم
 املقر الرئي�شي : )1 شيرع األبطيل 

رقم ) أكدال الربيط
جيص  وم) اتفيق  عقد  بلوآب 
شركة) مسير  قرر  (،2422 نونبر) (34
ذات) م  م  ش  (ENAJAH ENERGIE

الرأس امليل)144.444)مي  لي):
-)الفسخ املسبق للشركة.

-)تعيين السيد محلد آوا  الحلو)
للقييم بهذه املهلة.

شيرع) (1( التشطيب) عنوان  (-
األبطيل رقم)))أكدال الربيط.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية بيلربيط تحت عد ))13164 

بتيريخ)22) يسلبر)2422.
547 P

مينيآلنت كونسيلتين اند اكونط

 JANNAH شركة
EQUIPEMENT

ش م م 
رأس امليل : 144.444  رهم

 املقر الرئي�شي : )1 شيرع األبطيل 
رقم ) أكدال الربيط

جيص  وم) اتفيق  عقد  بلوآب 
شركة مسير  قرر  (،2422 نونبر) (2(

ش م م) (JANNAH EQUIPEMENT
ذات الرأس امليل)144.444)مي  لي):

-)الفسخ املسبق للشركة.
-)تعيين السيد محلد آوا  الحلو)

للقييم بهذه املهلة.
شيرع) (15 التشطيب) عنوان  (-

األبطيل رقم)))أكدال الربيط.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية بيلربيط تحت عد )131643  

بتيريخ)22) يسلبر)2422.
548 P

األستيذ1 أمينة ميلوني موثقة
شيرع الزرقطوني علير1 السعي 1 أ الطيبق األول)

شقة رقم)1)،)64444،)وآد1 املغرب

 » STE PORTAIL ESSAADA7 «
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي االآتليعي : 18 زنقة 
بور سعيد الطيبق الثيني الشقة 

رقم 6، 64444 وآد1 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

رقم التقييد في السجل التجيري : 
(4199

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 اكتوبر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
 STE PORTAIL ESSAADA («
عند) متبوعة  الشركة  تسلية  (.» (7

االقتضيء)بلختصر تسليتهي.
غرض الشركة بإ جيز):)مجزئ

بيعهي،) عقيرات،) و  أرا�شي  شراء)
تقسيلهي و تبي لهي،)و بوآه أعم آليع)
املنقولة) التجيرية،) املعيمالت امليلية،)
مبيشر) بشكل  املتعلقة  العقيرية  أو 
أو غير مبيشر بغرض الشركة و التي)

تسيهم في تطويرهي.
زنقة) (18 (: عنوان املقر االآتليعي)
بور سعيد الطيبق الثيني الشقة رقم)

6)وآد1)،64444)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.)

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

544)حصة) (: السيد لكنيني رحيل)
بقيلة)144) رهم للحصة)-

(: أحليد1) بن  العيمري  السيد  (-
544)حصة بقيلة)144) رهم للحصة
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء.
السيد لكنيني رحيل عنوانه):)زنقة)
 64444 وآد1) ( (18 رقم) بور سعيد 

املغرب.
أحليد1) بن  العيمري  السيد 
عنوانه):)حي املسير1 زنقة أبو ظبي رقم)

23)وآد1)64444)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء) (

ومواطن مسيري الشركة.
السيد لكنيني رحيل عنوانه):)زنقة)
 64444 وآد1) ( (18 رقم) بور سعيد 

املغرب.))))
أحليد1) بن  العيمري  السيد 
عنوانه):)حي املسير1 زنقة أبو ظبي رقم)

23)وآد1)64444)املغرب.
التسيير:

رحيل) لكنيني  السي 1  تعيين  تم 
كلسير ن) أحليد1  بن  العيمري  و 
للشركة لفتر1 غير محدو 1،)و تعتلد)
منفصلة) او  مشتركة  توقيعيت  على 
آليع) مع  املتشيركين  لللسير ن 

الصالحييت و لفتر1 غير محدو 1.
السنة االآتليعية):)من فيتح  ني ر)

إلى)31) يسلبر.))
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (48 بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)1752 .
549 P

FAMILY PECHE
SARL AU

شـركـة ذات مسؤولية محدو 1 
لشريك وحيد

رأسليلهي 144.444.44  رهم
مقرهي : حي املسجد زنقة 46 رقم )4     

الداجلة
تأسيـــس

بلقت�شى عقد عرفي بتيريخ))))))27 
تم إحداث القينون) (، (2422 أكتوبر)



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   128

مسؤولية) ذات  لشـركـة  األسي�شي 
محدو 1 بشريك وحيد.

 FAMILY PECHE (: التسليــة)
(،SARL A ASSOCIE UNIQUE
محدو 1) مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشريك وحيد.
سواء) الشركة  تهدف  (: الهــدف)
لحسيبهي) جيرآه  أو  املغرب   اجل 

الخيص أو لحسيب الغير إلى):
الصيد البحري.

العللييت) آليع  كذلك 
التي) امليلية  التجيرية،) الصنيعية،)
مبيشر1) غير  أو  مبيشر1  عالقة  لهي 

بيلهدف اإلآتليعي.)
املقر اإلآتليعي:))حي املسجد زنقة)

46)رقم))4)-)الداجلة.
من تيريخ) سنة ابتداء) (99 (: املــد1)

التأسيس النهيئـي.
في) امليل  رأس  حد   (: املـيل) رأس 
مقسم) 144.444.44) رهم  مبلغ)
 144 فئة) من  حصة  (1444 على)
 رهم للواحـد لفيئد1 السيد الشريك)

الوحيد عزيز املنتيج.
التسييـر):)عهـد تسييـر الشركـة إلى)

السيد الوحيد))عزيز املنتيج.
فيتـح) من  تبتـدئ  (: امليليـة) السنـة 
كل) من  31) يسلبر  في) وتنتهـي   ني ـر 

سنـة.
األربــيح):)%5)لالحتييط القينـــونـي.

اإل ـداع) تـم  (: القينـونـي) اإل ــداع 
القينـونـي بيملحكلـة االبتدائية لوال ـة)
آهـة الداجلة)-)وا ي الذهب،)بلد نـة)
الداجلـة  ـوم)17)نوفلبر)2422)تحـت)
التجيري) السجل  (1965/2022 رقم)

رقم)23195.
للنشر والبيين

1 C

 RAMOUCHE
AGRICULTURES

 ARL AU
شـركـة ذات املسؤولية املحدو 1 

بشريك وحيد  
رأسليلهي 144.444.44  رهم

حي النهضة 41 شيرع املوحد ن رقم 
76 - الداجلة  

رقم السجل التجيري : 15237
الوريدي (: الشريك الوحيد) (  قرر)
للشركة) ( عبد الرحيم املسير الوحيد)
 RAMOUCHE AGRICULTURE
 144.444.44 رأسليلهي) (،SARL AU
 رهم)،)مقرهي اإلآتليعي):)حي النهضة)
41)شيرع املوحد ن رقم)76)الداجلة،)
بيلداجلة،) (2422 أكتوبر) (26 بتيريخ)

بيلتغييرات التيلية):
توسيع نشيط الشركة.)

تم التغيير في البند)2)،)من القينون)
األسي�شي للشركة.

بيملحكلـة) القينـونـي  اإل ـداع  تـم 
الداجلة) آهـة  لوال ـة  االبتدائية 
الذهب،) وا ي  بإقليم  الذهب  وا ي 
تحت عد )) (2422 نوفلبر) (48 بتيريخ)

.1882/2022
للنشر والبيين

2 C

 IMYAF CONSTRUCTION
شركـة محدو 1 املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسليلهي 24.444  رهم

املقر اإلآتليعي : 189، حي السالم 
امتدا ، الجد د1

رقم التقييد في السجل التجيري
897)/ الجد د1

حل شركـة
العيم) الجلع  محضر  بلقت�شى 
(،2422 سبتلبر) (6 االستثنيئي بتيريخ)

تقرر مي  لي):
حل مبكر للشركة املعنية.

ملسوقي،) مليكة  السيد1  تعيين 
 MA73324 رقم) الوطنية  بطيقتهي 

مكلفة بإآراءات حل الشركة.
تعيين محل حل الشركة بيلعنوان)
امتدا ،) السالم  حي  (،189 (: التيلي)

الجد د1.
اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 
لدى) الضبط  بكتيبة  القينوني 
املحكلة االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)
26)أكتوبر)2422)تحت عد )29338.

جالصة وبيين

3 C

 CENTRE D’HEMODIALYSE

CHERKAOUI
شركـة محدو 1 املسؤولية 

رأسليلهي : 144.444  رهم

املقر اإلآتليعي: تجزئة ابن بي يس، 

رقم 11، ابن بي يس، الجد د1

رقم التقييد في السجل التجيري :

الجد د1 24143/

تأسيس شركـة

بلقت�شى عقد عرفي محرر بتيريخ)

21)نوفلبر)2422،)مسجل بتيريخ)21 

القينون) إعدا   تم  (،2422 نوفلبر)

األسي�شي لشركة محدو 1 املسؤولية)

بيملليزات التيلية):

محدو 1) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية.)

 CENTRE (: الشركة) تسلية 

.D’HEMODIALYSE(CHERKAOUI

تصفية) مركز  (: الشركة) غـرض 

الدم وغسل الكلي.

تجزئة) (: اإلآتليعي) املقر  عنوان 

بي يس،) ابن  (،11 رقم) بي يس،) ابن 

الجد د1.)

محد ) املبلغ  (: الشركة) رأسليل  (

   1444 144.444) رهم مقسم إلى) في)

 144.44 بقيلة) اآتليعية  حصة 

الواحد1 موزعة على) للحصة   رهم 

الشريكين كيلتيلي):)

 844 (: الشرقيوي) أميل  السيد1 

حصة اآتليعية.

السيد آهي  الغينمي):)244)حصة)

اآتليعية.

التسيير):)عهد بتسيير الشركة ملد1)

غير محد 1 للسيد1 أميل الشرقيوي)

للتعريف) الوطنية  للبطيقة  الحيملة 

.A338361(رقم

اإل داع) تم  القينوني:) اإل داع 

 القينوني بيملحكلة االبتدائية بيلجد د1

2422)تحت عد ) 12) يسلبر) بتيريخ)

.29541
جالصة وبيين

4 C

 ZERAD JOUR ET NUIT
شركـة محدو 1 املسؤولية 

رأسليلهي : 144.444 رهم

املقر اإلآتليعي :  وار لعيييشة، 

آليعة أوال  رحلون،  ائر1 ازمور، 

إقليم الجد د1

رقم التقييد في السجل التجيري:

الجد د1 / 59)8

تفويت حصص اآتليعية

بلقت�شى عقد عرفي محرر بتيريخ)

بتيريخ) مسجل  (2422 نوفلبر) (15

21)نوفلبر)2422)تلت عللية تفويت)

صييغة) وإعي 1  اآتليعية  حصص 

املعنية) للشركة  األسي�شي  القينون 

تبعي لعللية التفويت.

اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 

لدى) الضبط  بكتيبة  القينوني 

املحكلة االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)

عد ) تحت  (2422 12) يسلبر)

.29(98
جالصة وبيين

5 C

FIOشركة
SARL AU

العنوان :  وار اعطيرن تيلوليلت 

ازيالل 

إنشيء) تم  عرفي  عقد  بلقت�شى 

شركة ذات املسؤولية ذات الشريك)

الوحيد تحلل الخصيئص التيلية):

.AIT BEN OUN SARL(:التسلية

:) وار اعطيرن تيلوليلت))) العنوان)

أزيالل.)

مراكز) بين  وسيط  (: الغــرض)

التحليل والزبنيء)؛

توزيع موا  الصيدلة و التحيليل.

رأس املــيل):)144.444) رهم.

السنة املـيلية):)السنة امليال  ة.

مد1 الشركة):)99)سنة.

املسير):)عبد الصلد نيجي.)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية أزيالل تحت عد )59).

6 C
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املركز الجهوي لالستثلير

آهة الشيوية ور يغة

LUSTRAL SERVICE
SARL AU

نوفلبر) (7 بتيريخ) عقد  بلقت�شى 

النظيم) وضع  تم  بسطيت  (2422

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

)لشريك واحد والتي تحلل) املحدو 1)

الخصيئص التيلية):

 LUSTRAL SERVICE (: التسلية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القينونية) ( الصفة)

املسؤولية املحدو 1 لشريك واحد.

أنشطة) (: اإلآتليعي) الهدف 

النظيفة.
رأس امليل):)حد  رأسليل الشركة)

بلبلغ)144.444) رهم في  د):

ور 1 بسيم)144.444) رهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل سنة.

:)حي املجيزر زنقة) املقر اإلآتليعي)

مليلية الرقم)88)سطيت.

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)

للسيد1 ور 1 بسيم))ملد1 غير محد 1.

اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 

االبتدائية) بيملحكلة  القينوني 

بسطيت تحت رقم)1370/2022)كلي)
تم تسجيل الشركة بيلسجل التجيري)

عد ) تحت  (05/12/2022 بتيريخ)

 .7275

7 C

املركز الجهوي لالستثلير)

آهة الدار البيضيء-)سطيت

 BOULANGERIE  ACHLI
SARL AU 

عليه) مصي ق  عقد  بلقت�شى 

بسيدي) (01/12/2022 بتيريخ)

النظيم) وضع  تم  رحيل،) بن  محلد 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 لشريك وحيد والتي تحلل)

الخصيئص التيلية):

  BOULANGERIE (: التسلية)
.ACHLI SARL AU

ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 
املسؤولية املحدو 1 لشريك وحيد.

الهدف اإلآتليعي):)مخبز1.
رأسليل) حد   (: امليل) رأس 
في  د) 14.444) رهم  بلبلغ) الشركة 

عبد الرحيم عشلي)14.444) رهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي.
من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل عيم.
رضوان) أرض  (: اإلآتليعي) املقر 
سوق) رحيل  بن  محلد  سيدي 

الخليس سطيت.
التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)
للسيد عبد الرحيم عشلي ملد1 غير)

محد 1.
اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 
االبتدائية) بيملحكلة  القينوني 
 1383/2022 رقم) تحت  بسطيت 
بيلسجل) الشركة  تسجيل  تم  كلي 
تحت) (07/12/2022 التجيري بتيريخ)

رقم)7285.
8 C

املركز الجهوي لالستثلير)
آهة الدار البيضيء-)سطيت

OMEGA GRILLAGE 
SARL AU

عليه) مصي ق  عقد  بلقت�شى 
تم) بسطيت،) (02/12/2022 بتيريخ)
ذات) لشركة  األسي�شي  النظيم  وضع 
وحيد) لشريك  املحدو 1  املسؤولية 

والتي تحلل الخصيئص التيلية):
  OMEGA GRILLAGE (: التسلية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القينونية) الصفة 

املسؤولية املحدو 1 لشريك وحيد.
تصنيع) (: اإلآتليعي) الهدف 

الشبيك السلكية.
رأس امليل):)حد  رأسليل الشركة)
بلبلغ)144.444) رهم في  د محفوظ)

افقيرعلي)144.444) رهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد1)

التأسيس النهيئي.

من فيتح  ني ر إلى) (: السنة امليلية)

31) يسلبر من كل عيم.

و ا  ة العرفين) (: املقر اإلآتليعي)

السكنية البقعة رقم)224)سطيت.

التسيير) حق  أعطي  (: التسيير)

غير) ملد1  افقيرعلي  محفوظ  للسيد 

محد 1.

اإل داع) تم  (: القينوني) اإل داع 

االبتدائية) بيملحكلة  القينوني 

 1382/2022 رقم) تحت  بسطيت 

بيلسجل) الشركة  تسجيل  تم  كلي 

تحت) (07/12/2022 التجيري بتيريخ)

رقم)7283.

9 C

STE DAY CLEAN

 SARL

رييض السالم ب 14 رقم 1 بني مالل 

رأس امليل : 14.444  هم 

السجل التجيري رقم 5413

إعالن تصفية شركة 

االستثنيئي) القرار  بلقت�شى 

لشركيء)الشركة))بتيريخ)13/09/2022       

تم مي  لي):

إعالن تصفية الشركة أعاله.

تعيين السيد محلد امين جلوفي)

رقم) (14 ب) ( السالم) رييض  القيطن 

وتحد د) لهي  مصفيي  مالل  بني  (1

اجتصيصه.

تعيين مقر الشركة مقرا للتصفية.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بني مالل تحت رقم)3)9.

10 C

L-expert-comptable.ma

DATAKAD
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

L-expert-comptable.ma

 Bd(d›Anfa, Casablanca 73

 20060 ، 20060، casablanca

maroc

DATAKAD شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 14 شيرع 

ورزازات , حسين,الربيط - 14414 

الربيط املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.138245

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تم تحويل) 46)أبريل) املؤرخ في)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

حسين,الربيط) (, ورزازات) شيرع  (14«

14414)الربيط املغرب«)إلى)»علير1) (-

الثيلث) الطيبق  (، املركز،) الربيط 

شيرع) (، (4/6 وب) (4/5 مكتب رقم ب)
شيرع) (، زنقة إ نيون) (، األمم املتحد1)

(، أبطيل) وشيرع  الخطيب  بن  علر 

أكدال الربيط.)14444)الربيط املغرب)

14444)الربيط املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

48) ونيو) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)125364.

1I

cabinet(jdaini

CHIKHAOUI QUAD
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

CHIKHAOUI(QUAD شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 21 

زنقة ا ارسة حي النهضة عين الركي 1 

- 63244 الركي 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

8(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم إعدا  القينون) (2422 فبرا ر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.CHIKHAOUI(QUAD

*األلعيب) (: غرض الشركة بإ جيز)

رقم) (: والترفيهعنوان املقر االآتليعي)

عين) النهضة  حي  ا ارسة  زنقة  (21

الركي 1)-)63244)الركي 1 املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: شيخيوي) سلير  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد سلير شيخيوي عنوانه)ا))

عين) (46 رقم) الثيني  الحسن  شيرع 

الركي 1)63244)الركي 1 املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سلير شيخيوي عنوانه)ا))

عين) (46 رقم) الثيني  الحسن  شيرع 

الركي 1)63244)الركي 1 املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

أبريل) (13 بتيريخ) ببركين  االبتدائية 

2422)تحت رقم)193.

2I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MAADEN ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شيرع موريتينيي صندوق البر د 
2649 ، 4444)، مراكش املغرب
MAADEN ESTATE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 57 شيرع 
موريتينيي صندوق البر د 2649 - 

4444) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

1316(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MAADEN ESTATE
تأآير) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) املفروشةعنوان  املبيني  آليع 
موريتينيي) شيرع  (57 (: االآتليعي)
 (4444 (- (2649 البر د) صندوق 

مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسليل  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد1 انيسة بنكيني):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
حصة) (544 (: السيد فهيم صكي)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) بنكيني  انيسة  السيد1 
 Avenue( De( Compiègne  15

77294)ميتري موري فرنسي.
 23 السيد فهيم صكي عنوانه)ا))
 Avenue( Des( Bosquets( 77290

ميتري موري فرنسي.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بنكيني  انيسة  السيد1 
 Avenue( De( Compiègne  15

77294)ميتري موري فرنسي
 23 السيد فهيم صكي عنوانه)ا))
 Avenue( Des( Bosquets( 77290

ميتري موري فرنسي
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2562)1.

3I

L-expert-comptable.ma

INTERTOUCH
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ملثل قينوني للشركة

L-expert-comptable.ma
 Bd(d›Anfa, Casablanca 73

 20060 ، 20060، casablanca
maroc

INTERTOUCH »شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 193 شيرع 
أم الربيع شقة 11 الطيبق ) الدار 
البيضيء - - الدار البيضيء املغرب.

»تعيين ملثل قينوني للشركة«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.162679
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
وتبعي) (2422 أكتوبر) (17 في) املؤرخ 
تعيين) تقرر  الحيلي  املسير  الستقيلة 

امللثل) ن))القينوني) ن):)
-)آين ارنيست تينك تيي
-)  فيد جينجيين ميرك

ذات) شركة  (INTERTOUCH (-
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
الوحيد الكيئن مقرهي اإلآتليعي ب:)
193)شيرع أم الربيع شقة)11)الطيبق)
البيضيء) الدار  (- البيضيء) الدار  ((

املغرب
عند) التجيري  السجل  رقم 

االقتضيء:)162679

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854551.

(I

مكتـــب حسيبــيت آنرال او  تيكس ش.)م.)م

STE AGADIR FISC SARL
إعالن متعد  القرارات

مكتـــب حسيبــيت آنرال او  تيكس 

ش. م. م

حي تلد د الزيتون رقم 56 تكوين 

اكي  ر ، 84444، اكي  ر املغرب

STE AGADIR FISC SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: بلوك 

س رقم 215 اسكي تيكوين اكي  ر - 

84444 تيكوين املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.22339

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)45) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:41 رقم) قرار 

فوت السيد لحسن عشعيش) مي لي:)

144)حصة اآتليعية من أصل)144 
لفيئد1 السيد الحسن آوي

على) الذي  نص  (:42 رقم) قرار 

لحسن) السيد  استقيلة  مي لي:)

عشعيش من تسيير الشركة وتعيين)

السيد لحسن آوي كلسيير وشريك)

وحيد للشركة

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)47)من النظيم السي�شي):)

الذي  نص على مي لي:)استفي  السيد)

لحسن آوي من الحصص التي تقدر)

ب)144)حصة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

13) آنبر) بتيريخ) بيكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)119666.

5I
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cabinet(jdaini

SOUDAD AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

SOUDAD AGRICOLE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار بومية 

شويحية بركين - 63253 بركين 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.3363

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2419 غشت) (15 في) املؤرخ 

املصي قة على):
املبطول) املكي  ((1( السيد) تفويت 

أصل) من  اآتليعية  حصة  (244

((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.444

15)غشت) عبد املجيد سو ا  بتيريخ)

.2419

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

ميرس) (12 بتيريخ) ببركين  االبتدائية 

2421)تحت رقم)143/2021.

6I

cabinet(jdaini

DWIRIA AGENCE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

DWIRIA AGENCE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي بلوك ف 
رقم 7 حي سيدي سليلين بركين - 

63344 بركين املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

8123

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

القينون) إعدا   تم  (2421 28) ونيو)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.DWIRIA AGENCE

نقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

املقر) الغيرعنوان  لحسيب  البضيئع 

حي) (7 رقم) ف  بلوك  (: االآتليعي)

سيدي سليلين بركين)-)63344)بركين)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

بنليلونة) الغيني  عبد  السيد 

144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444 (:

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

بنليلونة) الغيني  عبد  السيد 

اف حي سيدي) بلوك  (47 عنوانه)ا))

سليلين بركين)63344)بركين املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

بنليلونة) الغيني  عبد  السيد 

اف حي سيدي) بلوك  (47 عنوانه)ا))

سليلين بركين)63344)بركين املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

أكتوبر) (24 بتيريخ) ببركين  االبتدائية 

2421)تحت رقم)614/2021.

7I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

BERRADA LIGHTING
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
BERRADA LIGHTING شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي متجر 
بيلطيبق األر�شي إقيمة مونيي زواغة 
طريق عين الشقف تجزئة القرويين 

- 34444 فيس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.59733

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 12) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (BERRADA LIGHTING
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
بيلطيبق) متجر  اإلآتليعي  مقرهي 
األر�شي إقيمة مونيي زواغة طريق عين)
 34444 (- القرويين) تجزئة  الشقف 
فيس املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق)

الغرض اإلآتليعي.
متجر) ب  التصفية  مقر  حد   و 
بيلطيبق األر�شي إقيمة مونيي زواغة)
طريق عين الشقف تجزئة القرويين)

-)34444)فيس املغرب.)
و عين:

حلز1 برا 1 وعنوانه)ا)) السيد)1))
إقيمة الكوتر الضقة رقم)2)شيرع إبن)
فيس املغرب) (34444 الخطيب فيس)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
بيلطيبق) متجر  (: بيلتصفية) املتعلقة 
األر�شي إقيمة مونيي زواغة طريق عين)

الشقف تجزئة القرويين)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5222.

8I

M F B C

اسبري فارما
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

M F B C
)13 ز اوية شي رع اوال   زيي ت وزتقة 
اسوا ت علي ر B 1 الطي بق ) رقم 7 ، 

24544، الد ا ر البيصي ء املغر ب
اسبري فيرمي شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي اقي مة  ار 
اال مين تجزئة 1 رقم ) الدرو1 الكير1 

- 26242 برشيد املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.15617

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 أكتوبر) (14 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
اسبري فيرمي مبلغ رأسليلهي)144.444 
اقي) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان   رهم 
مة  ار اال مين تجزئة)1)رقم)))الدرو1)
الكير1)-)26242)برشيد املغرب نتيجة)

ل):)اسبي ب ميلية.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
الواحة)2)الرقم)))الطيبق)2)-)23444 

بني مال ل املغرب.)
و عين:

السلكيوي) سكينة  السيد)1))
 ( الرقم) (2 تجزئة الواحة) وعنوانه)ا))
بني مال ل املغرب) (23444  2 الطيبق)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 47 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)1343.

9I
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L-expert-comptable.ma

cat advertising

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

L-expert-comptable.ma

 Bd(d›Anfa, Casablanca 73

 20060 ، 20060، casablanca

maroc

cat(advertising شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 22 

شيرع البيرك محج الرشيدي ،الدار 

البيضيء - 24254 الدار البيضيء. 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.365673

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر) (2422 شتنبر) (12 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (cat( advertising حل)

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

 54.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 

 22 اإلآتليعي)  رهم وعنوان مقرهي 

،الدار) شيرع البيرك محج الرشيدي)

البيضيء.) الدار  (24254 (- البيضيء)

املغرب نتيجة ملشيكل إ ارية.

و عين:

الد ن) صالح  أ لن  السيد)1))

محلو  الغلراوي وعنوانه)ا))القيهر1)

((1( كلصفي) مصر  القيهر1  (44444

للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

بتيريخ)12)شتنبر)2422)وفي)22)شيرع)

البيرك محج الرشيدي)،الدار البيضيء)

-)24254)الدار البيضيء.)املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 46 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم))5)4)8.

14I

LE MONOPOLE

NOAMER
إعالن متعد  القرارات

LE MONOPOLE
 BD YACOUB EL MANSOUR
 RUE(ISHAK(IBNOU(HANINE
 N 17 CASABLANCA، 20100،

CASA MAROC
NOAMER »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: زاوية 

شيرع يعقوب املنصور، زنقة اسحيق 
ابن حنين الطيبق1 الشقة1 - - الدار 

البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.(47185

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)45)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
آد د ن:) شريكين  موافقة  مي لي:)
العي  ة) غير  العيمة  الجلعية  توافق 
على  مج شريكين آد د ن في رأس)
ميل الشركة واللذ ن تبتي موافقتهلي)
عبد) للسيد  منهلي  وكيلة  بلوآب 
قرار) في  لتلثيلهلي  عربي  اللطيف 
في) الجد د1  ومسيهلتهلي  موافقتهلي 
أوال ) هم  هؤالء) الشركة.) ميل  رأس 
السيد عبد اللطيف عربي:)1.)السيد1)
سكينة عربي)،)ولدت في)1994.)14.4 
،)حيصلة) املغرب) (، في الدار البيضيء)
واملقيلة) (BE 827863 ر.ب.و) على 
بفرنسي.)2.)السيد علي عربي)،)ولد في)
5/8/1992)في الدار البيضيء)،)املغرب)
مقيم) (BE  8(8555 ر.ب.و) حيمل  (،
برقم)15)إقيمة رفيرا زنقة آبل حبري)

الطيبق)1)الشقة)6)الدار البيضيء.)
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
الجلعية) توافق  امليل:) رأس  زيي 1 
رأس) زيي 1  على  العي  ة  غير  العيمة 
إنشيء) جالل  من  الشركة  ميل 
بقيلة) سهم آد د  ((944( تسعليئة)
(، منهي) لكل  )144.44)) رهم  ميئة)
وبيلتيلي زيي 1 رأس ميل الشركة من)

)10،000.00)) رهم) آالف) عشر1 

)100،000.00)) رهم.) إلى ميئة ألف)

 تم تقسيم هذه الزيي 1 في رأس امليل)

تحرير االكتتيب) (- التيلي:) النحو  على 

ميئة) ((844( في ثلينليئة سهم آد د)

قبل) من  (، للسهم) )144.44)) رهم 

السيد عبد اللطيف عربي عن طريق)

تعويض   ون معينة وسيئلة مصدق)

حسيبيت.) مدقق  قبل  من  عليهي 

)84.444)) رهم) ألف) ثلينون  أو 

 (54( -اكتتيب جلسين سهلي آد دا)

من) للسهم  )144.44)) رهم  ميئة)

او) نقدا.) قبل السيد1 سكينة عربي 

(- )5،000.00)) رهم) االف) جلسة 

 (54( اكتتيب جلسين سهلي آد دا)

ميئة))144.44)) رهم للسهم من قبل)

السيد علي عربي نقدا او جلسة االف)

)5،000.00)) رهم.

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

تعد ل شكل الشركة:)توافق الجلعية)

العيمة غير العي  ة على تعد ل شكل)

الشركة بعد  جول شركيء)آد  ومن)

القينونية.) للنصوص  االمتثيل  أآل 

سيكون الشكل الجد د للشركة هو’’)

شركة ذات مسؤولية محدو 1)’’)بدال)

’’)شركة ذات مسؤولية محدو 1) من)

صالحييت) الوحيد’’.) لللسيهم 

وتحد ث) القينونية  اإلآراءات 

الصالحييت) آليع  تلنح  القوانين.)

أو مستخرج من هذا) لحيمل نسخة 

التقرير للقييم بيإلآراءات املنصوص)

عليهي في القينون.

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  (:6 رقم) بند 

السيد عربي عبد) املسيهليت:) مي لي:)

تسعة) مبلغ  للشركة  اللطيف  قدم 

)94.444.44)) رهم.) ألف) وتسعين 
تسعون) وقدره  املذكور  املبلغ  إن 

عن) نيتج  )94.444.44)) رهم  ألف)

مسيهلة نقد ة قدمت سيبقي بلبلغ)

عشر1 االف  رهم ومن تعويض عن)

  ون معينة وسيولة للشركة مصدق)

حسيبيت.) مدقق  قبل  من  عليهي 

من) كل  تسيهم  84.444.44) رهم 

علي) والسيد  أوربي  سكينة  السيد1 

أوربي بلبلغ جلسة آالف))5444.44) 
 رهم على التوالي عن طريق التحويل)

املصرفي وتحويل الشيكيت
على) الذي  نص  (: (7 رقم) بند 
تم تحد د) مي لي:)رأس امليل السهمي:)
100،000.00)ميئة) رأس امليل بلبلغ)
 1444 وهي مقسلة إلى) ألف)) رهم.)
مرقلة) (، 144) رهم) منهي) كل  سهم 
بيلكيمل) مدفوعة  (1444 إلى) (1 من)
موزعة على النحو التيلي:)-1)تسعليئة)
 (144.44( ميئة) بقيلة  سهم  ((944(
و فعهي) بهي  اكتتب  (، للسهم)  رهم 
مرقلة) (، السيد عبد اللطيف عربي)
بقيلة) سهلي  (54  2-  944 إلى) (1 من)
144) رهم للسهم،)اكتتب بهي شركة)
من) مرقلة  عربي،) سكينة  السيد1 
بيلكيمل) مدفوعة  (، (954 إلى) (941
بقيلة) سهلي  (54  3- للشركة.) نقدا 
144) رهم للسهم،)اكتتب بهي السيد)
علي عربي)’)مرقلة من)951)إلى)1444 
نقد) إلى  بيلكيمل  مدفوعة  سهلي 

الشركة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854163.

11I

REBDA FILMS SARL

REBDA FILMS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

REBDA FILMS SARL
شيرع فيس زنقة االوروغواي إقيمة 
شيليء الطيبق 2 الرقم 6 طنجة ، 

94444، طنجة املغرب
REBDA FILMS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

فيس زنقة االوروغواي إقيمة شيليء 
الطيبق 2 الرقم 6 - 94444 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
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رقم التقييد في السجل التجيري : 

1334(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.REBDA FILMS

إنتيج) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

أي) أعم  وبشكل  القصير1  األفالم 

إنتيج سلعي بصري.

شيرع) (: االآتليعي) املقر  عنوان 

فيس زنقة االوروغواي إقيمة شيليء)

طنجة) (94444 (- (6 الرقم) (2 الطيبق)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 754 (: اعويطة) سعيد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد1 بدرية بنعلر):)254)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

اعويطة عنوانه)ا)) السيد سعيد 

تجزئة البحر شيرع مو�شى بن نصير)
رقم)42 93244)املضيق املغرب.

عنوانه)ا)) بنعلر  بدرية  السيد1 

تجزئة البحر شيرع مو�شى بن نصير)
رقم)42 93244)املضيق املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

اعويطة عنوانه)ا)) السيد سعيد 

تجزئة البحر شيرع مو�شى بن نصير)
رقم)42 93244)املضيق املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

12) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264523.

12I

auditeexpert

STE GLOBALE STRATEGY
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

auditeexpert
 n 5 Rue(Ghassan(Kanafani 6

 eme(etage(fes(n 5 Rue(Ghassan
 Kanafani 6 eme(etage(fes،

30000، Fes(maroc
STE GLOBALE STRATEGY شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 18 اقيمة 
النخيل 2 زنقة بدر شيكر السييب 
شيرع عالل بن عبد هللا رقم 11 
الطيبق ) فيس - 34444 فيس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

7(845
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.GLOBALE STRATEGY
الترويج) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
الزراعةعنوان) التجير1  للعقيرات 
املقر االآتليعي):)18)اقيمة النخيل)2 
زنقة بدر شيكر السييب شيرع عالل)
فيس) (( الطيبق) (11 بن عبد هللا رقم)

-)34444)فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد الصد ق بوعيي  عنوانه)ا))
زنقة بدر شيكر) (2 اقيمة النخيل) (18
السييب شيرع عالل بن عبد هللا رقم)
فيس) (34444 فيس) (( الطيبق) (11

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الصد ق بوعيي  عنوانه)ا))

زنقة بدر شيكر) (2 اقيمة النخيل) (18

السييب شيرع عالل بن عبد هللا رقم)

11)الطيبق)) 34444)فيس املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

47) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5495.

13I

 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

 STE HAMDANI TRAVAUX

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 L›AFRICAINE(D›ETUDES

FINANCIERES ET COMPTABLES

 BD(MOHAMED(V(N 281 APP

 7 BENI(MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC

 STE HAMDANI TRAVAUX SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدو 1 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة منزه 

االطلس 2 رقم 13 الطيبق االول - 

23444 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

13(93

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.HAMDANI TRAVAUX SARL AU

-منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
عقيري

-االعليل املختلفة والبنيء

بيلتقسيطعنوان) -بيع موا  البنيء)

املقر االآتليعي):)تجزئة منزه االطلس)
2)رقم)13)الطيبق االول)-)23444)بني)

مالل املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: حلداني) توفيق  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد توفيق حلداني عنوانه)ا))
تجزئة منزه االطلس)2)رقم)13 23444 

بني مالل املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد توفيق حلداني عنوانه)ا))
تجزئة منزه االطلس)2)رقم)13 23444 

بني مالل املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتيريخ)12) آنبر)

2422)تحت رقم)5)12.

1(I

ILYADO CONSULTING

 STE SUPERMARCHE JOUD
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
قفل التصفية

ILYADO CONSULTING

 BOULEVARD(IBN(KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER(ETAGE (PRES

 CAFE(EL(OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 STE SUPERMARCHE JOUD

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
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وعنوان مقرهي اإلآتليعي : املحل 

تجزئة الجو  رقم 1 حي أم الظهر 

بني مالل بني مالل 23444 بني مالل 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.9433

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 46)شتنبر) املؤرخ في)

 STE SUPERMARCHE JOUD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

مقرهي اإلآتليعي املحل تجزئة الجو )
بني) مالل  بني  الظهر  أم  حي  (1 رقم)

مالل)23444)بني مالل املغرب نتيجة)

للـــــــــعــدم استيفـــــــــــــــيء)غـــــرض الشـــركــــــة..

و عين:

شريف) عبدهللا  السيد)1))

ام اظهر حي الجو  بلوك) وعنوانه)ا))

مالل) بني  (23444  42 الرقم) (48

املغرب كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

املحل) وفي  (2422 شتنبر) (46 بتيريخ)

الظهر) أم  حي  (1 رقم) الجو   تجزئة 

بني مالل) (23444 بني مالل بني مالل)

املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتيريخ)11)أكتوبر)

2422)تحت رقم)1009/2022.

15I

SOCEFISC

HORIZON PACK
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

SOCEFISC

 N°33 AV(FARHAT(HACHAD(EL

 QODS(AGADIR ، 80000، agadir

maroc

HORIZON(PACK شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة)11 
رقم 9الجرف انزكين - 86354 انزكين 

املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.15(17
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)24)أكتوبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
(- انزكين) 9الجرف  رقم) »زنقة)11)
»سوق) إلى) املغرب«) انزكين  (86354
(- تلزارت ا ت ملول) (183 الخير رقم)

86154)انزكين املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
17) آنبر) بتيريخ) بينزكين  االبتدائية 

2422)تحت رقم)2357.
16I

achaa(lahcen

 SOCIETE DE REALISATION
 DE TRAVAUX

 TOPOGRAFIQUES ET
)CADASTRAUX (SRTTC

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

achaa(lahcen
 RES. DABIB, 2 EME(ETAGE

 APP(N°05, RUE(KHALID(BEN
 EL(OUALID, GUELIZ، 40000،

MARRAKECH(MAROC
 SOCIETE DE REALISATION DE
 TRAVAUX TOPOGRAFIQUES
 (ET(CADASTRAUX (SRTTC

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

االز هيراقيمة ابن سيني علير1 رقم 8 
الشقة 42 - 4444) مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.24915
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
 2422 45) آنبر) في) املؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 
 SOCIETE DE REALISATION DE
 TRAVAUX TOPOGRAFIQUES
مبلغ) ((ET CADASTRAUX (SRTTC

وعنوان) 254.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي تجزئة االز هيراقيمة)
 42 الشقة) (8 رقم) علير1  سيني  ابن 
(: مراكش املغرب نتيجة ل) ((4444 (-

توقف النشيط.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 8 االز هيراقيمة ابن سيني علير1 رقم)
الشقة)42)-)4444))مراكش املغرب.)

و عين:
احلداني) احلد  السيد)1))
الكريم) عبد  شيرع  وعنوانه)ا))
الخطيبي علير1 رقية بلوك ب الشقة)
املغرب) مراكش  ((4444  2( رقم)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم))254)1.
17I

BENZINA FIRDAOUS

BRC AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES(MAROC

BRC AUTO شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 175 حي 
املنزه حيم - 14124 الربيط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

16(729
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 BRC (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.AUTO

كراء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) سيئقعنوان  بدون  السييرات 
(- حيم) املنزه  حي  (175 (: االآتليعي)

14124)الربيط املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 544.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد سيمي بنز ة):)1.254)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد ا لن بنز نة):)1.254)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
 1.254 (: كطي ة) كوثر  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 1.254 (: فيطمي) سير1  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) بنز نة  سيمي  السيد 
5267)شيرع لويس آوزيف  وسيت)

11294)مورييل كندا.
عنوانه)ا)) بنز نة  ا لن  السيد 
اقيمة آنين الوفيق علير1)-ب-)شقة)

49 12444)تلير1 املغرب.
عنوانه)ا)) كطي ة  كوثر  السيد1 
5267)شيرع لويس آوزيف  وسيت)

11294)مورييل كندا.
عنوانه)ا)) فيطمي  سير1  السيد1 
اقيمة آنين الوفيق علير1)-ب-)شقة)

49 12444)تلير1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) فيطمي  سير1  السيد1 
اقيمة آنين الوفيق علير1)-ب-)شقة)

49 12444)تلير1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)7)145.
18I

الشـركـة الصـحراويـة لللحـيسبة واالستشـيرات)

القـينـونيـة

SAN BETON
إعالن متعد  القرارات

الشـركـة الصـحراويـة لللحـيسبة 
واالستشـيرات القـينـونيـة
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224 شـيرع مكـة علـير1 صـومأصيـل 

الطـيبق األول ص,ب 538 العيـون ، 

74444، العيـون املغـرب

SAN BETON »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 1.5 طـريق 

السلـير1 العيون - - العيــون املغـرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: -.

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)12) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:41 رقم) قرار 

التجـيري) النشـيط  •تـوسيـع  مي لي:)

التـيليـة:) األنشطـة  بـيضـيفـة  للشـركـة 

النقل لفـيئـد1 الشـركـة،)النقـل لفـيئـد1)

لفـيئـد1) املستخـدميـن  نقل  الغيـر،)

النقل املبر ) الشـركـة ولفـيئـد1 الغيـر.)

الوطنـي والدولي.)النقل الحضري وبين)

النقل) والبضيئع.) لألشخيص  املدن 

نقل آليع) الركيب.) نقل  (، السييحي)

شيحنيت) تأآير  واملييت.) املركبيت 

تأآير وإ ار1 وتشغيل) نقل البضيئع.)

آليع شركيت أو وكيالت النقل.)تلثيل)

آليع الشركيت الوطنية واألآنبية في)

•تعييـن السيـد محلـد) مجيل النقل.)

مليـن سنـو  كلسيـر للشـركـة.

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)42)غـرض الشـركـة:)الذي)

(- (........................- مي لي:) على   نص 

النقل لفـيئـد1 الشـركـة،)النقـل لفـيئـد1)

لفـيئـد1) املستخـدميـن  نقل  (- الغيـر،)

الشـركـة ولفـيئـد1 الغيـر،)-)النقل املبر )

الوطنـي والدولي.)النقل الحضري وبين)

النقل) والبضيئع.) لألشخيص  املدن 

نقل آليع) الركيب.) نقل  (، السييحي)

شيحنيت) تأآير  واملييت.) املركبيت 

تأآير وإ ار1 وتشغيل) نقل البضيئع.)

آليع شركيت أو وكيالت النقل.)تلثيل)

آليع الشركيت الوطنية واألآنبية في)

مجيل النقل.)الــخ....

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)22/3535.
19I

FIDUCIAIRE AYMANE(ائتلينية أ لن

ATLAS RACHIDI FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

استدراك جطٍإ

بيلجريد1) وقع  جطٍإ) استدراك 
الرسلية

 FIDUCIAIRE أ لن) ائتلينية 
AYMANE

7)3)شيرع الورقطوني)،)444)5،)
جنيفر1 املغرب

 ATLAS RACHIDI FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان  (
السوق،) سيحة  املغطى  املستو ع 
جنيفر1) (5(444 (- القبيب) آليعة 

املغرب.

بيلجريد1) وقع  جطٍإ) إستدراك  (
الرسلية عد )5653)بتيريخ)43)ميرس)

.2421
بدال من):تم اإل داع القينوني لدى)
بيملحكلة) التجيري  السجل  مصلحة 
رقم) تحت  بليدلت  االبتدائية 
(،2421\42\48 بتيريخ) (2421\((

السجل التجيري عد )221
لدى) القينوني  اإل داع  :تم   قرأ)
بيملحكلة) التجيري  السجل  مصلحة 
رقم) تحت  بخنيفر1  االبتدائية 
(،2421\42\48 بتيريخ) (2421\((

السجل التجيري عد )221
البيقي بدون تغيير.

24I

FELEXIA CONSEILS

E-WORLD
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

FELEXIA CONSEILS
 RES(AL(IHSSANE(IMM 3 APPT

 4 MABROUKA. ، 40000،
Marrakech(MAROC

E-WORLD شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي محل رقم 
15 عللية الجبيالت تيمنصورت - 

4444) مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.14(445

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (25 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
E-WORLD)مبلغ رأسليلهي)144.444 
 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي محل)
رقم)15)عللية الجبيالت تيمنصورت)
(: مراكش املغرب نتيجة ل) ((4444 (-

غييب النشيط التجيري.
و حد  مقر التصفية ب محل رقم)
(- تيمنصورت) الجبيالت  عللية  (15

4444))مراكش املغرب.)
و عين:

حيرتي) العيبد ن  زين  السيد)1))
وعنوانه)ا))اقيمة ابن تومرت)1)علير1)
املغرب) مراكش  ((4444  6 رقم) ب 

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
49) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2374)1.

21I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

ONE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 Bd(yaacoub(el(mansour 239
 239 Bd(yaacoub(el(mansour،

24244، الدار البيضيء املغرب
ONE CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 61 شيرع 
اللة  يقوت ومصطفى ملعينى الطيبق 
2 الرقم 85 - 44)24 الدارالبيضيء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.3(6455

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (21 املؤرخ في)
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 
 ONE الوحيد) الشريك  ذات 
رأسليلهي) مبلغ  (CONSULTING
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
اللة  يقوت) شيرع  (61 اإلآتليعي)
ومصطفى ملعينى الطيبق)2)الرقم)85 
-)44)24)الدارالبيضيء)املغرب نتيجة)

ل):)صعوبيت ميلية.
و حد  مقر التصفية ب)61)شيرع)
اللة  يقوت ومصطفى ملعينى الطيبق)
الدارالبيضيء) (2(44 (- (85 الرقم) (2

املغرب.)
و عين:

محلد) مندون  السيد)1))
الزنقة) (11 الرقم) االلفة  وعنوانه)ا))
املغرب) الدارالبيضيء) (24244  55

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
اللة) شيرع  (61 (: بيلتصفية) املتعلقة 
 2 الطيبق) ملعينى  ومصطفى   يقوت 

الرقم)85)الدارالبيضيء
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم))85417.
22I

ACCOUNTAX

BOURKHISSI FRERES
إعالن متعد  القرارات

ACCOUNTAX
 BENI(MELLAL(BD 20 AOUT
 4EME(ETAGE، 23000، BENI

MELLAL MAROC
BOURKHISSI(FRERES »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 
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الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 14) شيرع 

الزرقطوني، اقيمة حلد، الطيبق 
1 - - الدارالبيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.((3731

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)34)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
الذي  نص على) قرار رقم االول:)
مي لي:)فوت علر بورجي�شي الى محلد)
حصة من اصل) (27444 بورجي�شي)

34444
الذي  نص على) قرار رقم الثيني:)
مي لي:)تعيين محلد بورجي�شي مسير)

مشيرك آد د للشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
الى) للشركة  القينوني  تغييرالشكل 
شركة محدو 1 املسؤولية ذات عد1)

شركيء
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)

تغيير توزيع الحصص من الرأسليل
على) الذي  نص  (:15 رقم) بند 
آد د) مشيرك  مسير  تعيين  مي لي:)

للشركة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854279.
23I

FIDULIMAR

MIKBI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

fidulimar
 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

MIKBI شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار مقبي 
اكنيون - 5344) تنغير املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.1(79

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 12) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1))الحسين اكيس)
334)حصة اآتليعية من أصل)334 
لحسن) ((1( السيد) لفيئد1  حصة 

اكيس بتيريخ)12) آنبر)2422.
تفويت السيد))1))مصطفي اكيس)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (2.(24
24).2)حصة لفيئد1 السيد))1))وليد)

اكيس بتيريخ)12) آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بتنغير  االبتدائية 

2422)تحت رقم)963.
2(I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

TRAITEUR DOUAAE
شركة املسيهلة

حل شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 BUREAUX(MARINA 3 EME

 ETAGE(BUR 19 AV(ABDELKRIM
 BENJELLOUN(VN(FES، 30000،

FES MAROC
TRAITEUR DOUAAE شركة 

املسيهلة)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 98 زنقة 
إ كلي شيرع شنقيط الزهور 2 - 

34444 فيس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(2819

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2419 ميي) (15 في) املؤرخ 
 TRAITEUR املسيهلة) شركة  حل 
 34.444 رأسليلهي) مبلغ  (DOUAAE
 98 اإلآتليعي)  رهم وعنوان مقرهي 
زنقة إ كلي شيرع شنقيط الزهور)2)-)
34444)فيس املغرب نتيجة ل):)الحل)

والتصفية النهيئية للشركة.
98)زنقة) و حد  مقر التصفية ب)
(- (2 الزهور) شنقيط  شيرع  إ كلي 

34444)فيس املغرب.)

و عين:
كلوني) عثلين  السيد)1))
وعنوانه)ا))رقم)23)زنقة رواندا شيرع)
املنيمة الزهور)1 34444)فيس املغرب)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية بفيس بتيريخ)28)ميي)2419 

تحت رقم)1876.

25I

Cabinet(Comptable(Marzofid

SQUID WOK SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue(Ibn(Aicha(Résid.les(huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(MAROCA
SQUID(WOK(SARL(AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة بن 
قدامي تجزئة التوفيق علير1 املروى ) 

محل ) - 4444) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SQUID(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.WOK(SARL(AU

غرض الشركة بإ جيز):)•)جدميت)
من) غيرهي  أو  و/) امسيوية  املطيعم 

جدميت تقد م الطعيم املتنقلة)،
وتحضير) الخدميت  تقد م  (•

وتوصيل الوآبيت.
وآبيت صحية) وتقد م  إعدا   (•
في) املكتب  وفي  املنزل  في  متوازنة 
مراكش وآليع املنيطق) آليع أنحيء)
(: املحيطة بهي.عنوان املقر االآتليعي)
زنقة بن قدامي تجزئة التوفيق علير1)
مراكش) ((4444 (- (( محل) (( املروى)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد سيب نسيم):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) نسيم  سيب  السيد 
علير11  (111 شقة) سلطينة  إقيمة 
 (4444 شيرع عبد الكريم الخطيبي)

مراكش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) نسيم  سيب  السيد 
علير11  (111 شقة) سلطينة  إقيمة 
 (4444 شيرع عبد الكريم الخطيبي)

مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
12) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)44)2)1.
26I

FIDULIMAR

CLIM FROID AIT ALLAL
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

fidulimar
 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

CLIM FROID AIT ALLAL شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
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الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار 

تينوركين اكنيون - 5344) تنغير 
املغرب.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.36(9
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم) (2422 12) آنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
 24.444« أي من) »584.444) رهم«)
عن) »644.444) رهم«) إلى)  رهم«)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بتنغير  االبتدائية 

2422)تحت رقم)961.
27I

2S COMPTE

سوسلمى
إعالن متعد  القرارات

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

سوسلمى »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: محطة زيز 
شيرع الحسن الثيني - 25464 ابي 

الجعد املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.125

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)13) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
من) إآتليعية  حصص  بيع  مي لي:)
املختيرب.و.رقم) عدل  السيد  طرف 
إلى السيد حنبلي هشيم) (QA(3976

IA (4231(ب.و.رقم
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
الرحلين) العلوي عبد  السيد  تعيين 
)QA2(14)كلسير مشيرك) ب.و.رقم)

ثيني للشركة

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
استقيلة املسير املشيرك االول السيد)

QA(3976(عدل املختير ب.و.رقم
قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
تغير الشكل القينوني للشركركة ذات)
ذات) شركة  إلى  محدو 1  مسؤولية 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
السيد حنبلي هشيم)::4444)8) رهم
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
حصة) (8(44: هشيم) حنبلي  السيد 

إآتليعية)
على) الذي  نص  (:13 رقم) بند 
التسير السيد حنبلي ب.و.رقم مي لي:)
عبد) العلوي  السيد  او  (IA(4231

QA2(14((الرحلين ب.و.رقم
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) الجعد  بيبي  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)62.
28I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

TRAITEUR DOUAAE
شركة املسيهلة

قفل التصفية

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 BUREAUX(MARINA 3 EME

 ETAGE(BUR 19 AV(ABDELKRIM
 BENJELLOUN(VN(FES، 30000،

FES MAROC
TRAITEUR DOUAAE شركة 

املسيهلة
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 98 زنقة 

إ كلي شيرع شنقيط الزهور 2 - 
34444 فيس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.(2819
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2419 ميي) (16 في) املؤرخ 
شركة) (TRAITEUR DOUAAE
 34.444 رأسليلهي) مبلغ  املسيهلة 
 98 اإلآتليعي)  رهم وعنوان مقرهي 

زنقة إ كلي شيرع شنقيط الزهور)2)-)

34444)فيس املغرب نتيجة اللتوقف)

التيم لنشيط الشركة.

و عين:

كلوني) عثلين  السيد)1))
وعنوانه)ا))رقم)23)زنقة رواندا شيرع)

املنيمة الزهور)1 34444)فيس املغرب)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
زنقة) (98 وفي) (2419 ميي) (16 بتيريخ)

(- (2 الزهور) شنقيط  شيرع  إ كلي 

34444)فيس املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

13) ونيو) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2419)تحت رقم)2429.

29I

BELGA CONSULTING

DENCAMED
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

BELGA CONSULTING

 IMM 65 RUE(LONDRES(APT

 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc

DENCAMED شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 5) شيرع 

األبطيل شقة رقم ) أكدال - 14484 

الربيط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.155479

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 41) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):

الشيهد) علر  ((1( السيد) تفويت 

544)حصة اآتليعية من أصل)544 

حصة لفيئد1 السيد))1)) يسين بنعبد)

هللا بتيريخ)12)غشت)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

16) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)131273.

34I

BELGA CONSULTING

DENCAMED
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تغيير نشيط الشركة

BELGA CONSULTING
 IMM 65 RUE(LONDRES(APT
 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc
DENCAMED شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي االآتليعي 5) شيرع 

األبطيل شقة رقم ) أكدال - 14484 
الربيط املغرب.

تغيير نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.155479
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تغيير) (2422 41) آنبر) املؤرخ في)
نشيط الشركة من)»استيرا  وتصد ر)
وشراء)وبيع وتوزيع املوا  االستهالكية)
واملعدات) األسنين  طب  وأآهز1 

الطبية.
معدات) وتركيب  وصيينة  تركيب 
طب األسنين واألآهز1 الطبية وكذلك)
املتعلقة) والبضيئع  اللوازم  آليع 
وتصد ر) »استيرا   إلى) بيلغرض«)

وتوزيع وصيينة األآهز1 الطبية«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)131273.
31I

TR-GESTION

 SOCIETE TORYTO ** توريتو
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TR-GESTION
 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC
 ** SOCIETE TORYTO ** توريتو
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
الوفيق 8) ، حي إنبييت ء تلير1 - 

12444 تلير1 املغرب.
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

137857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

:)توريتو) اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي)

.**(SOCIETE TORYTO(**

استيرا ) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

اعليل,تجير1.عنوان) ا ار1  وتصد ر,)

 (8 الوفيق) تجزئة  (: املقر االآتليعي)

تلير1) (12444 (- تلير1) ء) حي إنبييت) (،

املغرب..

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: مصلح) السيد  وسف 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

 1.444 (: مصلح) السيد  وسف 

بقيلة)144) رهم.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) مصلح  السيد  وسف 

1.444 12444)تلير1 املغرب..

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مصلح  السيد  وسف 

عليرات حي نصر علير1)135)شقة)12 

تلير1)12444)تلير1 املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

41) آنبر) بتيريخ) بتلير1  االبتدائية 

2422)تحت رقم)1))9.

32I

ABDENBIMSAADI

 STE JM MA

CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

ABDENBIMSAADI

 3EME ETAGE BD HASSAN II

 N° 188 (AU(DESSUS(DE(CAFE

 SANABIL( ، 23020، BENI

MELLAL MAROC

 STE JM MA CONSTRUCTION

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  رب آعفر 

الطيبق االول - 25444 جريبكة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.5123

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (17 املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

 STE JM MA CONSTRUCTION

SARL)مبلغ رأسليلهي)144.444) رهم)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  رب آعفر)

جريبكة) (25444 (- االول) الطيبق 

املغرب نتيجة ل):)قرار الشركيء.

 1(2 ب) التصفية  مقر  حد   و 

 25444 (- الطيبق االول)  رب آعفر 

جريبكة املغرب.)

و عين:

آكوت) ابراهيم  السيد)1))

اوال ) مسعو   اوال   وعنوانه)ا)) وار 

املغرب) جريبكة  (25444 عبدون)

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

)1) آنبر) االبتدائية بخريبكة بتيريخ)

2422)تحت رقم)632.

33I

بور  ليدرز

سياكام إلكرو
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بور  ليدرز

شيرع موالي اسليعيل اقيمة وليلي 

بلوك س الطيبق األول رقم 53 

طنجة ، 94444، طنجة املغرب

سييكيم إلكرو شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

موالي اسليعيل إقيمة وليلي بلوك 

س الطيبق األول رقم 53 طنجة - 

94444 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131153

 22 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 شتنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي):)سييكيم)

إلكرو.

تركيب) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

كيميرات مراقبة)،)نظيم إنذار)،)شبكة.

عنوان املقر االآتليعي):)شيرع موالي)

س) بلوك  وليلي  إقيمة  اسليعيل 

الطيبق األول رقم)53)طنجة)-)94444 

طنجة املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

: كريم) محلد  الخللي�شي   السيد 

144)حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

كريم) محلد  الخللي�شي  السيد 

 54 رقم) انجلترا  شيرع  عنوانه)ا))

طنجة)9444)طنجة املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

كريم) محلد  الخللي�شي  السيد 

 54 رقم) انجلترا  شيرع  عنوانه)ا))

طنجة)94444)طنجة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

أكتوبر) (11 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)11189.

3(I

CABINET BENSOUSSI

DREAM WORKPLACE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BENSOUSSI

 RESIDENCE(ASSEDK(ANGLE

 RUE(LAHORE(ET(SAYED(KOTB

 6EME(ÉTAGE(N°66، 90000،

TANGER MAROC

DREAM(WORKPLACE شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي البرانس 

1 ونقة ابن شهيد رقم 81 ا طنجة - 

94444 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

133233

 48 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422  آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.DREAM(WORKPLACE
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مقهى) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) سريععنوان  ومطعم  ثقيفية 
ابن) ونقة  (1 البرانس) (: االآتليعي)
 94444 (- طنجة) ا  (81 رقم) شهيد 

طنجة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 144 (: آهي  ) حيمد  بن  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد1 بن حيمد آهي   عنوانه)ا))
شيرع الفلين رقم) (3 سنيء) (2 البرانس)

21)طنجة)94444)طنجة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 بن حيمد آهي   عنوانه)ا))
شيرع الفلين رقم) (3 سنيء) (2 البرانس)

21)طنجة)94444)طنجة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية بطنجة بتيريخ)-)تحت رقم)-.
35I

BELGA CONSULTING

DENCAMED
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

BELGA CONSULTING
 IMM 65 RUE(LONDRES(APT
 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc
DENCAMED شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 5) شيرع 

األبطيل شقة رقم ) أكدال - 14484 
الربيط املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.155479
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)41) آنبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
 ( رقم) شقة  األبطيل  شيرع  ((5«
إلى) الربيط املغرب«) (14484 (- أكدال)

شقة) (23 العلير1) األندلس  »رييض 
 14114 (- الرييض) برستجيي حي  (17

الربيط املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)131273.
36I

BELGA CONSULTING

DENCAMED
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل الشكل القينوني للشركة

BELGA CONSULTING
 IMM 65 RUE(LONDRES(APT
 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc
DENCAMED شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
و عنوان مقرهي االآتليعي 5) شيرع 
األبطيل شقة رقم ) أكدال - 14484 

الربيط.
تحويل الشكل القينوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.155479

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)41) آنبر)2422)تم تحويل)
الشكل القينوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدو 1«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

الوحيد«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)131273.
37I

maitre(zirari(nadia

برادر إنوفاسيو
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

maitre(zirari(nadia
 LOT(AL(MOSTAKBAL(LOT(N 8
 ETG 1 APPT 6 SIDI(MAAROUF

 CASABLANCA، 20520،
CASABLANCA(maroc

برا ر إنوفيسيو شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
املستقبل رقم 8 الطيبق 1 شقة 
6 سيدي معروف - 24444 الدار 

البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

5((141
في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 ميي) (4(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
برا ر) (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

إنوفيسيو.
التطوير) (: بإ جيز) غرض الشركة 
)األشغيل) البنيء) أعليل  العقيري؛)
(، السبيك) (، الكهربيء) (، اإلنشيئية)
املجر 1) األرا�شي  وبيع  شراء) ؛) إلخ))
املبيني) وبيع  تأآير  ( واملقسلة.)
(: االآتليعي) املقر  والشققعنوان 
 1 الطيبق) (8 رقم) املستقبل  تجزئة 
 24444 (- معروف) سيدي  (6 شقة)

الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسليل الشركة:)3.576.444 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(-

من) (25٪ (: بو ال) ا ريس  السيد 
بقيلة) الحصة  (89(4 اي) األرض 

444.)89) رهم.
من) (25٪ (: بو ال) محلد  السيد 
بقيلة) الحصة  (89(4 اي) األرض 

444.)89) رهم.
من) (25٪ (: بو ال) مهدي  السيد 
بقيلة) الحصة  (89(4 اي) األرض 

444.)89) رهم.
(: بو ال) الزهراء) فيطلة  السيد1 
الحصة) (89(4 اي) األرض  من  (25٪

بقيلة)444.)89) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) بو ال  ا ريس  السيد 

شيرع بيروت تجزئة  اركم بني مالل)
23444)بني مالل املغرب.

عنوانه)ا)) بو ال  محلد  السيد 
حي  اركم بني) (11 شيرع بيروت رقم)

مالل)23444)بني مالل املغرب.
عنوانه)ا)) بو ال  مهدي  السيد 
 31144 ر اليكسندرا  افيد تولوز) (2

تولوز فرنسي.
بو ال) الزهراء) فيطلة  السيد1 
25)شيرع لحسن العرآون) عنوانه)ا))
كي املستشفييت) (14 شقة) (( الطيبق)
24444)الدار البيضيء) الدار البيضيء)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) زنين  فطومة  السيد1 
حي  اركم بني) (11 شيرع بيروت رقم)

مالل)23444)بني مالل املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 2( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

ميي)2422)تحت رقم)-.
38I

CASA MANAGEMENT

وازيس برانت
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

CASA MANAGEMENT
 BD(RAHAL(MESKINI(N° ، 5(

20300، CASABLANCA(MAROC
وازيس برانت شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي ١٧ زنقة 

أحلد الرويح فرنس فيل الدار 
البيضيء املغرب - 24344 الدار 

البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.144135

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 14) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسليلهي) مبلغ  برانت  وازيس 
مقرهي) وعنوان  600.000,00) رهم 
الرويح) أحلد  زنقة  (١٧ اإلآتليعي)
(- املغرب) البيضيء) الدار  فيل  فرنس 
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الدار البيضيء)املغرب نتيجة) (24344
ل):)لم يعد بإمكين الشركة االستلرار)
الخيصة) بيلوسيئل  االستثلير  في 

بيلشركيء.
و حد  مقر التصفية ب جرزاني)
ا ريس)١٧)زنقة أحلد الرويح فرنس)
فيل2)الدار البيضيء)املغرب)-)24344 

الدار البيضيء)املغرب.)
و عين:

جرزاني) ا ريس  السيد)1))
الرويح) أحلد  زنقة  (١٧ وعنوانه)ا))
البيضيء) الدار  (24344 فرنس فيل2 

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
جرزاني ا ريس) (: املتعلقة بيلتصفية)
فيل) فرنس  الرويح  أحلد  زنقة  (١٧

2الدار البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)144135.
39I

FIRSTSTEP CONSULTING

MAJESTY ZONE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

FIRSTSTEP CONSULTING
 BOULEVARD MOHAMMED 16

 VI ، 25000، KHOURIBGA
MAROC

MAJESTY ZONE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
النجد املرفق 1 جريبكة - 25444 

جريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

7993
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MAJESTY ZONE
أشغيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
(: االآتليعي) املقر  مختلفةعنوان 
(- جريبكة) (1 املرفق) النجد  تجزئة 

25444)جريبكة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 344.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(: الكينة) محلد  ونس  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.544

للحصة.
 1.544 (: بوزكور) محلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
الكينة) محلد  ونس  السيد 
الورش) (46 بلوك) (32 عنوانه)ا))
 25444 املغربي حي م ش ف جريبكة)

جريبكة املغرب.
عنوانه)ا)) بوزكور  محلد  السيد 
حي النخلة سوق السبت اوال  النلة)

25444)جريبكة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوزكور  محلد  السيد 
حي النخلة سوق السبت اوال  النلة)

25444)جريبكة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
49) آنبر) االبتدائية بخريبكة بتيريخ)

2422)تحت رقم)627.
(4I

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

MERBAD RENTAL CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

FIDUCIAIRE LA REUSSITE
 N 10 RCE(EL(HANNASSI

 AV DES FAR FES ENTREE A
 APPARTEMENT 21 ETGE 6،

30000، FES(MAROC
MERBAD RENTAL CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي محل 

تجيري رقم 2 مقيطعة املريني املنتزه 

3 فيس - 34444 فيس املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.65(29

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تم تعيين) (2422 نونبر) (34 املؤرخ في)

السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

محفوض عبد املنعم كلسير آجر

تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

)1) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)6873.

(1I

MINIGROS

GUANXI MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير آد د للشركة

GUANXI MAROC

زنقة أحلد املجيطي اقيمة آبيل 

األلب الطيبق 1 رقم 8 معيريف ، 

24444، الدار البيضيء املغرب

GUANXI MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 13 زنقة 

أحلد املجيطي اقيمة آبيل األلب 

الطيبق 1 رقم 8 معيريف - 24444 

الدارالبيضيء املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.(87759

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

2422)تم تعيين) 24)شتنبر) املؤرخ في)

لبيتي) مسير آد د للشركة السيد)1))

امين كلسير وحيد

تبعي إلقيلة مسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)38)1)8.

(2I

STE HTCPRO SARL

ALLSER ONE 
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA(MAROC

 ALLSER ONE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 7) زنقة 

علر ابن العيص إقيمة إسليعيل 

مكتب رقم ) - 444)1 القنيطر1 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

67651

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 )1) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ALLSER ONE

(- (: بإ جيز) الشركة  غرض 

استشيرات ا ارية

-)التجير1

االآتليعي) املقر  التوظيفعنوان  (-
إقيمة) العيص  ابن  علر  زنقة  ((7 (:

 1(444 (- (( رقم) مكتب  إسليعيل 

القنيطر1 املغرب.
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أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد زهير حليمي):)1.444)حصة)
بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) حليمي  زهير  السيد 
القيهر1) زنقة  (42 بوشعراء) سني ة 
سال) (11444 سيدي مو�شى) (2( رقم)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حليمي  زهير  السيد 
سني ة بوشعراء)42)زنقة القيهر1 رقم)
)2)سيدي مو�شى)11444)سال املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93688.
(3I

STE HTCPRO SARL

NEGOCOM 
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA(MAROC
 NEGOCOM شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 161 شيرع 
محلد الد وري إقيمة ب رقم 33 - 

444)1 القنيطر1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
67661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 49) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.NEGOCOM

(- (: بإ جيز) الشركة  غرض 

استشيرات ا ارية

-)التجير1

(: -)التوظيفعنوان املقر االآتليعي)

161)شيرع محلد الد وري إقيمة ب)
رقم)33)-)444)1)القنيطر1 املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد زهير حليمي):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) حليمي  زهير  السيد 
سني ة بوشعراء)42)زنقة القيهر1 رقم)

القنيطر1) (11444 سيدي مو�شى) (2(

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حليمي  زهير  السيد 
سني ة بوشعراء)42)زنقة القيهر1 رقم)

القنيطر1) (11444 سيدي مو�شى) (2(

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 15 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93696.

((I

cabinet(comptable(aziz

L&HPARA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

cabinet(comptable(aziz

2 زنقة ) العهد الجد د ابن امسيك 

، 54)24، الدارالبيضيء املغرب

L&HPARA شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زاوية زنقة 
ثيبت بن قر1 وزنقة عبيس العقي  حي 
املستشفييت - 24543 الدارالبيضيء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

557819
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.L&HPARA
بيرا) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
(: االآتليعي) املقر  فيرميسوتيكعنوان 
زاوية زنقة ثيبت بن قر1 وزنقة عبيس)
 24543 (- املستشفييت) حي  العقي  

الدارالبيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
حسيني) عراقي  حكيلة  السيد1 
144) رهم) بقيلة) حصة  (544 (:

للحصة.
السيد1 حنين اليوبي):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
حسيني) عراقي  حكيلة  السيد1 
حي) جيثلة  ابن  زنقة  (12 عنوانه)ا))
الدارالبيضيء) (24543 املستشفييت)

املغرب.
عنوانه)ا)) اليوبي  حنين  السيد1 
حي) األول  إ ريس  موالي  شيرع  (153
الدارالبيضيء) (24543 املستشفييت)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
حسيني) عراقي  حكيلة  السيد1 
حي) جيثلة  ابن  زنقة  (12 عنوانه)ا))
الدارالبيضيء) (24543 املستشفييت)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 11 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم))3284.
(5I

MINIGROS

REAL CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

REAL CONSULTING
66 زنقة احلد فيرس الرقم 112 

الطيبق 1 ، 24444، الدار البيضيء 
املغرب

REAL CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 13 
زنقة أحلد املجيطي اقيمة آبيل 

األلب 1 الطيبق 8 معيريف - 24444 
الدارالبيضيء املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(33537
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)28)أكتوبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
زنقة أحلد املجيطي اقيمة) (13 »رقم)
(- معيريف) (8 الطيبق) (1 آبيل األلب)
إلى) املغرب«) الدارالبيضيء) (24444
 112 الرقم) فيرس  احلد  زنقة  (66«
الدارالبيضيء) (24444 (- (1 الطيبق)

املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 29 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)7825)8.
(6I

cabinet(comptable(aziz

FUSION FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

cabinet(comptable(aziz
2 زنقة ) العهد الجد د ابن امسيك 

، 54)24، الدارالبيضيء املغرب
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FUSION FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 37 زنقة 

مسك الليل رقم 22 حي الراحة 

بوسيجور - 24244 الدارالبيضيء 

املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(78749

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تم) (2422 غشت) (29 في) املؤرخ 

الحيلي) االآتليعي  املقر  تحويل 
الليل) زنقة مسك  (37« من) للشركة 
(- بوسيجور) الراحة  حي  (22 رقم)

املغرب«) الدارالبيضيء) (24244
 ( رقم) (2 علير1) تيليب  »تجزئة  إلى)

 27182 (- املد نة الخضراء)بوسكور1)

الدارالبيضيء)املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2444).

(7I

cabinet(comptable(aziz

FUSION FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

cabinet(comptable(aziz

2 زنقة ) العهد الجد د ابن امسيك 

، 54)24، الدارالبيضيء املغرب

FUSION FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

تيليب علير1 2 رقم ) املد نة 

الخضراء بوسكور1 - 27182 

الدارلبيضيء املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(78749

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تم تعيين) 29)غشت) املؤرخ في)

مسير آد د للشركة السيد)1))العلمي)

العرو�شي أحلد كلسير آجر

تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2444).
(8I

AS ASESORES

MAYA CONSEIL SARL
إعالن متعد  القرارات

AS ASESORES
SARL ، 20000، الدارالبيضيء 

املغرب
MAYA CONSEIL SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 11، 

تجزئة 7) أبواب مراكش، مراكش - 
4444) مراكش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.95269

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)43)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
 33 بيع) على  التصد ق  (- مي لي:)
 François السيــــد) من  حصة 
لصيلح) (ROULAND,Thierry
 Isabelle( ,Virginie السيد1:)
التصد ق) (- (ROULAND( ,Estelle
السيــــد) من  حصة  (33 بيع) على 
 François( ROULAND,Thierry
 Julien,( François السيد:) لصيلح 
بيع) على  التصد ق  (- (ROULAND
 François السيــــد) من  حصة  (33
ROULAND,Thierry)لصيلح السيد:)

 André(ROULAND(,Maxime
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
بقرار) الخيص  (12 البند) تعد ل  -تم 

الشركيء
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
 François السيد) (* الحصص:) (-
ROULAND,Thierry):)حصة واحد1)
 Isabelle,( Virginie السيد1) (* ؛) ((1(
ROULAND(,stelleE):)ثالثليئة وثالثة)
السيد) (* ؛) حصة) ((333( وثالثون)

(: (Julien,( François( ROULAND

ثالثليئة وثالثة وثالثون))333))حصة)

 André( ROULAND السيد) (* ؛)
ثالثليئة وثالثة وثالثون) (: (,Maxime

)333))حصة)؛

على) الذي  نص  (:7 رقم) بند 

 François السيد) (* (: نقدا) (- مي لي:)

(( مئة  رهم) (: (ROULAND,Thierry

 Isabelle,(1؛)*)السيد((MAD100,00

(: (Virginie( ROULAND( ,Estelle

وثالثليئة  رهم) ألف  وثالثون  ثالثة 

السيد) (* ؛) ((MAD  (33300,00

(: (Julien,( François( ROULAND

وثالثليئة  رهم) ألف  وثالثون  ثالثة 

السيد) (* ؛) (MAD  33300,00((

 André( ROULAND( ,Maxime

وثالثليئة) ألف  وثالثون  ثالثة  (:

 MAD 33300,00((رهم 

على) الذي  نص  (:12 رقم) بند 

الخيص) (12 البند) تعد ل  تم  مي لي:)

بقرار الشركيء

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

أكتوبر) (17 التجيرية بلراكش بتيريخ)

2422)تحت رقم))2)4)1.

(9I

cabinet(comptable(aziz

HEALTH&CO
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(comptable(aziz

2 زنقة ) العهد الجد د ابن امسيك 

، 54)24، الدارالبيضيء املغرب

HEALTH&CO شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 8 
زنقة مصطفى املعيني - 24444 

الدارالبيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

54(983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2421 ميي) (45
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.HEALTH&CO
تجير1) (: (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املعدات واللوازم الطبيةعنوان املقر)
االآتليعي):)8)زنقة مصطفى املعيني)-)

24444)الدارالبيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد1 بهيني هنيء):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 9 عنوانه)ا)) هنيء) بهيني  السيد1 
 24(74 القلعة) زنقة  املنير  تجزئة 

الدارالبيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
 9 عنوانه)ا)) هنيء) بهيني  السيد1 
 24(74 القلعة) زنقة  املنير  تجزئة 

الدارالبيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 41 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 ونيو)2421)تحت رقم)24499.
54I

cabinet(comptable(aziz

FUSION FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

cabinet(comptable(aziz
2 زنقة ) العهد الجد د ابن امسيك 

، 54)24، الدارالبيضيء املغرب
FUSION FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
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تيليب علير1 2 رقم ) املد نة 

الخضراء بوسكور1 - 27182 

الدارالبيضيء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(78749

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 غشت) (29 في) املؤرخ 

املصي قة على):

ليلني) سعيد  ((1( السيد) تفويت 

أصل) من  اآتليعية  حصة  (544

1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))أحلد)

فبرا ر) (1( بتيريخ) العرو�شي  العلمي 

.2422

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2444).

51I

 ETUDE(MAITRE(KAMAL(OUTAGHANI 

NOTAIRE

PROSPERITY FOOD
إعالن متعد  القرارات

 ETUDE(MAITRE(KAMAL

OUTAGHANI NOTAIRE

 RUE(ALI(BEN(HRAZEM ، 43

20160، CASABLANCA(MAROC

PROSPERITY FOOD »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 

الدارالبيضيء 2 زنقة الجيهيني حي 

املعيريف - - الدارالبيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.385731

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)18)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

املوافقة على تفويت كيفة الحصص)

اعيصيم) سير1  االنسة  طرف  من 

السيد) لفيئد1  بنسعو  مرا   والسيد 

 يسين الوكيلي.

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
اعيصيم) سير1  االنسة  استقيلة 
السيد) وتعين  بنسعو  مرا   والسيد 

 يسين الوكيلي.
على) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 
من) القينوني  الشكل  تغيير  مي لي:)
شركة محدو 1 املسؤولية الى شركة)
الشريك) املسؤولية  ات  محدو 1 

الوحيد.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

تغيير الشكل القينوني للشركة)
بند رقم)9:)الذي  نص على مي لي:)

تغيير املسير
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9962)8.
52I

SAFIGEC

STE NEW STAR EURO FES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFIGEC
 RUE(IBN(TAYMIA(IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES(MAROC
 STE NEW STAR EURO FES

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي علير1 ب 
شقة 13 حي مريم مرآة - 33444 

فيس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7(885

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.NEW STAR EURO FES
وكيلة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
االسفيرعنوان املقر االآتليعي):)علير1)
ب شقة)13)حي مريم مرآة)-)33444 

فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد1 اسليء)الكنفيوي):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
الكنفيوي) اسليء) السيد1 
ميلك) االميم  زنقة  (32 عنوانه)ا))

الطيبق)1 444)3)فيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
الكنفيوي) اسليء) السيد1 
ميلك) االميم  زنقة  (32 عنوانه)ا))

الطيبق)1 444)3)فيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم))525.
53I

FITO GEST

EL GOURMATI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

FITO GEST
 N°25 TARGA(ZEDAGIA
 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech(Maroc
EL GOURMATI شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 2237 
تجزئة العزوزية - 4444) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

67395
 11 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 

القينون) إعدا   تم  (2415 ميرس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 EL (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.GOURMATI

نقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

املقر) الغيرعنوان  لحسيب  البضيئع 

(- تجزئة العزوزية) (2237 (: االآتليعي)

4444))مراكش املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسليل  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد الكرميتي عبد العيلي):)544 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

الصي ق) عبد  الكرميتي  السيد 

144) رهم) بقيلة) حصة  (544 (:

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

العيلي) عبد  الكرميتي  السيد 

35)سيدي بنسليلين  وار) عنوانه)ا))

بونهير)4444))مراكش املغرب.

الصي ق) عبد  الكرميتي  السيد 

العزوزية) تجزئة  (2237 عنوانه)ا))

4444))مراكش املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

العيلي) عبد  الكرميتي  السيد 

35)سيدي بنسليلين  وار) عنوانه)ا))

بونهير)4444))مراكش املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

ميرس) (23 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2415)تحت رقم))7266.

5(I
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MELIUS CONSULTING

Jack Beach Immobilier
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MELIUS CONSULTING

رقم 9) ، زنقة سعد إبن أبي وقيص ، 

الطيبق الثيني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 24124، الدار البيضيء 

املغرب

Jack(Beach(Immobilier شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 7، زنقة 

سبتة ، إقيمة رامي، الطيبق الثيني 

، مكتب رقم 8 ، املستشفييت - 

24364 الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

565853

 49 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422  آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 Jack (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.Beach(Immobilier

منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

عقيريعنوان املقر االآتليعي):)7،)زنقة)

(، الطيبق الثيني) إقيمة رامي،) (، سبتة)

مكتب رقم)8)،)املستشفييت)-)24364 

الدار البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: محسن) سعيد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) محسن  سعيد  السيد 
(، (11 فيال رقم) تجزئة لوسيين بيي،)
الدار) (27223 النواصر) بوعز1،)  ار 

البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محسن  سعيد  السيد 
(، (11 فيال رقم) تجزئة لوسيين بيي،)
الدار) (27223 النواصر) بوعز1،)  ار 

البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854617.

55I

MINIGROS

MINIGROS
إعالن متعد  القرارات

MINIGROS
 RUE(BOURED 3ème(Etage, 23
 ،N° 5, Roches(Noires ، 20000

الدار البيضيء املغرب
MINIGROS »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«
 RUE 23 :وعنوان مقرهي االآتليعي

 BOURED 3ème(Etage, N° 5,
Roches(Noires - 20303 الدار 

البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.(92(11

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)13)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
لشقير) صيلح  السيد  أسهم  تفويت 
إلى) سهم  ((544( جلسليئة) ميلك 

السيد املصطفى أبو زيد
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تغيير شكل الشركة من شركة ذات)
مسؤولية محدو SARL((1))إلى شركة)
ذات مسؤولية محدو 1 ذات شريك)

 (SARLAU((واحد

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
استقيلة السيد صيلح لشقير كلسير)
السيد) أن  على  واملوافقة  لشركة 
وحيد) كلسير  زيد  أبو  املصطفى 

لشركة لفتر1 غير محدو 1
على) الذي  نص  (:( رقم) قرار 
التخيذ) الشركة  اسم  تغيير  مي لي:)

»MINIGROS«)كإسم آد د
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تغيير شكل الشركة من شركة ذات)
مسؤولية محدو SARL((1))إلى شركة)
ذات مسؤولية محدو 1 ذات شريك)

 (SARLAU((واحد
بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

MINIGROS
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

املصطفى أبو زيد)----)1444)سهم)
بند رقم)15:)الذي  نص على مي لي:)
السيد املصطفى أبو زيد كلسير وحيد)

لشركة لفتر1 غير محدو 1
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 29 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)8371)8.

56I

FIDUGEC

BERBATMA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD(OUED(TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
BERBATMA شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 242 

شيرع عبد املومن الطيبق االر�شي 
رقم 5 الدار البيضيء - 24334 الدار 

البيضيء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(4(117

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 غشت) (42 في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1))عبد هللا  وسفي)
 1.444 3)حصة اآتليعية من أصل)
رشيد) ((1( السيد) لفيئد1  حصة 

مشيش بتيريخ)42)غشت)2422.
تفويت السيد))1))عبد هللا  وسفي)
 1.444 3)حصة اآتليعية من أصل)
حصة لفيئد1 السيد))1))علي مشيش)

بتيريخ)42)غشت)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 47 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9316)8.
57I

FIDULAR

AXE ET CIBLE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

FIDULAR
133 الطيبق 3 شيرع عقبة بن نيفع 

الحي املحلدي الدار البيضيء ، 
24354، الدار البيضيء املغرب
AXE ET CIBLE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 6 
شيرع ابن الجوزي اقيمة وسيم 2 

الطيبق 3 شقة 9 حي املستشفييت - 
24144 الدار البيضيء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.166845
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (28 املؤرخ في)
AXE ET CIBLE)شركة ذات املسؤولية)
 54.444 رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1 
 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم)
 2 شيرع ابن الجوزي اقيمة وسيم) (6
(- 9)حي املستشفييت) 3)شقة) الطيبق)
الدار البيضيء)املغرب نتيجة) (24144

النهيء)نشيط الشركة.
و عين:

بحبيح) اللطيف  عبد  السيد)1))
6)شيرع ابن الجوزي) وعنوانه)ا))رقم)
9)حي) 3)شقة) الطيبق) (2 اقيمة وسيم)



145 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

البيضيء) الدار  (24144 املستشفييت)
املغرب كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 6 رقم) وفي  (2422 نونبر) (28 بتيريخ)
 2 وسيم) اقيمة  الجوزي  ابن  شيرع 
9)حي املستشفييت)-) 3)شقة) الطيبق)

24144)الدار البيضيء)املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854719.
58I

jilovta(sarl

HAPPY CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

jilovta(sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
HAPPY CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي السالم 
عوينة السراق تجزئة لعلج رقم )68 

وآد1 - 64444 وآد1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

(4311
في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 HAPPY(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.CONSTRUCTION
غرض الشركة بإ جيز):)بنيء

املقر) عقيراتعنوان  مطور 
االآتليعي):)حي السالم عوينة السراق)
تجزئة لعلج رقم))68)وآد1)-)64444 

وآد1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسليل  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد محلد جيلفي):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

 544 (: جيلفي) نعيلة  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

السيد محلد جيلفي):)544)بقيلة)

144) رهم.

 544 (: جيلفي) نعيلة  السيد1 

بقيلة)144) رهم.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) جيلفي  محلد  السيد 
حي السالم عوينت السراق ا)11)رقم)

56)وآد1)64444)وآد1 املغرب.

عنوانه)ا)) جيلفي  نعيلة  السيد1 
حي السالم عوينت السراق ب)13)رقم)

1)وآد1)64444)وآد1 املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) جيلفي  محلد  السيد 
حي السالم عوينت السراق ا)11)رقم)

56)وآد1)64444)وآد1 املغرب

السيد نعيلة جيلفي عنوانه)ا))حي)
السالم عوينت السراق ب)13)رقم)1 

وآد1)64444)وآد1 املغرب)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

12) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)1975.

59I

jilovta(sarl

 MAISON ORIENTAL
 DE CONSTRUCTION

 D›AMENAGEMENT ET DES
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

jilovta(sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

 MAISON ORIENTAL

 DE CONSTRUCTION

D›AMENAGEMENT(ET(DES

TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : تجزئة 
بوقني ل رقم 5 وآد1 - 64444 

وآد1 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.35823

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 أكتوبر) (26 في) املؤرخ 
 MAISON ORIENTAL حل)
 DE CONSTRUCTION
 D’AMENAGEMENT ET DES
املسؤولية) ذات  شركة  (TRAVAUX
 544.444 رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
تجزئة بوقني ل رقم)5)وآد1)-)64444 
وآد1 املغرب نتيجة لصعوبيت ميلية)

غييب املوار .
و عين:

برحيلي) مصطفى  السيد)1))
غز1) شيرع  القدس  حي  وعنوانه)ا))
64444)وآد1 املغرب) 31)وآد1) رقم)

كلصفي))1))للشركة.
السيد)1))علي الطويل وعنوانه)ا))
لكولين) تجزئة  تهيمي  آياللي  شيرع 
زنقة الوفيء)15)رقم))4)وآد1)64444 

وآد1 املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
وفي تجزئة) (2422 أكتوبر) (26 بتيريخ)
بوقني ل رقم)5)وآد1)-)64444)وآد1)

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)1994.
64I

jilovta(sarl

 ORIENT ELBEMO
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

jilovta(sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
 ORIENT ELBEMO

CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي الجرف 

لخضر زنقة 28 رقم )14 وآد1 - 
64444 وآد1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.37145
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 نونبر) (42 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل 
 ORIENT ELBEMO املحدو 1)
رأسليلهي) مبلغ  (CONSTRUCTION
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
زنقة) لخضر  الجرف  حي  اإلآتليعي 
وآد1) (64444 (- وآد1) (14( رقم) (28

املغرب نتيجة ل):)صعوبيت ميلية)
غييب املوار .

حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 14( رقم) (28 زنقة) لخضر  الجرف 

وآد1)-)64444)وآد1 املغرب.)
و عين:

العربي) بيحلد  السيد)1))
 1 حي ولد الشريف زنقة) وعنوانه)ا))
64444)وآد1 املغرب) 35)وآد1) رقم)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
45) وليوز) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)3)24.
61I

MARRAKECH(AUDIT

ABX DÉVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

MARRAKECH(AUDIT
 AV HASSAN II RES LE 59

 VERDOYANT(ENTREE(A 3EME
 ETAGE(N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH(MAROC
ABX DÉVELOPPEMENT شركة 



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   146

ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

عبد الكريم الخطيبي اقيمة فضيء 

املكيتب مكتب رقم 6 مراكش. - 

4444) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

128243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 27) ونيو)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ABX (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.DÉVELOPPEMENT

تطوير) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

وإ ار1 البرامج والخدميت الحيسوبية.

عبد) شيرع  (: االآتليعي) املقر  عنوان 

الكريم الخطيبي اقيمة فضيء)املكيتب)

 (4444 (- مراكش.) (6 رقم) مكتب 

مراكش املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد زهير املنصوري):)84)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

 24 (: السيد يسين بن زريول امي )

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

املنصوري عنوانه)ا)) زهير  السيد 

فيال املنصوري ملر النخيل النخيل)

ش)4444))مراكش املغرب.

امي ) زريول  بن  يسين  السيد 
فرانس) 9) وليوز  زنقة) (1 عنوانه)ا))

الدار) (24444 الدار البيضيء) (2 فيل)

البيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

املنصوري عنوانه)ا)) زهير  السيد 

فيال املنصوري ملر النخيل النخيل)

ش)4444))مراكش املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

غشت) (15 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)138571.

62I

 ETUDE(MAITRE(KAMAL(OUTAGHANI 

NOTAIRE

INVESTMENT
إعالن متعد  القرارات

 ETUDE(MAITRE(KAMAL

OUTAGHANI NOTAIRE

 RUE(ALI(BEN(HRAZEM ، 43

20160، CASABLANCA(MAROC

INVESTMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 

الدارالبيضيء زاوية شيرع لدو وشيرع 

بييريدز علير1 ب عين الد يب - - 

الدارالبيضيء املفرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.339663

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)18)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

املوافقة على تفويت كيفة الحصص)

االآتليعية من طرف السيد محلد)

لفيئد1) براح  نجي1  والسيد1  مروا 

السيد1 اعيصيم سير1 والسيد مرا )

بنسعو بنسية)%50)لكل واحد منهلي

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

مروا) السعد ة  السيد1  استقيلة 

بصفتهي املسير1 وتعيين االنسة سير1)

اعيصيم كلسير1 وحيد1)

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)8:)الذي  نص على مي لي:)

تغير الشركيء)

على) الذي  نص  (:1( رقم) بند 

مي لي:)تغير املسير)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9961)8.

63I

مكتب املحيسبة

STE ADAM PALM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحيسبة

5 زنقة عبد املومن بن علي ، 

52444، الرشيد ة املغرب

 STE ADAM PALM SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي القصر 

الجد د الخنك الرشيد ة - 52444 

الرشيد ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

16245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 49) وليوز)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ADAM PALM SARL AU

استغالل) (: غرض الشركة بإ جيز)

فالحيعنوان املقر االآتليعي):)القصر)

 52444 (- الجد د الخنك الرشيد ة)

الرشيد ة املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسليل  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: سنيء) الشريد  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) سنيء) الشريد  السيد1 
 2 1أ علير1) 1ب) الشطر) (2 املعلور1)
سال) (11144 الجد د1) سال  (41 رقم)

الجد د1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سنيء) الشريد  السيد1 
 2 1أ علير1) 1ب) الشطر) (2 املعلور1)
سال) (11144 الجد د1) سال  (41 رقم)

الجد د1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

غشت)2422)تحت رقم)1419.
6(I

فيكيميد

 INSTITUT LES 4 R
 D›EDUCATION ET DE

FORMATION PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

فيكيميد
3، شيرع الوحد1 الطيبق األول رقم 1 

، 93444، تطوان املغرب
 INSTITUT(LES 4 R

 D›EDUCATION(ET(DE
FORMATION PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
عجلين رقم 154 بوسيفو 93444 

تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.2(241

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 15)شتنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 INSTITUT LES ( R D’EDUCATION
مبلغ) (ET DE FORMATION PRIVE
وعنوان) 84.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي شيرع عجلين رقم)
93444)تطوان املغرب) 154)بوسيفو)

نتيجة ل):)قلة العيئدات.



147 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 93444 بوسيفو) (154 رقم) عجلين 

تطوان املغرب.)
و عين:

الشعلي) سهيلة  السيد)1))
 154 رقم) عجلين  شيرع  وعنوانه)ا))
املغرب) تطوان  (93444 بوسيفو)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
شتنبر) (34 االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)2413.

65I

مكتب املحيسبة

MAADIN ECHARIKA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

مكتب املحيسبة
5 زنقة عبد املومن بن علي ، 
52444، الرشيد ة املغرب

 MAADIN(ECHARIKA(SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تقيطع 
زنقة محلد القوري وزنقة موالي 
 وسف الطيبق األول الراشيد ة - 

52444 الراشيد ة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

16565
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 41) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MAADIN(ECHARIKA(SARL
استغالل) (: غرض الشركة بإ جيز)

املعي  ن)

استيرا  وتصد ر
االآتليعي) املقر  التجير1عنوان 
القوري) محلد  زنقة  تقيطع  (:
األول) الطيبق  موالي  وسف  وزنقة 
الراشيد ة) (52444 (- الراشيد ة)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسليل  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: إسليعيلي) علي  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 544 (: السيد عربية عبد الجبير)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) إسليعيلي  علي  السيد 
 52444 الراشيد ة) املركز  أوفوس 

الراشيد ة املغرب.
السيد عربية عبد الجبير عنوانه)ا))
شيرع الرقطوني) (143 شقة) (47 رقم)
الرشيد ة)52444)الراشيد ة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) إسليعيلي  علي  السيد 
 52444 الراشيد ة) املركز  أوفوس 

الراشيد ة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9)16.
66I

office(consulting(sarl(au

BUTTERFLY TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

office(consulting(sarl(au
 RUE 23 IMMB 2 APPT(N°6

 BLED(EL(JED(SAFI ، 46100، SAFI
MAROC

 BUTTERFLY TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدو 1)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 

 OFFICE موطن لدى شركة
CONSULTING SARL AU الزنقة 

23 االقيمة 2 الشقة رقم 6 بال  
الجد اسفي - 6444) اسفي املللكة 

املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.12497

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 48) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
BUTTERFLY TECHNOLOGY)مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي موطن لدى شركة)
 OFFICE CONSULTING SARL
AU)الزنقة)23)االقيمة)2)الشقة رقم)
اسفي) ((6444 (- بال  الجد اسفي) (6
بنيءا على) (: املللكة املغربية نتيجة ل)
النتيئج) قرار الشريكين وبعد معي نة 

املحصل عليهي.
الزنقة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
بال ) (6 رقم) الشقة  (2 االقيمة) (23
اسفي املللكة) ((6444 (- الجد اسفي)

املغربية.)
و عين:

السيد)1))حسين رييلي وعنوانه)ا))
عبد) سيدي  حي  الكوير1  زنقة  ((4
اسفي املغرب) ((6444 الكريم اسفي)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بآسفي  االبتدائية 

2422)تحت رقم)1165.
67I

CABINET EL BAGHDADI

AKOUAS TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

CABINET EL BAGHDADI
 AV MOULAY ALI CHERIF

 2ETG(APPT 3- N° 26 ، 90000،
TANGER MAROC

AKOUAS(TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار 

اشراقة.قطعة رقم 4)9 - 94444 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

132771

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.AKOUAS(TRAVAUX

اعليل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

املقر) واسترا عنوان  تصد ر  البنيء-)

:) وار اشراقة.قطعة رقم) االآتليعي)

4)9)-)94444)طنجة املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 54.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد البوعيبي عبد الغني):)254 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 254 (: مصطفى) كلر1  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

الغني) عبد  البوعيبي  السيد 

النحل) اشراقة حجر  عنوانه)ا)) وار 

94444)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) كلر1 مصطفى  السيد 

طنجة) (94444 النحل) آليعة حجر 

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

الغني) عبد  البوعيبي  السيد 

النحل) اشراقة حجر  عنوانه)ا)) وار 

94444)طنجة املغرب

عنوانه)ا)) كلر1 مصطفى  السيد 

طنجة) (94444 النحل) آليعة حجر 

املغرب
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

42) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)253)1.

68I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR(COMPTABLE(AGREE(PAR(L’ETAT

 STE TIZNITE

DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسليل الشركة

 FIDUCIAIRE ENNASSER

 AIT(ERRAMI(ABDELKEBIR

 COMPTABLE AGREE PAR

L›ETAT

 AV(DES(FAR(SOUK(SEBT ،

23554، سوق السبت اوال  النلة 

املغرب

 STE TIZNITE DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 24 

غشت رقم 3 مكرر حي امنية بني 

مالل - 23444 بني مالل املغرب.

رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.7919

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم) (2422 شتنبر) (12 في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 

»24.444)) رهم«)أي من)»144.444 

عن) »524.444) رهم«) إلى)  رهم«)

إ ميج احتييطي أو أربيح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس امليل.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتيريخ)12) آنبر)

2422)تحت رقم)1255.

69I

SACF MONDIAL

 AL-NEGOCE BUSINESS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SACF MONDIAL
 HAY(SANIA(RUE 01 N18

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

 AL-NEGOCE(BUSINESS(SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدو 1 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 11 مكرر 
تجزئة النهضة زنقة 31 الطيبق 3 

الشقة رقم 7 طنجة - 94444 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
132(23

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
AL- (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.NEGOCE BUSINESS SARL AU
غرض الشركة بإ جيز):)بيع وشراء)
واإلتصيالت. املعلومييت  معدات 
مكرر) (11 (: االآتليعي) املقر  عنوان 
 3 الطيبق) (31 زنقة) النهضة  تجزئة 
الشقة رقم)7)طنجة)-)94444)طنجة)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: لحليد) أ وب  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) لحليد  أ وب  السيد 
 51 تجزئة السينية وقي ة قطعة رقم)

طنجة)94444)طنجة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لحليد  أ وب  السيد 
 51 تجزئة السينية وقي ة قطعة رقم)

طنجة)94444)طنجة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (22 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)))136.
74I

CABINET ASOFI

DAHOLD MAGREB
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET ASOFI
 5AV DE LA MARCHE VERTE RES
 ASSAFIR(BLOC(B(N°7 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
DAHOLD MAGREB شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 45 شيرع 

املسير1 الخضراء اقيمة السفير 
الطيبق مي بين الطبقين بلوك ب رقم 

7 - 94444 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.68519

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 شتنبر) (22 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 
 DAHOLD الوحيد) الشريك  ذات 
 14.444 رأسليلهي) مبلغ  (MAGREB
 45 اإلآتليعي)  رهم وعنوان مقرهي 
شيرع املسير1 الخضراء)اقيمة السفير)
الطيبق مي بين الطبقين بلوك ب رقم)
94444)طنجة املغرب نتيجة ل):) (-(7

غييب النشيط.
و حد  مقر التصفية ب)45)شيرع)
السفير) اقيمة  الخضراء) املسير1 
الطيبق مي بين الطبقين بلوك ب رقم)

7)-)94444)طنجة املغرب.)

و عين:
آوهي نص   كير) السيد)1))
وعنوانه)ا))اقيمة حدائق أزيال مرغوبي)
علير1 ب11)شقة)3.11 94454)أزيال)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):)45)شيرع املسير1)
الخضراء)اقيمة السفير الطيبق مي بين)

الطبقين بلوك ب رقم)7
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264711.

71I

FIECO SARL

A MODO MIO
إعالن متعد  القرارات

FIECO SARL
 RUE(AL(KASSAR(MAARIF 1(

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

A MODO MIO »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 2 زاوية 
زنقة تيوفيل كوتيي وفرانش كوت 
، حي كوتي املعيريف الدار البيضيء 
- ************** الدار البيضيء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.157931

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)23)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
اآتليعية) حصة  (2.544 تفويت)
لفلئد1) من طرف السيد1 ابهي سنيء)
 144 بتلن) لبنى  الدمنهوري  السيد1 

 رهم الحصة
على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
مي لي:)إستقيلة السيد1 ابهي سنيء)من)

منصبهي كلسيره للشركة)
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على) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 
مي لي:)تعيين السيد1 الدمنهوري لبنى)

كلسيره للشركة ملد1 غير محدو 1)
قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)

توسيع نشيط الشركة
قرار رقم)5:)الذي  نص على مي لي:)

تحيين القينون االسي�شي للشركة)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:6-7 رقم) بند 
مي لي:)6)الذي  نص على مي لي السيد1)
رأسلي) في  مسيهلة  لبنى  الدمنهوري 
254.444.44) رهم) ب) الشركة  ل 
 254.444.44 الشركة) ل  رأسلي  (7-
 رهم مقسم الى)2.544)حصة بقيلة)
144) رهم للحصة في ملكية السيد1)

الدمنهوري لبنى)
بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
إضيفة األنشطة إلى نشيط الشركة)
كيلتيلي)-)منيسبيت))زفيف)،)مهرآينيت)
أو) (، توزيع) سلسلة  ميال ..) أعيي   (،
والشراء) والتصد ر  االستيرا   غيرهي.)
والبيع في املتجر للعد د من املنتجيت)
والسلع واإلكسسوارات)،)بلي في ذلك)
على سبيل املثيل ال الحصر)،)منتجيت)
والسلع) (، املوضة) وإكسسوارات 
جدمة تقد م) (- والد كور) (، الجلد ة)
وبيع) (، االمتييز) وتطوير  (، الطعيم)

معدات املطيبخ واملطيعم.)
الذي  نص على) بند رقم)11-12:)
مي لي:)تعيين السيد1 الدمنهوري لبنى)

كلسيره للشركة ملد1 غير محدو 1)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9966)8.
72I

AMJ MANAGEMENT

 FATINIKUN TRADING
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االر ن اقيمة  يمنة 2 الطيبق 
االول رقم 34 طنجة ، 94444، 

طنجة املغرب

 FATINIKUN(TRADING(S.A.R.L
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

موالي اسليعيل إقيمة فولوبيليس 
بلوك c الطيبق 1 رقم 53 - 94444 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
133211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 13) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.FATINIKUN(TRADING(S.A.R.L
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
استيرا  وإنتيج املنتجيت) (- التصد ر)
السلع) في  العيمة  والتجير1  الزراعية 
االآتليعي) املقر  والخدميتعنوان 
إقيمة) اسليعيل  موالي  شيرع  (:
فولوبيليس بلوك)c)الطيبق)1)رقم)53 

-)94444)طنجة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 FATINIKUN(DOMINIC(,(السيد
BAYO(:(100)حصة بقيلة)144) رهم)

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 FATINIKUN(DOMINIC(,(السيد
 UNITED عنوانه)ا)) (BAYO
 KINGDOM( OF( GREAT( BRITAN
 AND NORTHERN IRELAND.

.WC1B(British(Britannique
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

 FATINIKUN(DOMINIC(,(السيد
 UNITED عنوانه)ا)) (BAYO
 KINGDOM( OF( GREAT( BRITAN
 AND NORTHERN IRELAND.

WC1B(British(Britannique
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264749.

73I

OMNICOMPTA

MININGFILE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

OMNICOMPTA
97 شقة رقم 5 حي كريلة سال ، 

11414، سال املغرب
MININGFILE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 
موالي رشيد علير1 22 شقة 1 
حسين - 14424 الربيط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

16(371
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MININGFILE
مكتب) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
وتحرييت,) أبحيت  الدراسيت,)
املقر) املنيآم.عنوان  إستغالل 
:)زنقة موالي رشيد علير1) االآتليعي)
الربيط) (14424 (- 1)حسين) 22)شقة)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

قيسمي) املصطفى  موالي  السيد 
علوي):)544)حصة بقيلة)144) رهم)

للحصة.
السيد البرسمي عبداملطلب):)544 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
قيسمي) املصطفى  موالي  السيد 
علوي عنوانه)ا))شيرع الطرفيء)قطيع)
 14144 الرييض) حي  أ)) بلوك  (18

الربيط املغرب.
عبداملطلب) البرسمي  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة الشيطو رقم)63)حي)

الغزالي)12424)تلير1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
قيسمي) املصطفى  موالي  السيد 
علوي عنوانه)ا))شيرع الطرفيء)قطيع)
 14144 الرييض) حي  أ)) بلوك  (18

الربيط املغرب
عبداملطلب) البرسمي  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة الشيطو رقم)63)حي)

الغزالي)12424)تلير1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (29 بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم))1417.
7(I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

IMMOBILIERE NECTAR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشيط الشركة)

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شيرع محلد الخيمس وشيرع 
ابن كثير إقيمة  وس ميرس رقم )) ، 

94444، طنجة املغرب
IMMOBILIERE NECTAR شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي شيرع 
محلد 5 إقيمة نكتير - 94444 طنجة 

املغرب.
توسيع نشيط الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
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.23851

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تلت) (2422 نونبر) (28 في) املؤرخ 

نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):

-)وكيلة عقيرية

واإلرشي ) االستقبيل  جدميت  (-

وتسيير العقير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

48) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264387.

75I

FLASH ECONOMIE

PARA NEJMA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

PARA NEJMA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

الخير إقيمة 32 متجر رقم 41 عين 

الشق - 24444 الدار البيضيء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.554(77

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (21 املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسليلهي) مبلغ  (PARA NEJMA

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 

 32 إقيمة) الخير  تجزئة  اإلآتليعي 

 24444 (- عين الشق) (41 متجر رقم)

الدار البيضيء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

وآو  اي نشيط تجيري.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

عين) (41 متجر رقم) (32 إقيمة) الخير 

الشق)-)24444)الدار البيضيء)املغرب.)

و عين:

نجمي) املصطفى  السيد)1))

وعنوانه)ا))تجزئة الصخور املجلوعة)

25)رقم))7 13444)بنسليلين املغرب)

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

الخير) تجزئة  (: بيلتصفية) املتعلقة 

إقيمة)32)متجر رقم)41)عين الشق)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم))85454.

76I

FLASH ECONOMIE

TROKI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TROKI شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 115 بيس 

الفرات الطيبق السفلي املعيريف - 

24444 الدار البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.522115

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 22) ونيو) املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (TROKI

اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 

السفلي) الطيبق  الفرات  بيس  (115

البيضيء) الدار  (24444 (- املعيريف)

اي) وآو   عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

نشيط تجيري.

و حد  مقر التصفية ب)115)بيس)

(- املعيريف) السفلي  الطيبق  الفرات 

24444)الدار البيضيء)املغرب.)

و عين:

الصينع) مهدي  السيد)1))

وعنوانه)ا))اقيمة حدائق املحيط رقم)

الدار) (24444 )) ار بوعز1 النواصر)

البيضيء)املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

بيس) (115 (: بيلتصفية) املتعلقة 

الفرات الطيبق السفلي املعيريف

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 47 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

شتنبر)2422)تحت رقم)836954.

77I

CONVOY MOROCCO CONSULTING

BEAUTY BORD
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

 CONVOY MOROCCO

CONSULTING

 BD LALLA YACOUT RUE

 MOHA OU HAMOU RES

 ELJASSIM 4EME(ETAGE(N°10

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

BEAUTY BORD شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

اللة الييقوت زنقة موحي او حلوا 

إقيمة الجيسم الطيبق الرابع رقم 

14 - 24444 الدارالبيضيء املللكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

565785

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 45) آنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BEAUTY BORD
إستيرا ) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
وتصد ر وتوزيع آليع أنواع العطور)

وموا  التجليل
آليع) والتقسيط  بيلجللة  بيع 

أنواع العطور وموا  التجليل
أنواع) آليع  وتعبئة  صنيعة 
املقر) التجليلعنوان  وموا   العطور 
:)شيرع اللة الييقوت زنقة) االآتليعي)
موحي او حلوا إقيمة الجيسم الطيبق)
الرابع رقم)14)-)24444)الدارالبيضيء)

املللكة املغربية.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 33( (: السيد عبد الحكيم آليل)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 333 (: شهيدي) فر وس  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 333 (: بوزيدي) السيد اسليعيل 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
 33( (: السيد عبد الحكيم آليل)

بقيلة)144) رهم.
 333 (: شهيدي) فر وس  السيد1 

بقيلة)144) رهم.
 333 (: بوزيدي) السيد اسليعيل 

بقيلة)144) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
آليل) الحكيم  عبد  السيد 
رقم) (27 علير1) الوالء) حي  عنوانه)ا))
سيدي) (41 فصيلة) (41 شطر) (12
مومن البيضيء)24444)الدارالبيضيء)

املللكة املغربية.
شهيدي) فر وس  السيد1 
علير1) رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا))
 24444 الدارالبيضيء) أ  (9 رقم) (16

الدارالبيضيء)املللكة املغربية.
بوزيدي) اسليعيل  السيد 
عنوانه)ا)))1)زنقة))2)آليلة)7)ق.ج)
الدارالبيضيء) (24444 الدارالبيضيء)

املللكة املغربية.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)
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ومواطن مسيري الشركة:
آليل) الحكيم  عبد  السيد 
رقم) (27 علير1) الوالء) حي  عنوانه)ا))
سيدي) (41 فصيلة) (41 شطر) (12
مومن البيضيء)24444)الدارالبيضيء)

املللكة املغربية
شهيدي) فر وس  السيد1 
علير1) رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا))
 24444 الدارالبيضيء) أ  (9 رقم) (16

الدارالبيضيء)املللكة املغربية
بوزيدي) اسليعيل  السيد 
عنوانه)ا)))1)زنقة))2)آليلة)7)ق.ج)
الدارالبيضيء) (24444 الدارالبيضيء)

املللكة املغربية
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
 آنبر)2422)تحت رقم)44854588.
78I

FLASH ECONOMIE

OTRO POOL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

OTRO POOL SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زاوية 
شيرع عبد املومن وزنقة سلية ، 

إقيمة شهرزا  3، الدور ) رقم 24، 
حي النخيل - 24444 الدارالبيضيء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
561(13

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 15) ني ر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 OTRO(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.POOL SARL AU
إقيمة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
والتلوين) والقهو1  الشيي  صيلة 
:)زاوية) والترفيهعنوان املقر االآتليعي)
(، سلية) وزنقة  املومن  عبد  شيرع 
(،24 رقم) (( الدور) (،3 إقيمة شهرزا )
الدارالبيضيء) (24444 (- النخيل) حي 

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 84.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
العدلوني) املكي  محلد  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (844 (:

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
العدلوني) املكي  محلد  السيد 
اقيمة) الجنيد  زنقة  عنوانه)ا))
السفلي) ط  (( بيرك  رج) برانسيس 
ش)1)املعيريف)24444)الدارالبيضيء)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
العدلوني) املكي  محلد  السيد 
اقيمة) الجنيد  زنقة  عنوانه)ا))
السفلي) ط  (( بيرك  رج) برانسيس 
ش)1)املعيريف)24444)الدارالبيضيء)

فيس
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (47 بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)36924.
79I

FLASH ECONOMIE

ACCES PLANET
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ACCES PLANET شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 13 إقيمة 

طيرق شقة الطيبق الثيلث 194 

الجوهر1 التكبير سيدي مومن - 

24444 الدارالبيضيء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.396251

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (48 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

 ACCES PLANET الوحيد) الشريك 

144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 

إقيمة) (13 وعنوان مقرهي اإلآتليعي)

 194 الثيلث) الطيبق  شقة  طيرق 

(- مومن) سيدي  التكبير  الجوهر1 

املغرب نتيجة) الدارالبيضيء) (24444

ل):)ال  وآد أي نشيط تجيري.

 13 ب) التصفية  مقر  حد   و 

الثيلث) الطيبق  شقة  طيرق  إقيمة 

194)الجوهر1 التكبير سيدي مومن)-)

24444)الدارالبيضيء)املغرب.)

و عين:

السيد)1))ني  ة مقدا  وعنوانه)ا))

 194 رقم) (13 علير1) طيرق  اقيمة 

الدار البيضيء) (24444 سيدي مومن)

املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)7)5841.

84I

FLASH ECONOMIE

ZIZ POWER
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

» ZIZ POWER «
تأسيس شركة محدو 1 املسؤولية 

بشريك وحيد
I)-)بلقت�شى العقد العرفي املؤرخ)
بيلدار البيضيء،) وم)11)نونبر)2422،)
األسي�شي) القينون  صييغة  تلت 
بشريك) املسؤولية  محدو 1  لشركة 
وحيد،)من طرف السيد بوكيل ميزيغ،)
 12 (: املولو   وم) الجن�شي،) مغربي 

فبرا ر)1979.
لهي الخصيئص التيلية:

 » ZIZ POWER(«(:التسلية(•
•)الهدف:)الغرض من الشركة هو)
والخيرج:) املغرب  من  كل  في  القييم 
الغرض من الشركة هو القييم في كل)
لصيلحهي) من املغرب والخيرج،)سواء)
أو نييبة عن أطراف ثيلثة،)في التلثيل)

أو املشيركة:
إنشيءات) أو  أعليل  مقيول  (-

مختلفة.
-)أعليل ومتيبعة وتصليم:

الهندسة) هييكل  أنواع  آليع 
وغير) السكنية  واملبيني  املدنية 
السكنية والطرق السريعة والسكك)
واألنفيق) والجسور  الحد د ة 
والهييكل البحرية والنهرية والجدران)
والهييكل) األلواح  وأكوام  الداعلة 
الخشبية الصلبة والقنوات،)شبكيت)
توزيع مييه الشرب،)شبكيت الصرف)
املييه) معيلجة  محطيت  الصحي،)
التحتية) البنية  الضخ،) ومحطيت 
واملرافق الحضرية،)هييكل االرصفة،)
السدو ،) العليقة،) األسيسيت 
والكهربيئية) امليكينيكية  التركيبيت 
التركيبيت) والكهروميكينيكية،)
 BTA( ،( BTB( ،( HTA( ، الكهربيئية)
ذات) الكهربيئية  الشبكة  (،HTB
املتصلة) األنظلة  املنخفض،) التيير 
وأنظلة تتبع املوقع الجغرافي،)أنظلة)
الطبية،) الصنيعة  واملنشآت  الغيز 
التدفئة وتكييف) منشآت  السبيكة،)
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املراقبة) تركيبيت  املصيعد،) الهواء،)

منشآت) التسلل،) وكشف  بيلفيد و 

الكشف عن الحرائق وإ ار1 املشيريع)

املذكور1) األنشطة  لجليع  الجيهز1 

أعاله.

-)إ ار1 مييه األمطير.

-)ا ار1 املشيريع.

التشوير،) في  التحكم  أعليل  (-

التربة) وتقنييت  املوقع  إعدا  

الجيوتقنية.

وتدقيق) واملشور1  التدريب  (-

الطيقة.

-)بيع وشراء)أي نوع من املوا   ون)

حصر.

-)استيرا  وتصد ر.

•)املقر االآتليعي:)167،)شيرع عبد)

الطيبق) (،A اليليمة) إقيمة  املومن،)

األول،)الرقم)2،)الدار البيضيء.

ابتداءا) سنة  (99 مد1 الشركة:) (•

من تيريخ تأسيس الشركة.

حد  رأسليل) رأسليل الشركة:) (•

الشركة في مبلغ مليون))1.444.444) 

أالف) عشر1  على  موزعة   رهم 

من) اآتليعية  حصة  ((14.444(

للحصة) )144)) رهم  ميئة) فئة 

ومحرر1) نقدا  كليي  مكتتبة  الواحد1 

ميئتين) أي مي يعي ل:) )الربع)،) (¼ في:)

)254.444)) رهم،) ألف) وجلسون 

بيسم الشريك الوحيد،)السيد بوكيل)

ميزيغ.

•)اإل ار1:)عهد تسيير الشركة ملد1)

غير محدو 1،)الى السيد بوكيل ميزيغ.)

السنة الجبيئية:)من فيتح  ني ر) (•

إلى غي ة)31) آنبر.

-تم اإل داع القينوني بيملحكلة) (II

 22 ،) وم) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422،)تحت الرقم):)3)72)8،)

وسجلت الشركة بيلسجل التجيري في)

نفس اليوم)،)تحت الرقم):)563243.

81I

FLASH ECONOMIE

VALDO IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

» VALDO IMMOBILIER «

تأسيس شركة محدو 1 املسؤولية

العرفي) العقد  بلقت�شى  (- (I

 22 (: البيضيء،) وم) بيلدار  املؤرخ 
القينون) تلت صييغة  (،2422 نونبر)

األسي�شي لشركة محدو 1 املسؤولية،)

لهي الخصيئص التيلية):

 VALDO (« التسلية:) (•

محدو 1) شركة  (» (IMMOBILIER

املسؤولية.)

•)الهدف:)غرض الشركة سواء)في)

املغرب أو في الخيرج:

•)اإلنعيش العقيري.

•)التجزئيت السكنية.

•)تشييد آليع املبيني املخصصة)

التجيرية) األنشطة  أو  املنزلي  للسكن 

أو) بيعهي  إعي 1  بهدف  الصنيعية  أو 

تأآيرهي.

املعيمالت) آليع  عيم،) وبشكل 

امليلية والتجيرية والصنيعية املتعلقة)

بيألوراق امليلية التي قد تكون مرتبطة)

بأي من األشييء)املذكور1 أعاله أو أي)

أشييء)أجرى مليثلة أو ذات صلة.

•)املقر االآتليعي:)167،)شيرع عبد)

الطيبق) (،A اليليمة) إقيمة  املومن،)

األول،)الرقم)2،)الدار البيضيء.

ابتداءا) سنة  (99 مد1 الشركة:) (•

من تيريخ تأسيس الشركة.
حد  رأسليل) رأسليل الشركة:) (•

 (144.444( مبلغ) في  الشركة 

حصة) ((1.444( على) موزعة   رهم 

)144)) رهم) فئة) من  اآتليعية 

نقدا) كلهي  مكتتبة  الواحد1  للحصة 

وموزعة على الشركيء) ومحرر1 كليي،)

بقدر  فوعيتهم امليلية كلي  لي:

السيد احلد الشوقي):)334)حصة.

السيد عدنين ا  ب):)334)حصة.

السيد صيلح كواي):)4)3)حصة.

•)اإل ار1:)عهد تسيير الشركة ملد1)

غير محدو 1،)لكل من:

مغربي) ا  ب،) عدنين  السيد 

)4) ني ر) املولو   وم:) الجنسية،)

القيطن) البيضيء،) بيلدار  (1972

تجزئة) حي النسيم،) بيلدار البيضيء،)

(،3 علير1) الكتبية،) إقيمة  النسيم،)

التعريف) لبطيقة  الحيمل  (،8 شقة)

.BK86800(: الوطنية عد

و

مغربي) كواي،) صيلح  السيد 

ميرس) (26 املولو   وم:) الجنسية،)

)197)بيلدار البيضيء،)القيطن بيلدار)

(،15 علير1) الحرية،) البيضيء،) رب 

الحسني،) الحي  (،1 طيبق) (،14 شقة)

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 

.BK115690(: عد

تلزم) ان آليع اآراءات الشركة،)

مي) معي،) لللسير ن  املشترك  التوقيع 

أي) إلى  الصالحييت  تفويض  لم  تم 

ملثل من اجتييرهم.

السنة الجبيئية:)من فيتح  ني ر) (•

إلى غي ة)31) آنبر.

-تم اإل داع القينوني بيملحكلة) (II

(: البيضيء،) وم) بيلدار  التجيرية 

(: الرقم) تحت  (،2422 48) آنبر)

8993)8،)وسجلت الشركة بيلسجل)

التجيري في نفس اليوم،)تحت الرقم)

.56(879(:

82I

FLASH ECONOMIE

 R K SPEA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

» R(K(SPEA «

شركة محدو 1 املسؤولية 

ذات شريك وحيد – رأسليلهي: 

100.000,00  رهم

املقر االآتليعي: 167، شيرع عبد 

املومن، إقيمة اليليمة A، الطيبق 

األول، الرقم 2 – الدار البيضيء

الحل املسبق للشركة

تعيين مصف

تحد د مقر التصفية

املؤرخ) املحضر،) على  بنيء) (1-
بيلدار البيضيء،) وم:)41)نونبر)2422،)

قرر الشريك الوحيد،)لشركة:
)»)R(K(SPEA)«)ش م م ذات شريك)

وحيد،)مي  لي:
وفتح) للشركة  املسبق  الحل  (•

تصفية و  ة.
بيلصالحييت) مصف  تعيين  (•
رضوان) السيد  املدى:) الواسعة 
مز ا ) مغربية،) آنسية  من  صبري،)
السيكن) (،1982 41) ني ر) بتيريخ:)
بخريبكة)–)مدرسة املصلى،)والحيمل)
رقم:) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

.Q227744
بيلدار) التصفية:) مقر  تحد د  (•
167،)شيرع عبد املومن،) البيضيء)–)
األول،) الطيبق  (،A اليليمة) إقيمة 

الرقم2.
-2تم اإل داع القينوني لدى كتيبة)
للدار) التجيرية  بيملحكلة  الضبط،)
(،2022/12/12 بتيريخ:) البيضيء)

تحت رقم:)9767)8.
من أآل مقتطف وبيين

املصفي
السيد رضوان صبري

83I

FLASH ECONOMIE

 SOCOGEC 
إعالن متعد  القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 SOCOGEC  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: )8 زنقة 
األمير موالي عبد هللا - 24444 الدار 

البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.8(8963

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)27)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
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قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تفويت السيد1 فيطلة طويل وزهر1)
اإل ري�شي) علي   والسيد  سيمية 
وحليد بختري وهشيم بختري والسيد)
طه بختري وعلي بختري وبيع آليع)

األسهم)،)اي)1444)سهم
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
املوافقة غلى استقيلة السيد1 فيطلة)
من) اإل ري�شي  علي   والسيد  طويل 

اإل ار1
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
السيد) مشيركين  كلسير ن  تعيين 

حيتم مخينتر ومحلد حي لوش
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

تفويت حصص
بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

املوافقة غلى استقيلة 1
بند رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

تعيين كلسير ن مشيركين
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 46 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)8963)8.
8(I

FLASH ECONOMIE

 SUPPORT CLIENT AND
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 SUPPORT CLIENT AND
CONSULTING SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 
الشريك الوحيد 

تصفية وحل الشركة
بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتيريخ)
2022/11/07،)قرر الشريك الوحيد)
 ET CLIENT SUPPORT لشركة)
شركة  ات) (CONSULTING
الشريك) املحدو 1  ات  املسؤولية 
14444) رهم) رأسليلهي) الوحيد 
اآتليعية) حصة  (144 إلى) مقسم 
مقرهي) للحصة،) 144) رهم  بقيلة)
حبيب،) ابن  آعفر  شيرع  اإلآتليعي 

إقيمة املشرق)2)الشقة رقم)3،)الدار)
البيضيء)مي  لي:

-)تصفية وحل الشركة.)
ستراآيي) ڤينسو  السيد  تعيين  (-
رقم) التعريف  لبطيقة  الحيمل  (،
19)شيرع) A432723Q،)والسيكن ب)
الدار البيضيء,) (، حي راسين) موليير،)

كلصفي للشركة.
آعفر) شيرع  التصفية:) مكتب  (-
الشقة) (2 إقيمة املشرق) ابن حبيب،)

رقم)3,)الدار البيضيء.
كتيبة) لدى  القينوني  اإل داع  تم 
بيلدار) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
تحت) (13/12/2022 بتيريخ) البيضيء)

رقم)854429. 
85I

FLASH ECONOMIE

SHOES OF ALL 
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SHOES OF ALL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 6) شيرع 
الزرقطوني الطيبق 2 الشقة رقم6 - 

24444 الدار البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.((37(3

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (48 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسليلهي) مبلغ  (SHOES OF ALL
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
الزرقطوني) شيرع  ((6 اإلآتليعي)
الطيبق)2)الشقة رقم6)-)24444)الدار)
البيضيء)املغرب نتيجة ل):)عدم وآو )

اي نشيط تجيري.
و حد  مقر التصفية ب)6))شيرع)
(- الشقة رقم6) (2 الزرقطوني الطيبق)

24444)الدار البيضيء)املغرب.)

و عين:
حدنيوي) لبنى  السيد)1))
 11 رقم) (3 زنقة) (2 امل) وعنوانه)ا))

البيضيء) الدار  (24444 البرنو�شي)

املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854693.

86I

FLASH ECONOMIE

FIRST SHOT
إعالن متعد  القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FIRST SHOT »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 147 شيرع 

الحيج علر الريفي الطيبق ) الشقة 
رقم 45 - 24444 الدار البيضيء 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.233841

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)28)أكتوبر)2415

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

توسيع نشيط الشركة)

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

الى) للشركة  االآتليعي  املقر  تحويل 

الحيج) شيرع  (147 الجد د) العنوان 

علر الريفي الطيبق)))الشقة رقم)45

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

مراآعة النظيم األسي�شي

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 25 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

فبرا ر)2416)تحت رقم))4459715.

87I

FLASH ECONOMIE

التسيير الحر ألصل تجاري
عقد تسيير حر ألصل تجيري))األشخيص)

الطبيعيون)

التسيير الحر ألصل تجيري
السجل التجيري 54)54) 

تلقيه) توثيقي  عقد  بلقت�شى 
األستيذ  وسف الزني دي موثق بيلدار)
تم) (,16.11.2422 بتيريخ) البيضيء)
السيد) بين  الحر  التسيير  إبرام عقد 
لبطيقة) الحيمل  مشطين   ونس 
 BL51237 رقم) الوطنية  التعريف 
والسيد1) التجيري  األصل  مكري 
سعي  عربي الحيملة لبطيقة التعريف)
مكتر ة) (BB51(57 رقم) الوطنية 
لألصل التجيري من أآل تسيير املحل)
البيضيء- بيلدار  الكيئن  التجيري 
رقم) (41 الشطر) سكن  بيتي  تجزئة 
واملعد) البرنو�شي  الصنيعي  الحي  (46
بيلسجل) واملقيد  الغذائية  لللوا  
عد ) تحت  البيضيء) بيلدار  التجيري 
من) ملتد1  ملد1  وذلك  ((54(54
41.41.2423)إلى)41.41.2426)))مد1)

ثالثة سنوات).
من أآل الخالصة والبيين.

88I

M.M.I ACCESSOIRES

M.M.I ACCESSOIRES
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

M.M.I ACCESSOIRES
حي بوكراع زنقة ابن جلدون رقم 36 

، 63344، بركين املغرب
M.M.I ACCESSOIRES شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي بركين حي 
بوكراع زنقة ابن جلدون رقم 36 - 

63344 بركين املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.1789

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 13) آنبر) املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (M.M.I ACCESSOIRES
10.000,00) رهم وعنوان) رأسليلهي)

بوكراع) حي  بركين  اإلآتليعي  مقرهي 
 63344 (- (36 زنقة ابن جلدون رقم)
بركين املغرب نتيجة ل):)رغبة األعضيء)

في حل الشركة.

و حد  مقر التصفية ب بركين حي)

(- (36 ابن جلدون رقم) زنقة  بوكراع 

63344)بركين املغرب.)

و عين:

السيد)1))سلمى كراعي وعنوانه)ا))
الشرق) علير1  الزرقطوني  شيرع 

 21 رقم) الشقة  الثيلث  الطيبق  (1

((1( كلصفي) املغرب  وآد1  (64444

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

بتيريخ) ببركين  االبتدائية 

رقم) تحت  (2422 15) آنبر)

.2(511122425283

89I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

COMPTOIR IBAFIS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية شيرع محلد الخيمس وشيرع 

ابن كثير إقيمة  وس ميرس رقم )) ، 

94444، طنجة املغرب

COMPTOIR IBAFIS شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 
القي�شي عييض - 94444 طنجة 

املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(6(1

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم تحويل) (2422 نونبر) (16 املؤرخ في)
املقر االآتليعي الحيلي للشركة من)»)
زنقة القي�شي عييض)-)94444)طنجة)
(,( الطيبق) (71 »مكتب) إلى) (« املغرب)
إقيمة رقم)16)مغوغة طريق تطوان)-)

94444)طنجة املغرب)».
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
49) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)53)264.

94I

CABINET(MARZAK(MOHAMMED

 ETABLISSEMENT
ANNOBALAA PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET(MARZAK
MOHAMMED

 N°38 RUE(LONDON(APPT01
 EL(JADIDA ، 24013، EL(JADIDA

MAROC
 ETABLISSEMENT ANNOBALAA

PRIVE شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي املطير 
تجزئة نهى تجزئة رقم 72 ج اش ) 

أ - 444)2 الجد د1 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.16337

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2421 نونبر) (15 في) املؤرخ 

املصي قة على):
بكري) الكبير  ((1( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتليعية  حصة  (2.444
2.444)حصة لفيئد1 السيد))1))عزيز)

حكيم بتيريخ)15)نونبر)2421.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)21) آنبر)

2421)تحت رقم))2734.

91I

CABINET(MARZAK(MOHAMMED

 ÉTABLISSEMENT
ANNOBALAA PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير آد د للشركة

 CABINET(MARZAK
MOHAMMED

 N°38 RUE(LONDON(APPT01
 EL(JADIDA ، 24013، EL(JADIDA

MAROC
 ÉTABLISSEMENT ANNOBALAA

PRIVE شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي املطير 
تجزئة نهى تجزئة رقم 72 ج اش ) 

أ - 444)2 الجد د1 املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.16337

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم تعيين) (2421 نونبر) (15 املؤرخ في)
مسير آد د للشركة السيد)1))حكيم)

عزيز كلسير وحيد
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)21) آنبر)

2421)تحت رقم))2734.

92I

FLASH ECONOMIE

GARSEM MAROC SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

GARSEM MAROC SARL AU
تأسيس شركة

 47 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
تأسيس) تم  بيملحلد ة   آنبر2422)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

تحلل الخصيئص التيلية

(:GARSEM MAROC SARL AU

التسلية

نشيط الشركة):)تصد ر واستيرا 
شيرع) (612 رقم) االآتليعي:) املقر 

وا  املخيزن السعي 1 املحلد ة

 144444 االآتليعي) الرأسليل 

حصة من) (1444 إلى)  رهم مقسلة 

144) رهم

السيد (: الوحيد) الشريك  (

OOZEERAULLY SULAYMAAN

تيريخ) ابتداءا من  سنة  (99 املد1:)
التسجيل في السجل التجيري

 OOZEERAULLYالتسيير:)السيد(

SULAYMAAN

وتسجيل) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية) بيملحكلة  الشركة 

 2422 13) آنبر) في) بيملحلد ة 

تحت) التجيري  بيلسجل  واملسجلة 
رقم.32427

93I

FIDUTRACO CONSULTING

MEDI GRAINS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

MEDI GRAINS شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 12 الطيبق الرابع - 

2134 الدارالبيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

(36233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2419 43) ونيو)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 MEDI (: اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي)

.GRAINS
غرض الشركة بإ جيز):)تيآر فواكه)
بيلجللةعنوان) أو جضروات طيزآة 
الصنوبر) زنقة  (2 (: االآتليعي) املقر 
 2134 (- الرابع) الطيبق  (12 الشقة)

الدارالبيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد علر معيمة):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) معيمة  علر  السيد 
(- كيليفورني) االندلس  رييض  (23

الدارالبيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) معيمة  علر  السيد 
(- كيليفورني) االندلس  رييض  (23

الدارالبيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 18 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 ونيو)2419)تحت رقم)745798.
9(I

INFOPLUME

AMIGOTEC
إعالن متعد  القرارات

INFOPLUME
9)1 شيرع محلد الخيمس اقيمة 

ميلوزا 1 رقم 17 ، 94444، طنجة 
املغرب

AMIGOTEC »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع 

زرقطوني اقيمة 32 طيبق 1 رقم 29 
- 94444 طنجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.149477

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)13) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
الحسن) الحلييني  السيد  تفويت 
آليع حصصه في الشركة امللثلة في)
544)حصة بقيلة)144) رهم للحصة)
الذي) وليد  اشرقي  السيد  لفيئد1 

اصبح الشريك الوحيد للشركة)
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
الحلييني) السيد  استقيلة  قبول 
ليصبح) كلسير  مهيمه  من  الحسن 
الوحيد) املسير  وليد  اشرقي  السيد 

للشركة)
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
للشريك) التوقيع  سلطة  منح  قرار 

الوحيد السيداشرقي وليد
قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
تغيير طبيعة الشركة الى شركة ذات)
شريك) ذات  املحدو 1  السؤولية 

واحيد)
قرار رقم)5:)الذي  نص على مي لي:)
انشيء)قينون اسي�شي آد د للشركة)

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)
النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
الشريك الوحيد السيد اشرقي وليد)
مسيهم في رأسليل الشركة)144444 

 رهم
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
144444) رهم) الشركة) رأسليل 
 144 بقيلة) 1444حصة  الى) مقسم 
 رهم للحصة في ملكية السيد اشرقي)

وليد
على) الذي  نص  (:15 رقم) بند 
تسيير الشركة موكل للشريك) مي لي:)

الوحيد السيد اشرقي وليد
على) الذي  نص  (:16 رقم) بند 
بيالمضيء) مقيد1  الشركة  مي لي:)

الوحيد لللسير السيد اشرقي وليد
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)15017-260694.
95I

SIMPLCOMPT CONSULTING 

DEMNARESTO

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

 APPT(N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE(AV.ALLAL(EL(FASSI ،

40000، MARRAKECH(MAROC

DEMNARESTO شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي آنين 

املخزن شيرع محلد الخيمس  منيت 

- 22344  منيت املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.35(9

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (21 املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسليلهي) مبلغ  (DEMNARESTO

مقرهي) وعنوان  14.444) رهم 

اإلآتليعي آنين املخزن شيرع محلد)

22344) منيت) (- الخيمس  منيت)

مؤسس) وفي1  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.

آنين) ب  التصفية  مقر  حد   و 

املخزن شيرع محلد الخيمس  منيت)

-)22344) منيت املغرب.)

و عين:

الشتيء) أبو  نور1  السيد)1))

 22344 اغير  منيت) حي  وعنوانه)ا))

 منيت املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

16) آنبر) بتيريخ) بيزيالل  االبتدائية 

2422)تحت رقم)58).

96I

SMCDE

GARDENIA COSMETICS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SMCDE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

GARDENIA COSMETICS شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 55 شيرع 

الزرقطوني الطيبق االول رقم 3 حي 

املستشفييت الدار البيضيء - 24444 

الدار البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(386(7

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 24) ونيو) في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 

 GARDENIA الوحيد) الشريك  ذات 

رأسليلهي) مبلغ  (COSMETICS

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 

الزرقطوني) شيرع  (55 اإلآتليعي)

الطيبق االول رقم)3)حي املستشفييت)

الدار البيضيء)-)24444)الدار البيضيء)

املغرب نتيجة ل):)أزمة إقتصي  ة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

22)املنصورية) الصنوبر بلوك ح رقم)

بوزنيقة.)-)13472)بوزنيقة املغرب.)

و عين:
جلداوي) عي ل  السيد)1))

بلوك ح) الصنوبر  تجزئة  وعنوانه)ا))
 13472 22)املنصورية بوزنيقة.) رقم)

بوزنيقة املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 47 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 وليوز)2422)تحت رقم)834773.

97I
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SMCDE

O FOOT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

SMCDE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

O FOOT شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 217 شيرع 

براهيم رو اني تلد د اإلقيمة الفتح 

الطيبق 1 الرقم 3 الدار البيضيء - 

24444 الدار البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.382315

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 26)غشت) املؤرخ في)

 O املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (FOOT

اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 

تلد د) رو اني  براهيم  شيرع  (217

اإلقيمة الفتح الطيبق)1)الرقم)3)الدار)

البيضيء) الدار  (24444 (- البيضيء)

املغرب نتيجة ل):)أزمة إقتصي  ة.

و حد  مقر التصفية ب)217)شيرع)

براهيم رو اني تلد د اإلقيمة الفتح)

(- البيضيء) الدار  (3 الرقم) (1 الطيبق)

24444)الدار البيضيء)املغرب.)

و عين:

الفقير وعنوانه)ا)) آي   السيد)1))

 23 شقة) (( طيبق) بوملين  زنقة  (15

24453)الدار البيضيء) الدار البيضيء)

املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 2( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)2647)8.

98I

FIDUTRACO CONSULTING

Handcom
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
Handcom شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 12 الطيبق الرابع - 
2134 الدارالبيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
562339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.Handcom
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
زنقة) (2 (: تيآرعنوان املقر االآتليعي)
(- الطيبق الرابع) (12 الصنوبر الشقة)

2134)الدارالبيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السبكي) اسليء) السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد1 اسليء)السبكي عنوانه)ا))
شيرع الفوارات زنقة آبل اوكيلدن)

رقم)19)ح م)-)الدارالبيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد1 اسليء)السبكي عنوانه)ا))

شيرع الفوارات زنقة آبل اوكيلدن)
رقم)19)ح م)-)الدارالبيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)43)6)8.

99I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

ENNIMAT OPTIQUE
إعالن متعد  القرارات

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

2) شيرع الدرفوفي الطيبق 2 رقم 8 

وآد1، 64444، وآد1 املغرب

ENNIMAT OPTIQUE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: رقم 45 

مرآين - - وآد1 املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.2(1(1

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)29)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (: (1 رقم) قرار 

تفويت السيد ملحيوي محلد) مي لي:)

حصة اآتليعية للسيد) ((444  حي)

ملحيوي قتي 1

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

استقيلة املسير الثيني للشركة السيد)

السيد) وتعيين  املجيد  عبد  طلحة 

ملحيوي قتي 1 مسر ثيني للشركة

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

املسؤولية) ذات  الشركة  تحويل 

الى) الوحيد  الشريك  ذات  املحدو 1 

شركة ذات املسؤولية املحدو 1.

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

الذي  نص على) و7:) (6 رقم) بند 

محلد  حي......) ملحيوي  مي لي:)

والسيد) اآتليعية  حصة  (16.444

حصة) ((.444 قتي 1) ملحيوي 

اآتليعية

بند رقم)13)و)1:)الذي  نص على)

قتي 1) ملحيوي  السيد  تعيين  مي لي:)

مسير ثيني للشركة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

)1) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم))199.

144I

ETUDE MAITRE ALAMI MARROUNI

 SOCIETE INDUSTRIELLE

 DE BONNETERIE ET DE

CHAUSSETTES
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

 ETUDE MAITRE ALAMI

MARROUNI

 BD YACOUB EL 29(

 MANSSOUR(ESPACE(ANFA ،

20100، CASABLANCA(MAROC

 SOCIETE INDUSTRIELLE

 DE BONNETERIE ET DE

CHAUSSETTES شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 1477 

طريق بوسكور1 ليسيسفة الدار 

البيضيء - 24194 الدار البيضيء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.56867

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2421 شتنبر) (28 في) املؤرخ 

املصي قة على):

(- الد ن) عز  ((1( السيد) تفويت 

 25.(55 جد جة الوحليني) (- لطيفة)

 25.(55 حصة اآتليعية من أصل)

حصة لفيئد1 السيد))1))حسن)-)عبد)

شتنبر) (16 بتيريخ) الوحليني  الكريم 

.2421

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 26 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2421)تحت رقم)6)8419.

141I
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ETUDE MAITRE ALAMI MARROUNI

LOCATOIT
إعالن متعد  القرارات

 ETUDE MAITRE ALAMI
MARROUNI

 BD YACOUB EL 29(
 MANSSOUR(ESPACE(ANFA ،
20100، CASABLANCA(MAROC

LOCATOIT »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: عين 
الذئيب ، املركز التجيري بيرا انفي - 

24184 الدار البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.516285

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في))4)ميرس)2421

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
السيد1) (: املسير1) استقيلة  قبول 

رشيد1 االمين
على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
(# من) الشركة  اسم  تغيير  مي لي:)
 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
INACINE)#)،)إلى):)،)وتعد ل الفصل)
(« القينون األسي�شي للشركة،) من  (3

LOCATOIT(«(-(S.(A.(R.(L
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
من) للشركة  االآتليعي  املقر  تحويل 
املركز) (، عين الذئيب) الدار البيضيء،)
التيلي) العنوان  إلى  انفي  بيرا  التجيري 
مرس) شيرع  (، (26 البيضيء،) الدار 
السلطين،)شقة رقم)3)الطيبق األول،)
وتغيير الفصل)))من القينون األسي�شي)

للشركة املتعلق بيملقر االآتليعي.)
قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
مدنية) شركة  من  الشركة  تحويل 
مسؤولية) ذات  شركة  إلى  عقيرية 

محدو 1
على) الذي  نص  (:5 رقم) قرار 
محلد  يسين) السيد  تعيين  مي لي:)
كيسمي كلسير وحيد للشركة ملد1 غير)

محدو 1
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  (:1 رقم) بند 
(# من) الشركة  اسم  تغيير  مي لي:)
 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
INACINE)#)،)إلى):)،)وتعد ل الفصل)
(« القينون األسي�شي للشركة،) من  (3

LOCATOIT(«(-(S.(A.(R.(L
بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
من) للشركة  االآتليعي  املقر  تحويل 
املركز) (، عين الذئيب) الدار البيضيء،)
التيلي) العنوان  إلى  انفي  بيرا  التجيري 
مرس) شيرع  (، (26 البيضيء،) الدار 
السلطين،)شقة رقم)3)الطيبق األول،)
وتغيير الفصل)))من القينون األسي�شي)

للشركة املتعلق بيملقر االآتليعي.)
بند رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
مدنية) شركة  من  الشركة  تحويل 
مسؤولية) ذات  شركة  إلى  عقيرية 

محدو 1
بند رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
كيسمي) محلد  يسين  السيد  تعيين 
غير) ملد1  للشركة  وحيد  كلسير 

محدو 1
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

شتنبر)2421)تحت رقم))79319.

142I

ETUDE MAITRE ALAMI MARROUNI

 SOCIETE IMMOBILIERE
DARKA

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تحويل املقر االآتليعي للشركة

 ETUDE MAITRE ALAMI
MARROUNI

 BD YACOUB EL 29(
 MANSSOUR(ESPACE(ANFA ،
20100، CASABLANCA(MAROC

 SOCIETE(IMMOBILIERE(DARKA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
يعقوب املنصور ، رقم 18-16 - 
24244 الدار البيضيء املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.121(85

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تحويل) (2421 ميي) (46 املؤرخ في)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
16- رقم) (، املنصور) يعقوب  »شيرع 
املغرب«) الدار البيضيء) (24244 (- (18
،)زنقة النسرين،)حي الراحة) إلى)»11)

-)24244)الدار البيضيء)املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

شتنبر)2421)تحت رقم)8)7936.
143I

ETUDE MAITRE ALAMI MARROUNI

 BRAIMI EQUIPEMENT DE
VERRE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE ALAMI
MARROUNI

 BD YACOUB EL 29(
 MANSSOUR(ESPACE(ANFA ،
20100، CASABLANCA(MAROC

 BRAIMI EQUIPEMENT DE
VERRE شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الدار 
البيضيء – تجزئة الزبير 17 ا - 
24384 الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
516281

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2421 ميرس) (48
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 BRAIMI EQUIPEMENT DE

.VERRE
الشراء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
أو) عيم  بشكل  التسويق  أو  البيع  أو 
أو) التجليع  أو  القطع  أو  التشكيل 
التجليع أو حتى تحويل أي سلعة من)

الزآيج املرآ1 أو املرآ1 أو األلومنيوم)

واأل وات) املوا   وكذلك  للبنيء)

في) املستخدمة  واملنتجيت  واأللييف 

هذا املجيل،)

والبنيء) الد كور  أعليل  آليع  (-

وغيرهي)،)إمي بشكل مبيشر أو بيلتعيقد)

من البيطن،)

براء1) وأي  شهر1  أي  استغالل  (-

اجتراع،)

-)العلولة والسلسر1،)

-التجير1 وتلثيل أي عالمة تجيرية)

والتلثيل التجيري بشكل عيم)،)

أي) في  على حصة  االستحواذ  (- (

شركة أو شركة أو مجلوعة شركيت)

 تم إنشيؤهي أو إنشيئهي،)

)وبصفة عيمة كل نشيط له عالقة)

مبيشر1 أو غير مبيشر1 آزئيي أو كليي)

تسهيل) على  قي ر  أو  الهدف،) بهذا 

املقر) تطويرهعنوان  أو  تحقيقه 

تجزئة) (– الدار البيضيء) (: االآتليعي)

الدار البيضيء) (24384 (- ا) (17 الزبير)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

99)سنة من تيريخ التقييد) (: الشركة)

بيلسجل التجيري سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 754 (: بريمي) الحسين  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 754 (: بريمي) االله  عبد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد الحسين بريمي عنوانه)ا))2 
 24384 زنقة نيصح الد ن حي بيرآر)

الدار البيضيء)املغرب.

السيد عبد االله بريمي عنوانه)ا))
بيرآر) حي  الد ن  نيصح  زنقة  (2

24384)الدار البيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين بريمي عنوانه)ا))2 
 24384 زنقة نيصح الد ن حي بيرآر)

الدار البيضيء)املغرب
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

شتنبر)2421)تحت رقم)793172.

14(I

AFIDACOM

MOURCHID OLIVES
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

افيدكوم 

7 و17 تجزئة السيكون األطلس 

طريق صفرو ، 34444، فيس 

املغرب.

إعالن عن قفل التصفية.

 MOURCHID OLIVES شركة

شركة التضيمن في طور التصفية

وعنوان مقرهي االآتليعي :  وار ا ت 

بن علي رأس تبو 1 بني سي ن صفرو 

- - 34441 املغرب

مبلغ رأسليلهي 124.444  رهم 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.371

السيد) املصفي:) وعنوان  اسم 

لبطيقة) الحيمل  محلد  مرشد 

 38411(C رقم) الوطنية  النعريف 

وعنوانه  وار ا ت لن علي بئر طلطم)

34441)صفرو املغرب

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

 12/10/2022 في) املؤرخ  للشركيء،)

تقرر:

مصفي) تقرير  على  املصي قة  (•

التصفية) بعللييت  املتعلق  الشركة 

التي قيم بهي.

•)تسليم وصل إبراء)لللصفي عن)

عللييت التصفية.

لشركة) التصفية  قفل  تقرير  (•

شركة) (MOURCHID OLIVES

الجلع) تيريخ  من  ابتداء) التضيمن،)

العيم االستثنيئي املذكور أعاله.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 19 بتيريخ) االبتدائية بلد نة صفرو 

 آنبر)2422)تحت رقم)405/2022.

145I

FIDUTRACO CONSULTING

 ADAM & AICHA
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
 ADAM & AICHA(IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 12 الطيبق الرابع - 
2134 الدارالبيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
5(4665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 أبريل) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ADAM(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.&(AICHA(IMMOBILIER
مبيني) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
االآتليعي) املقر  عقيريعنوان  منعش 
الطيبق) (12 2)زنقة الصنوبر الشقة) (:

الرابع)-)2134)الدارالبيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 34.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 344 (: العسري) السيد مصطفى 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 السيد مصطفى العسري عنوانه)ا)
حي الفرح شيرع املعطي بوعبيد رقم)

31)-)الدارالبيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

العسري) مصطفى  السيد 
املعطي) شيرع  الفرح  حي  عنوانه)ا))
الدارالبيضيء) (- (31 رقم) بوعبيد 

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أبريل)2422)تحت رقم)821771.
146I

LE LEGALISTE

CAFE NAVOLA
إعالن متعد  القرارات

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

CAFE NAVOLA »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: محل 
الطيبق األر�شي تجزئة املحيط 

رقم 1/94 سيدي رحيل الشيطئ - 
16444 برشيد املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.13631
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)14)نونبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

حصص:) تفويت  (- (1 رقم) قرار 
تفويت) مي لي:) على  الذي  نص 
 144 حصة اآتليعية بقيلة) (1444
 رهم للحصة التيبعة للسيد محلد)
السيد) لصيلح  اال ري�شي  القضيوي 

عبد الصي ق حسين.
وتعيين) استقيلة  (- (2 رقم) قرار 
الذي  نص) للشركة:) آد د  مسير 
محلد) السيد  استقيلة  مي لي:) على 
القضيوي اال ري�شي كلسير للشركة)
وتعيين السيد عبد الصي ق حسين،)
الحيمل) (،08/02/1960 مواليد) من 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

I168575،)كلسير آد د مع تفويضه)
آليع صالحييت التوقيع)؛

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)
النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)6,)7,)15:)الذي  نص على)
مي لي:)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (29 بتيريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2422)تحت رقم)1263.

147I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

 PYRAMIDS FOR
 CONTRACTING AND

TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
5) شيرع محلد الخيمس الطيبق 5 

رقم 17 ، 94444، طنجة املغرب
 PYRAMIDS FOR

 CONTRACTING AND TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 12 
جيلد بن الوليد الطيبق الثيلث رقم 

8 - 94444 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

133495
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 PYRAMIDS FOR CONTRACTING

.AND TRADING
مطيعم) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) متنقلةعنوان  طعيم  وجدميت 
12)جيلد بن الوليد) رقم) (: االآتليعي)
الطيبق الثيلث رقم)8)-)94444)طنجة)

املغرب.
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أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

ابراهيم) علي  طه  محلو   السيد 
1.444) رهم) بقيلة) حصة  (54 (:

للحصة.
السيد علي جلف علي محلد):)54 

حصة بقيلة)1.444) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
ابراهيم) علي  طه  محلو   السيد 
املللكة العربية السعو  ة) عنوانه)ا))
العربية) املللكة  آد1  (22234

السعو  ة.
محلد) علي  جلف  علي  السيد 
عنوانه)ا))ميالبيطي إقيمة لكوليني   ل)
 94444  (2 شقة) (RDC  ( مير علير1)

طنجة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم) علي  طه  محلو   السيد 
املللكة العربية السعو  ة) عنوانه)ا))
العربية) املللكة  آد1  (22234

السعو  ة
محلد) علي  جلف  علي  السيد 
عنوانه)ا))ميالبيطي إقيمة لكوليني   ل)
 94444  (2 شقة) (RDC  ( مير علير1)

طنجة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264589.

148I

marrakech(externalisation

ELECTRI SOL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

marrakech(externalisation
 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn

 aicha(résidence(excel(sior(imm
 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech(maroc
ELECTRI SOL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مكتب رقم 
1 238 مكرر اسيف مراكش س - 

4444) مراكش املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.8(557

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)45)أكتوبر)2422)تم تعيين)
مسير آد د للشركة السيد)1))الفيلي)

آليل كلسير آجر
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
أكتوبر) (21 التجيرية بلراكش بتيريخ)

2422)تحت رقم)4625)1.

149I

مينير1 فينينس آروب

اكسبريس او
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مينير1 فينينس آروب
52 شيرع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطيبق الرابع آليز مراكش ، 

4444)، مراكش املغرب
اكسبريس او شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 245 
صيفصيف حي انير1 - 4444) 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
66269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2415 13) ني ر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

اكسبريس او.

غسيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
السييرات

وموا ) اإلكسسوارات  بيع  (-
تنظيف السييرات

-)استيرا  والتصد ر.
 245 (: االآتليعي) املقر  عنوان 
صيفصيف حي انير1)-)4444))مراكش)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 54.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 5.444 (: آواهر) محلد  السيد 

حصة بقيلة)14) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) آواهر  محلد  السيد 
املسير1)2)  رقم)149 4444))مراكش)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) آواهر  محلد  السيد 
املسير1)2)  رقم)149 4444))مراكش)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
29) ني ر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2415)تحت رقم)3)715.

114I

مينير1 فينينس آروب

ج م جيستيون
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مينير1 فينينس آروب
52 شيرع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطيبق الرابع آليز مراكش ، 

4444)، مراكش املغرب
ج م آيستيون شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي املجلع 

الحضري املسير1 1 متجر رقم 33 - 
4444) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
75((5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2416 15) ونيو)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
م) ج  (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

آيستيون.
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
املجلع) (: مقهىعنوان املقر االآتليعي)
(- (33 متجر رقم) (1 الحضري املسير1)

4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: آواهر) محلد  السيد 

حصة بقيلة)14) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) آواهر  محلد  السيد 
املسير1)2)  رقم)149 4444))مراكش)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) آواهر  محلد  السيد 
املسير1)2)  رقم)149 4444))مراكش)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)2) ونيو) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2416)تحت رقم)81128.
111I

مينير1 فينينس آروب

اس ار ج
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

مينير1 فينينس آروب
52 شيرع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطيبق الرابع آليز مراكش ، 

4444)، مراكش املغرب
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اس ار ج شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 52 شيرع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطيبق 

الرابع آليز - 4444) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

74913
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2415 أكتوبر) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
:)اس ار) اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي)

ج.
تحصيل) (: بإ جيز) غرض الشركة 

الد ون.
)-)استشيرات األمن؛)

52)شيرع) عنوان املقر االآتليعي):)
الطيبق) (7 رقم) شقة  رشيد  موالي 
الرابع آليز)-)4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد محلد آواهر):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
 544 (: صي وق) نعيلة  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) آواهر  محلد  السيد 
املسير1)2)  رقم)149 4444))مراكش)

املغرب.
السيد1 نعيلة صي وق عنوانه)ا))
 (52 رقم) النهضة  حي  املحيميد 

4444))مراكش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) آواهر  محلد  السيد 
املسير1)2)  رقم)149 4444))مراكش)

املغرب

السيد1 نعيلة صي وق عنوانه)ا))

 (52 رقم) النهضة  حي  املحيميد 

4444))مراكش املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (42 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2415)تحت رقم))7631.

112I

KAMAR(BENOUNA

SI MARJOLY ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

KAMAR(BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3(

20160، Casablanca(MAROC

SI MARJOLY ش م م شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 62 ملر 
ريزيداس بوسيجور2 - 24244 

الدارالبيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.171551

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 أكتوبر) (27 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)

مبلغ) م  م  ش  (SI MARJOLY
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

ريزيداس) ملر  (62 اإلآتليعي) مقرهي 
الدارالبيضيء) (24244 (- بوسيجور2)

املغرب نتيجة ل):)عدم الشغل.

 62 ب) التصفية  مقر  حد   و 

 24244 (- بوسيجور) ريزيداس  ملر 

الدارالبيضيء)املغرب.)

و عين:

العيفيف) محلد  السيد)1))
وعنوانه)ا))6)زنقة ابن وهبون)24274 

((1( كلصفي) املغرب  الدارالبيضيء)

للشركة.

بوقد) الرحلين  عبد  السيد)1))

يعقوب) شيرع  (287 وعنوانه)ا))

الدارالبيضيء) (24254 املنصور)

املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):)62)ملر ريزيداس)

بوسيجور
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 29 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)8324)8.

113I

pro(med(bati(sarl

SOLOUTION POWER M.T
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

 SOLOUTION POWER M.T
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي السالم 
رقم 96 زنقة وليلي - ويسالن - 

54454 مكنيس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
رقم التقييد في السجل التجيري : 

(9633
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2424 فبرا ر) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SOLOUTION POWER M.T
اشغيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
استيرا ) نيكوص-) مختلفة-)
حي) (: وتصد رعنوان املقر االآتليعي)
96)زنقة وليلي)-)ويسالن) السالم رقم)

-)54454)مكنيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
544)حصة) (: السيد طيرق جنيفي)

بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد منعم ضريف):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

بقيلة) (544 (: السيد طيرق جنيفي)
144) رهم.

السيد منعم ضريف):)544)بقيلة)
144) رهم.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) جنيفي  طيرق  السيد 
بسلة) اقيمة  الزيتون  رييض  تجزئة 
 54454 الشقة)  األول  الطيبق  (1

مكنيس املغرب.
السيد منعم ضريف عنوانه)ا))حي)
96)زنقة وليلي)-)ويسالن) السالم رقم)

54454)مكنيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) جنيفي  طيرق  السيد 
بسلة) اقيمة  الزيتون  رييض  تجزئة 
 54454 الشقة)  األول  الطيبق  (1

مكنيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
ميرس) (46 بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2424)تحت رقم)1282
11(I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

DIMARAK
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 Imm(I(N°07 ÉTAGE 1 PERLE
 DE(L›ATLAS(HIVERNAGE

 GUELIZ(MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH(MAROC

DIMARAK شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 69 
فيال محيسين مسير1 1 س شقة رقم 
3 مراكش - 4444) مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.1488(5
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 أكتوبر) (24 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
DIMARAK)مبلغ رأسليلهي)144.444 
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 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم)
1)س شقة) فيال محيسين مسير1) (69
مراكش) ((4444 (- مراكش) (3 رقم)
املغرب نتيجة ل):)االزمة االقتصي  ة.

 69 و حد  مقر التصفية ب رقم)
1)س شقة رقم) فيال محيسين مسير1)
3)مراكش)-)4444))مراكش املغرب.)

و عين:
بحوص) ا ريس  السيد)1))
ميآوريل) اقيمة  يسلين  وعنوانه)ا))
علير1 ا شقة س تجزئة علي  الد ن)
مراكش) هللا  عبد  م  االمير  شيرع 
((1( 4444))مراكش املغرب كلصفي)

للشركة.
الحيين) اشرف  السيد)1))
الفي�شي) عالل  شيرع  (52 وعنوانه)ا))
54444)مكنيس املغرب) م ج مكنيس)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (34 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2435)1.

115I

STE FICOGEMISS

STE TRAVAUX RIMA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

STE FICOGEMISS
12 الطيبق السفلي حي بيم، 33254، 

ميسور املغرب
STE TRAVAUX RIMA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي 
تلالحت زا د1 ميدلت 354)5 

ميدلت املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.285(

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 أكتوبر) (18 في) املؤرخ 

املصي قة على):

موالي الحسن) ((1( تفويت السيد)

حصة) (164 العلوي) محلدي 

حصة) (544 أصل) من  اآتليعية 

ا ت) الفتيح  عبد  ((1( السيد) لفيئد1 

ا ريس بتيريخ)18)أكتوبر)2422.

تفويت السيد))1))لحسن علراوي)

174)حصة اآتليعية من أصل)544 

حصة لفيئد1 السيد))1))عبد الفتيح)

ا ت ا ريس بتيريخ)18)أكتوبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (29 بتيريخ) بليدلت  االبتدائية 

2422)تحت رقم)281.

116I

STE FICOGEMISS

TRAVAUX RIMA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تغيير نشيط الشركة

STE FICOGEMISS

12 الطيبق السفلي حي بيم، 33254، 

ميسور املغرب

TRAVAUX RIMA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي االآتليعي حي 

تلالحت زا د1 ميدلت 354)5 

ميدلت املغرب.

تغيير نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.2857

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تم تغيير) 18)أكتوبر) املؤرخ في)

»-أالشغيل) من) الشركة  نشيط 

املختلفة والبنيء

-تدبير املستغالت الفالحية

»-أالشغيل) إلى) -متحي ت«)

املختلفة والبنيء

-تدبير املستغالت الفالحية

-البحث واالستغالل املنجمي«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (29 بتيريخ) بليدلت  االبتدائية 

2422)تحت رقم)281.

117I

STE FICOGEMISS

TRAVAUX RIMA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

مالءمة النظيم األسي�شي للشركة

STE FICOGEMISS
12 الطيبق السفلي حي بيم، 33254، 

ميسور املغرب
TRAVAUX RIMA »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: حي 
تلالحت زا د1 ميدلت 354)5 

ميدلت املغرب.
»مالءمة النظيم األسي�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.2857
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)18)أكتوبر)2422
األسي�شي) النظيم  مالءمة  تقرر 
القينون:) مقتضييت  مع  للشركة 

إضيفة شريك تالث
تعد ل نشيط الشركة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (29 بتيريخ) بليدلت  االبتدائية 

2422)تحت رقم)281.
118I

O’GESTION(&(CONSEIL

PROMO CONNECT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

O›GESTION & CONSEIL
شقة 12 الطيبق الثيلث 18 مكرر 
زنقة محلد عبدو إقيمة حلز1 ، 

OUJDA MAROC ،64444
PROMO CONNECT شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
محلد عبدو رقم 18 مكرر إقيمة 

حلز1 مكتب رقم 12 - 64444 وآد1 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.39711
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (41 في) املؤرخ 

املصي قة على):

تفويت السيد))1))هشيم تيعرابت)

أصل) من  اآتليعية  حصة  ((94

1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))عبد)

الصلد نقيبي بتيريخ)16)نونبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

47) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)1957.

119I

audicof

 MOULIM IMMOBILIER

BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

مالءمة النظيم األسي�شي للشركة

 MOULIM IMMOBILIER

BUSINESS

 »شركة ذات املسؤوليةاملحدو 1 

ذات الشريك الوحيد« 

 طريق آرف ليهو ي الصويرية 

املنطقة الصنيعة أسفي:وعنوان 

مقرهي االآتليعي

أسفي املغرب

»مالءمة النظيم األسي�شي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

12763

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)15) وليوز)2422

األسي�شي) النظيم  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضييت القينون:

عبد) موليم  السيد  تعيين  -إقرار 

املجيد،)مسير للشركة

-إقرار التقسيم الجد د لرأسليل)

الشركة)

من) و19) (7،6 البنو ) تحيين 

القينون األسي�شي للشركة)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

غشت) (41 بتيريخ) بآسفي  االبتدائية 

2422)تحت رقم)636.

124I
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FIDUNEL

KRIOS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الد وري 

الطيبق 3 رقم 6 الدار البيضيء ، 

24444، الدار البيضيء املغرب

KRIOS شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة أوبي 
رقم 37 طريق أزمور - 24244 الدار 

البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.284175

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (49 املؤرخ في)

محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (KRIOS الوحيد) الشريك  ذات 
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

 37 مقرهي اإلآتليعي تجزئة أوبي رقم)

الدار البيضيء) (24244 (- طريق أزمور)

املغرب نتيجة ل):)أزمة القطيع.

و حد  مقر التصفية ب تجزئة أوبي)
الدار) (24244 (- 37)طريق أزمور) رقم)

البيضيء)املغرب.)

و عين:

السيد)1))كريم كوكبي وعنوانه)ا))

 6 اقيمة حدائق انفي علير1 أ5)طيبق)

شقة)13)شيرع النوا ي)24254)الدار)

البيضيء)املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

تجزئة أوبي رقم) (: املتعلقة بيلتصفية)

37)طريق أزمور)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 46 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9154)8.

121I

O’GESTION(&(CONSEIL

ENERGYPRO TECH
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

O›GESTION & CONSEIL
شقة 12 الطيبق الثيلث 18 مكرر 
زنقة محلد عبدو إقيمة حلز1 ، 

OUJDA MAROC ،64444
ENERGYPRO TECH شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 27 زنقة ه 
13 الحي الريي�شي تجزئة بلحسين - 

64444 وآد1 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.37967

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 شتنبر) (15 في) املؤرخ 

املصي قة على):
 54 أميل الكور) ((1( تفويت السيد)
حصة اآتليعية من أصل)54)حصة)
لفيئد1 السيد))1))عي�شى الكور بتيريخ)

12)أكتوبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
47) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)1964.

122I

O’GESTION(&(CONSEIL

ENERGYPRO TECH
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

O›GESTION & CONSEIL
شقة 12 الطيبق الثيلث 18 مكرر 
زنقة محلد عبدو إقيمة حلز1 ، 

OUJDA MAROC ،64444
ENERGYPRO TECH شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 15 زنقة 
آليل الد ن افغيني الطيبق األول 
شقة رقم 3 - 64444 وآد1 املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.37967
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)15)شتنبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
»15)زنقة آليل الد ن افغيني الطيبق)
وآد1) (64444 (- (3 رقم) األول شقة 
الحي) (13 ه) زنقة  (27« إلى) (« املغرب)
 64444 (- بلحسين) تجزئة  الريي�شي 

وآد1 املغرب)».
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
47) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)1964.

123I

MOORISH

Diversity parts sarl
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شيرع اللة الييقوت الطيبق 5 
الشقة   39 شيرع اللة الييقوت 

الطيبق 5 الشقة  ، 24444، الدار 
البيضيء املغرب

Diversity(parts(sarl شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 14) شيرع 
الزرقطوني إقيمة حيمد الشقة 1 

الدار البيضيء 24444 الدار البيضيء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
56(793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 16) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.Diversity(parts(sarl

استيرا ) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

وتصد ر؛)قطعة غيير السيير1

املنتجيت) آليع  وبيع  شراء)
وبجليع الطرق

عنوان املقر االآتليعي):)14))شيرع)

 1 الشقة) حيمد  إقيمة  الزرقطوني 

24444)الدار البيضيء) الدار البيضيء)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: ابحسير1) حيم  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) ابحسير1  حيم  السيد 

6)2)شيرع الزرقطوني شقة)62)طيبق)

6 28814)الدار البيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ابحسير1  حيم  السيد 

6)2)شيرع الزرقطوني شقة)62)طيبق)

6 28814)الدار البيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 47 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)7871)8.

12(I

omri(compta(sarl(au

CAFE AIN TIN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OMRI COMPTA SARL AU

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

 JADID ، 92000، LARACHE

MAROC

CAFE AIN TIN SARL AU. شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرهي اإلآتليعي برانس1 
تجزئة النرآيس رقم 21 - 94444 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
1334(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 CAFE (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

..AIN TIN SARL AU
الغرض) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
في املغرب أو في) سواء) (، من الشركة)

الخيرج)،)نييبة عنهي)،)نييبة عن
األطراف الثيلثة أو املشيركة:

وتشغيل وتطوير) وإنشيء) اقتنيء) (-
أي غرفة شيي أو مقهى)؛

-)تشغيل أي منشأ1 مرتبطة بشكل)
مبيشر أو غير مبيشر بيألنشطة

املبينة أعاله)؛
-)استيرا  وتصد ر)؛

واالستيرا ) والبيع  الشراء) (-
والتصد ر والتصنيع والتحويل)،

املعدات) آليع  وتجليع  تجليع 
واملوا  واأل وات واألثيث)،

املتعلقة بأعليل الشركة)؛
أو) االستحواذ  أو  اإلنشيء) (-
أو) املبيشر  غير  أو  املبيشر  التشغيل 

التأآير أو اإل ار1)،
والفروع) الشركيت  آليع  تأآير 
استخدامهي) التي  لكن  واملبيني 

كلنشأ1
بأي طريقة ألي ملي سبق)؛

آليع) عنهي  نييبة  وحييز1  أجذ  (-
والتراجيص) االجتراع  براءات 

والعللييت و
تندرج) التي  التجيرية  العالميت 
ضلن أغراض الشركة أو استخدامهي)

أو نقلهي أو

آليع) نقل  وكذلك  مسيهلتهم 
تراجيص التشغيل.

املعيمالت) آليع  وعلومي  (-
التجيرية والصنيعية وامليلية واألوراق)

امليلية
والعقيرات املتعلقة بشكل مبيشر)
بأي) أو  أعاله  بيل�شيء) مبيشر  غير  أو 

�شيء
أو) مرتبط  أو  مشيبه  آجر  كيئن 

 حتلل أن يعزز تطويره بلوآب
بأي شكل من األشكيل.عنوان املقر)
االآتليعي):)برانس1)تجزئة النرآيس)

رقم)21)-)94444)طنجة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
144) رهم) 1.444)حصة بقيلة) (:

للحصة.)الريفي مخلص محلد

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

محلد) مخلص  الريفي  السيد 
آليعة) لوكيل  قرية  ار  عنوانه)ا))
نجر1) فحص  انجر1  ائر1  وقيي 1 

94444)طنجة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
محلد) مخلص  الريفي  السيد 
آليعة) لوكيل  قرية  ار  عنوانه)ا))
نجر1) فحص  انجر1  ائر1  وقيي 1 

94444)طنجة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
46) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)756)1.
125I

COMPTACOMPTE

SOCIETE NAMEX
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

 SOCIETE NAMEX
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مكتب رقم 
واحد اقيمة جد جة رقم 65 زنقة 
لبنين - 444)1 القنيطر1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

6(861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 ميرس) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

(:(SOCIETE NAMEX

االستيرا ) (: غرض الشركة بإ جيز)

والتصد ر

آليع) والتقسيط  بيلجللة  بيع 

أ وات ومعدات النظيفةعنوان املقر)

مكتب رقم واحد اقيمة) (: االآتليعي)
جد جة رقم)65)زنقة لبنين)-)444)1 

القنيطر1 املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 الشركة) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 544 امعون) الد ن  نور  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

ميشل) بنعلروش  ين  السيد 

بقيلة) حصة  (544 ليدوفك) ميآد 

144) رهم للحصة.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد نور الد ن امعون عنوانه)

:)6)شيرع قبل روسرلين)84)78)سين)

فيرنويل فرنسي.

ميشل) بنعلروش  ين  السيد 

شيرع) (48 (: عنوانه) ليدوفك  ميآد 
نويي بلسونس) (93364 رينيه كيسين)

فرنسي.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

ميشل) بنعلروش  ين  السيد 

شيرع) (48 (: عنوانه) ليدوفك  ميآد 
نويي بلسونس) (93364 رينيه كيسين)

فرنسي

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلقنيطر1 بتيريخ)45)أبريل)

2422)تحت رقم)94961.
126I

مينير1 فينينس آروب

نصيب
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

مينير1 فينينس آروب
52 شيرع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطيبق الرابع آليز مراكش ، 

4444)، مراكش املغرب
نصيب شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي املكيس 
2 إقيمة رقم 5)1 - 4444) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

83197
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (241( 22) ني ر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي):)نصيب.
غرض الشركة بإ جيز):)تشغيل أي)
ملتلكيت غير منقولة تيبعة للشركة)
غير) أو  املفروش  اإل جير  طريق  عن 
املؤثثعنوان املقر االآتليعي):)املكيس)
مراكش) ((4444 (- (1(5 إقيمة رقم) (2

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد1 عيئشة مني ي):)54)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
حصة) (54 (: بلعيد اكومي) السيد 

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
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السيد1 عيئشة مني ي عنوانه)ا))
 Che( Des( Meuniers( 78200  18

.Buchelay(France
السيد بلعيد اكومي عنوانه)ا)))3 
 Rue( Aigrement( 78300( Poissy

.France
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 عيئشة مني ي عنوانه)ا))
 Che( Des( Meuniers( 78200  18

Buchelay(France
السيد بلعيد اكومي عنوانه)ا)))3 
 Rue( Aigrement( 78300( Poissy

France
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
غشت) (49 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2417)تحت رقم)5536.
127I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

AZ GOODS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 14
 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
AZ GOODS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 77 زنقة 

محلد سليحة الطيبق 14 شقة 57 
- - الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
565689

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 48) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 AZ (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.GOODS

توزيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

قنوات) في آليع  الغذائية  املنتجيت 

 77 (: االآتليعي) املقر  التوزيععنوان 
زنقة محلد سليحة الطيبق)14)شقة)

57)-)-)الدار البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

حصة) (54 (: ليلى) شيطر  السيد1 

بقيلة)144) رهم للحصة.

حصة) (54 (: السيد شيطر  يسين)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) ليلى  شيطر  السيد1 

 9 5)شقة) 225)شيرع غيندي الطيبق)

املعيريف)-)الدار البييضيء)املغرب.

عنوانه)ا)) شيطر  يسين  السيد 

(- لسيسفة) (391 تجزئة الليلون رقم)

الدار البييضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ليلى  شيطر  السيد1 

 9 5)شقة) 225)شيرع غيندي الطيبق)

املعيريف)-)الدار البييضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)44854263.

128I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

MFD AFRIFOOD
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 14

 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

MFD AFRIFOOD شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي )6 زنقة 
عبد هللا املد ونة الطيبق 1 شقة 2 

- - الدار البيضيء املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
545(21

الشريك) قرار  بلقت�شى 
أكتوبر) (41 في) املؤرخ  الوحيد 
الشركة) تسلية  تغيير  تم  (2422
إلى) (« (MFD AFRIFOOD« من)

.»MARKETABLE«
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854548.
129I

MJ MANAGEMENT

PERDEREAU TRANS SARL.
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 PERDEREAU TRANS SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي نجيبة 
شيرع 88 رقم 11 الطيبق االر�شي 

طنجة - 94444 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.117343

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (11 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 PERDEREAU الوحيد) الشريك 
رأسليلهي) مبلغ  (TRANS SARL.AU
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
رقم) (88 اإلآتليعي حي نجيبة شيرع)
 94444 (- الطيبق االر�شي طنجة) (11
:)عدم وآو ) طنجة املغرب نتيجة ل)

صفقيت مربحة.

و حد  مقر التصفية ب حي نجيبة)
االر�شي) الطيبق  (11 رقم) (88 شيرع)

طنجة)-)94444)طنجة املغرب.)

و عين:

لعيي�شي) الغيصيب  السيد)1))

مركز  ار) الرملة  مدشر  وعنوانه)ا))

الشيوي طنجة)94444)طنجة املغرب)

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)حي نجيبة شيرع)
88)رقم)11)الطيبق االر�شي طنجة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

48) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)645)1.

134I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

MARKETABLE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشيط الشركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 14

 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

MARKETABLE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي االآتليعي))6)زنقة)

عبد هللا املد وني الطيبق)1)شقة)2)-)-)

الدار البيضيء)املغرب.

تغيير نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري)

.545(21

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

2422)تم تغيير) 41)أكتوبر) املؤرخ في)

نشيط الشركة من)»تصد ر,)استيرا .

لللنتجيت) تجيري  وسيط 

استيرا ,) »تصد ر,) إلى) الغذائية.«)

املنتجيت) تسويق  (, توزيع) (, تخزين)

الغذائية في آليع قنوات التوزيع.
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(, ,)توزيع) تصد ر,)استيرا ,)تخزين)
تسويق منتجيت النظيفة واملنتجيت)

التجليلية.)».
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854548.

131I

ste(cofiguer(sarl

STE TOUIZIA LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد د للشركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc

STE TOUIZIA LOCATION شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

تويزية رقم 1) - 35144 آرسيف 
املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.1393
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تم تعيين) 45) آنبر) املؤرخ في)
مسير آد د للشركة السيد)1))غدا )

سعيد كلسير وحيد
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتيريخ)16) آنبر)

2422)تحت رقم)1461/2022.

132I

س-اطلس

 STE PHARMACIE LA GARE
KASBAH TADLA

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

س-اطلس
الطيبق االول الحي اال اري شيرع 

الطيئف رقم 1) ، 23444، بني مالل 
املغرب

 STE PHARMACIE LA GARE
KASBAH(TADLA شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 32 
الحي اال اري رقم 42 زنقة  وسف 
ابن تيشفين قصبة تي لة - 23354 

قصبة تي لة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
2345

 45 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422  آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 PHARMACIE(LA(GARE(KASBAH

.TADLA
-بيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
بيلتقسيط املوا  شبه الطبيةعنوان)
املقر االآتليعي):)رقم)32)الحي اال اري)
تيشفين) ابن  زنقة  وسف  (42 رقم)
قصبة تي لة) (23354 (- قصبة تي لة)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 644.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 6.444 (: نيفلي) السيد1 سفيتالني 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد1 سفيتالني نيفلي عنوانه)ا))
بني) (23444 ))حي ام ا هر) بلوك) (19

مالل املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 سفيتالني نيفلي عنوانه)ا))
بني) (23444 ))حي ام ا هر) بلوك) (19

مالل املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) تي لة  بقصبة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)195.
133I

مينير1 فينينس آروب

 امينتا ترافو كوم
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل الشكل القينوني للشركة

مينير1 فينينس آروب
52 شيرع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطيبق الرابع آليز مراكش ، 

4444)، مراكش املغرب
 امينتي ترافو كوم شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
و عنوان مقرهي االآتليعي عزوزية, 
2136 شقة رقم 2 الطيبق األول - 

4444) مراكش.
تحويل الشكل القينوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.66(65

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تحويل) (2418 نونبر) (47 املؤرخ في)
الشكل القينوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدو 1«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

الوحيد«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
49) ني ر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2419)تحت رقم)141657.
13(I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

PROMO MAZAYA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشيط الشركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°43
 IMMEUBLE(ABRAJ(DOUBAI ،

92444 العرائش املغرب.
 PROMO MAZAYA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي تجزئة 
املغرب الجد د شيرع الييسلين 

رقم:674 الطيبق األر�شي - 92444 
العرائش املغرب.

تغيير نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(5(1
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم تغيير) (2422 نونبر) (42 املؤرخ في)
وبيع) »انتيج  من) الشركة  نشيط 

الخرسينة)
منعش عقيري بيع موا  البنيء«)إلى)

»)بيع موا  البنيء
نقل البضيئع لآلجرين

األملنيوم) أصنيف  آليع  بيع 
وملحقيتهي«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلعرائش بتيريخ)46) آنبر)

2422)تحت رقم)1275.
135I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE JATTO TRAVO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن آلون 

مكيتب أشرف، مكتب )1 الطيبق 2 
FES MAROC ،34444 ، فيس

 SOCIETE JATTO TRAVO SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدو 1 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 13 زنقة 
عبدالكريم بنجلون مكيتب اشرف 

الطيبق االول رقم 11 فيس - 34444 
فيس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7(899

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 45) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 SOCIETE JATTO TRAVO SARL

.AU
اشغيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

مختلفة)
منعش عقيري

بيع االراضيعنوان املقر االآتليعي)
:)13)زنقة عبدالكريم بنجلون مكيتب)
(- 11)فيس) اشرف الطيبق االول رقم)

34444)فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد حلز1 الجطيوي)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد حلز1 الجطيوي عنوانه)ا))
فيس) (2 تجزئة البسيتين الزهور) (53

34444)فيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حلز1 الجطيوي عنوانه)ا))
فيس) (2 تجزئة البسيتين الزهور) (53

34444)فيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5293/022.

136I

مينير1 فينينس آروب

امينتا ترافو كوم
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

مينير1 فينينس آروب
52 شيرع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطيبق الرابع آليز مراكش ، 

4444)، مراكش املغرب
امينتي ترافو كوم شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي عزوزية, 

2136 شقة رقم 2 الطيبق األول - 

4444) مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.66(65

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2418 نونبر) (47 في) املؤرخ 

املصي قة على):

االمين) محلد  ((1( السيد) تفويت 

644)حصة اآتليعية) املرابط الترغي)

حصة لفيئد1 السيد) (644 من أصل)

 47 فيصل املرابط الترغي بتيريخ) ((1(

نونبر)2418.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

49) ني ر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2419)تحت رقم)141657.

137I

ENGINE IT SERVICES

ENGINE IT SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ENGINE IT SERVICES
زنقة الحرية رقم 14 الطيبق رقم 

3 الشقة رقم 5 الدار البيضيء، 

24124، الدار البيضيء املغرب

ENGINE IT SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 14 زنقة 

الحرية الطيبق 3 الشقة رقم 5 الدار 

البيضيء 24124 الدار البيضيء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565589

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ENGINE IT SERVICES
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
في) الرقمي  التحول  في  االستشيرات 
هندسة) في  اإلستراتيجية  في  اإل ار1 
 14 (: االآتليعي) املقر  التدريبعنوان 
 5 3)الشقة رقم) زنقة الحرية الطيبق)
24124)الدار البيضيء) الدار البيضيء)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد اشرف وزران):)144)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) وزران  اشرف  السيد 
الطيبق) (2 الكيليبتوس  رج) ملر  (28
))الشقة)13)اقيمة الاللئ عين السبع)

24594)الدار البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) وزران  اشرف  السيد 
الطيبق) (2 الكيليبتوس  رج) ملر  (28
))الشقة)13)اقيمة الاللئ عين السبع)

24594)الدار البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
 آنبر)2422)تحت رقم)6)448542.
138I

CABINET HAMZAOUI

BL COSMETIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E(ETAGE(NO 8 ،

90000، TANGER(MAROC
BL COSMETIQUES شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
القدس تجزء1 امكوبي رقم 2 الطيبق 
االول رقم 5 - 94444 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
132219

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (47
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 BL (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.COSMETIQUES
بيع شراء) (: غرض الشركة بإ جيز)
موا ) انواع  آليع  واستيرا   تصنيع 
التجليلعنوان املقر االآتليعي):)شيرع)
2)الطيبق) القدس تجزء1 امكوبي رقم)
االول رقم)5)-)94444)طنجة املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 64.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 (24 (: العزيزي) محلد  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد غبدالقي ر بوجريص):)184 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

العزيزي عنوانه)ا)) السيد محلد 
 94444 سيدي بحروري ارض بقيلي)

تطوان املغرب.
بوجريص) غبدالقي ر  السيد 
عنوانه)ا))حي بن كيران زنقة)155)رقم)

293 94444)طنجة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
العزيزي عنوانه)ا)) السيد محلد 
 94444 سيدي بحروري ارض بقيلي)

تطوان املغرب
بوجريص) غبدالقي ر  السيد 
عنوانه)ا))حي بن كيران زنقة)155)رقم)

293 94444)طنجة املغرب



167 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (15 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)259526.

139I

AB CONSULTING

LA CASITA CUBANA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB CONSULTING
 lot(N°170 Bureau(N°7 Sidi

 Ghanem(Marrakech(lot(N°170
 Bureau(N°7 Sidi(Ghanem

 Marrakech، 40000، marrakech
maroc

LA CASITA CUBANA شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 2  رب 

بنشقرون حي رييض العروس املد نة 
مراكش مراكش 4444) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131643

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LA (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.CASITA CUBANA
بصفة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املغرب) في  مبيشر1  غير  أو  مبيشر1 

وجيرآه:
العيمة) األحداث  آليع  تنظيم  (
والحفالت) الجلعوية  أو  الخيصة  أو 
(، والندوات) واملؤتلرات  املوسيقية 

إلخ.

العللييت) بكيفة  الشركة  تقوم 
بشكل) السييحي  بيلترفيه  املتعلقة 

عيم.
)نصيئح استراتيجية.

)التجير1 اإللكترونية واإلعالن.
أكثر من) أو  وإ ار1 وحد1  تشغيل 
الضييفة) و ار  الفندقية  الوحدات 
 2 (: االآتليعي) املقر  ومطيعلعنوان 
العروس) رييض  حي  بنشقرون   رب 
 (4444 مراكش) مراكش  املد نة 

مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد1 غيرسيي بينو إل�شي سوزاني)
144) رهم) بقيلة) حصة  (144 (:

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد1 غيرسيي بينو إل�شي سوزاني)
س) سي  و ري  س/ ي  عنوانه)ا))

كي كيس)17441)جيروني إسبينيي.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 غيرسيي بينو إل�شي سوزاني)
س) سي  و ري  س/ ي  عنوانه)ا))

كي كيس)17441)جيروني إسبينيي
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2547)1.

1(4I

SELECT CONSEIL

AGD DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SELECT CONSEIL
شيرع عبد املومن علير211) الطيبق 
الرابع رقم16 ، 24364، البيضيء 

املغرب
AGD DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 131 شيرع 

انفي اقيمة ازور مكتب 11 ب الدار 

البيضيء - 2444 الدار البيضيء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.(9(9(1

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر) (2422 42) آنبر) في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 

 AGD الوحيد) الشريك  ذات 

رأسليلهي) مبلغ  (DISTRIBUTION

مقرهي) وعنوان  14.444) رهم 

اإلآتليعي)131)شيرع انفي اقيمة ازور)

 2444 (- 11)ب الدار البيضيء) مكتب)

الدار البيضيء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

قدر1 الشركة على االستلرار في هدا)

املجيل.

 131 ب) التصفية  مقر  حد   و 

ب) (11 شيرع انفي اقيمة ازور مكتب)

 Casablanca 24444(-(الدار البيضيء

املغرب.)

و عين:

بنشقرون) محلد  السيد)1))

شيرع يعقوب) (165 تو ي وعنوانه)ا))

زاوية) (9 ش) (5 ط) ب  املنصور  رج 

شيرع غيندي املعيريف الدار البيضيء)

املغرب) الدارالبيضيء) (24444

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

شيرع انفي) (131 (: املتعلقة بيلتصفية)

اقيمة ازور مكتب)11)ب الدار البيضيء

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854425.

1(1I

SELECT CONSEIL

ZEN PROPERTIES
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

SELECT CONSEIL

شيرع عبد املومن علير211) الطيبق 

الرابع رقم16 ، 24364، البيضيء 

املغرب

ZEN PROPERTIES شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 65 شيرع 

املسير1 الخضر1 الدارلبيضيء - 

24444 الدارالبضيء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

565699

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ZEN (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.PROPERTIES

تشغيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

واميكن) الفني ق  (, سييحي) مشروع 

املقر) املليثلةعنوان  االقيمة 

االآتليعي):)65)شيرع املسير1 الخضر1)

الدارالبضيء) (24444 (- الدارلبيضيء)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد علي الحجوجي):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

 544 (: الحجوجي) زكرييء) السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
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عنوانه)ا)) الحجوجي  علي  السيد 
 3 ش) (1 زنقة ابو يعال االفراني ط) (6
الدارالبضيء) (24444 راسين البيضيء)

املغرب.
السيد زكرييء)الحجوجي عنوانه)ا))
الهيشمي) شيرع  املدارس  تجزئة  (42
الفياللي بيشكو الدار البيضيء)24444 

الدار البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الحجوجي  علي  السيد 
 3 ش) (1 زنقة ابو يعال االفراني ط) (6
راسين البيضيء)24444)الدارالبيضيء)

املغرب
السيد زكرييء)الحجوجي عنوانه)ا))
الهيشمي) شيرع  املدارس  تجزئة  (42
الفياللي بيشكو الدار البيضيء)24444 

الدارالبيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
 آنبر)2422)تحت رقم)44854268.
1(2I

الحسين بوسيف

TOBIB AUTOMOBILE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

الحسين بوسيف
املحيميد مراكش املحيميد 9، 

4444)، مراكش املغرب
TOBIB AUTOMOBILE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  كين رقم 
1 مسجد بوابوض متوكة شيشيو1 

مراكش 4444) مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.679

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 48) آنبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 
 TOBIB الوحيد) الشريك  ذات 
رأسليلهي) مبلغ  (AUTOMOBILE
مقرهي) وعنوان  14.444) رهم 

مسجد) (1 رقم) اإلآتليعي  كين 

مراكش) شيشيو1  متوكة  بوابوض 

(: ل) نتيجة  املغرب  مراكش  ((4444

عدم تحقيق اال مل املرآو.

و حد  مقر التصفية ب  كين رقم)

شيشيو1) متوكة  بوابوض  مسجد  (1

مراكش)4444))مراكش املغرب.)

و عين:

طالبي) اسليعيل  السيد)1))

 18 رقم) س  (2 مسير1) وعنوانه)ا))

املغرب) مراكش  ((4444 مراكش)

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 16 بتيريخ) بيمنتينوت  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)451/2022.

1(3I

ARKAM(WA(HISSABAT

SEBPSY
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARKAM(WA(HISSABAT

59 شيرع بور و إقيمة طه ، 24444، 

الدار البيضيء املغرب

SEBPSY شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 131 شيرع 

انفي اقيمة ازور رقم 11 ب - 24444 

الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

56(463

 12 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 شتنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SEBPSY

مستشير) (: غرض الشركة بإ جيز)

اآتليعيعنوان املقر االآتليعي):)131 

(- ب) (11 رقم) ازور  اقيمة  انفي  شيرع 

24444)الدار البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: السبتي) مريم  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) السبتي  مريم  السيد1 
 18 1)ش) زنقة آيبر ابن حيين ط) ((

24444)الدار البيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) السبتي  مريم  السيد1 
 18 1)ش) زنقة آيبر ابن حيين ط) ((

24444)الدار البيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 34 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)8179)448.

1((I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

CAFE AL FAISALIAH
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطيبق 2 مكتب 5 تجزئة آنة 

الزيتون 1 بنسو 1 فيس ، 34444، 

فيس املغرب

CAFE AL FAISALIAH شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 399 

الطيبق 2 مكتب 5 تجزئة آنة 

الزيتون 1 بنسو 1 فيس - 34444 

فيس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 

.69723

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تلت) (2422 نونبر) (4( في) املؤرخ 

املصي قة على):

محلد امقران) ((1( تفويت السيد)

أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.444

1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))عبد)

القي ر كطيفي بتيريخ))4)نونبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

)1) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)1)52.

1(5I

FADIFISC

SUDCAM

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

SUDCAM

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي توطين /

مكتب رقم 53 الطيبق الرابع علير1 

 FH امليمونية شيرع حسن بونعيمي

 اجلة 84444 اكي  ر املغرب

تعيين مسير آد د للشركة

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تم تعيين) (2422 13) ونيو) املؤرخ في)

السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

الشبيني عبد العظيم كلسير وحيد

تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

23) ونيو) تيريخ) بيكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)27)114

1(6I
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BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

ALLI PAC
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 الطيبق 2 مكتب 5 تجزئة آنة 
الزيتون 1 بنسو 1 فيس ، 34444، 

فيس املغرب
ALLI PAC شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار وال  
جليفة عين الشقف فيس - 34444 

فيس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(9(21

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (42 في) املؤرخ 

املصي قة على):
)1))غزالن مقتصد) تفويت السيد)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (154
544)حصة لفيئد1 السيد))1))فيطلة)

السيلمي بتيريخ)42)نونبر)2422.
رضوان علوي) ((1( تفويت السيد)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (154
544)حصة لفيئد1 السيد))1))فيطلة)

السيلمي بتيريخ)42)نونبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)4)52.
1(7I

FA ADVISING EXPERTS SARL

URBA EVENTS PRINT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 15، املجلع املنهي ،تجزئة 
2 شيرع عالل الفي�شي، إقيمة حرف 

ب، مراكش ، 4444)، مراكش 
املغرب

URBA EVENTS PRINT شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي مكتب رقم 
41 املجلع املنهي تجزئة 2 شيرع عالل 

الفي�شي إقيمة حرف ب - 4444) 
مراكش املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

146335
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم) (2422 أكتوبر) (26 في) املؤرخ 
 URBA« من) الشركة  تسلية  تغيير 
 URBA« إلى) (»EVENTS PRINT

.»IMPRIMERIE
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم))267)1.
1(8I

HMAMI(NOUR-EDDINE

 SOCIETE ATLANTIQUE
DESIGNE ET INNOVATION
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HMAMI(NOUR-EDDINE
 N°6, APPT 4, 2EME(ETAGE, RUE
 D’ALGERIE, VILLE(NOUVELLE, ،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE ATLANTIQUE

 DESIGNE ET INNOVATION
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار أوال  
اجليفة عين الشقف - 36122 فيس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7(871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 46) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 SOCIETE ATLANTIQUE (:

.DESIGNE ET INNOVATION
األشغيل) (: غرض الشركة بإ جيز)
املقر) والبنيءعنوان  املختلفة 
عين) اجليفة  أوال   :) وار  االآتليعي)

الشقف)-)36122)فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(: العلوي) العيبدي  علر  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
العلوي) العيبدي  علر  السيد 
العليي) الطيب  اوال   عنوانه)ا)) وار 

اوال  الطيب)34444)فيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي) العيبدي  علر  السيد 
العليي) الطيب  اوال   عنوانه)ا)) وار 

اوال  الطيب)34444)فيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5231.

1(9I

SIMPLCOMPT CONSULTING

SOETTAL SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
شيرع عالل الفي�شي علير1 12 شقة 
رقم 2 حي سين مراكش ، 4447)، 

مراكش املغرب
SOETTAL SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي صوفيي 
رقم 91 سيدي امبيرك تيركة - 

4444) مراكش املغرب.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.69175
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم) (2422 نونبر) (21 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
من) أي  »1.944.444) رهم«)
 2.444.444« إلى) »144.444) رهم«)
مقيصة) إآراء) (: طريق) عن   رهم«)
املقدار) املحد 1  الشركة  مع   ون 

واملستحقة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2664)1.
154I

ائتلينية)»مكتب الدراسيت كنتوس«)ش.ذ.م.م)

»مكتب معتلد من طرف الدولة«

 CENTRE DENTAIRE
 ET D›ORTHODONTIE

OUAZZANI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
استدراك جطٍإ

استدراك جطٍإ وقع بيلجريد1 
الرسلية

ائتلينية »مكتب الدراسيت كنتوس« 
ش.ذ.م.م »مكتب معتلد من طرف 

الدولة«
13، زنقة وا  زيز، رقم )، أكدال ، 

14494، الربيط املغرب
 CENTRE DENTAIRE ET

 D›ORTHODONTIE(OUAZZANI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
 وعنوان مقرهي اإلآتليعي أكدال، 
22 زنقة وا  زيز، رقم 41، عند 
كينتوس كوم. - 14494 الربيط 

املغرب.
بيلجريد1) وقع  جطٍإ) إستدراك  (
 21 بتيريخ) (57(7 عد ) الرسلية 

 آنبر)2422.
بدال من):)مبلغ رأسليل الشركة:

144.444) رهم
 قرأ):)مبلغ رأسليل الشركة:

14.444) رهم
البيقي بدون تغيير.

151I
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سيآيس كونسيي

 GHOUATI DE

 CONSTRUCTIONS

ROUTIERES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

سيآيس كونسيي

مكيتب املنير1 شيرع عالل ابن عبد 

هللا الطيبق الثيلث رقم 36 فيس ، 

34444، فيس املغرب

 GHOUATI DE

 CONSTRUCTIONS ROUTIERES

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 2 شيرع 

آرير، الطيبق 1، الشقة 1، م.ج - 

34444 فيس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

7(891

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم إعدا  القينون) (2422 48) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة) الشركة  تسلية 

بلختصر) اإلقتضيء) عند 

 GHOUATI DE (: تسليتهي)

.CONSTRUCTIONS ROUTIERES

أعليل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

صيينة) الطرق وأشغيل إصالح،) بنيء)

آليع أنواع الطرق.عنوان) أو إنشيء)

آرير،) شيرع  (2 (: االآتليعي) املقر 

 34444 (- م.ج) (،1 الشقة) (،1 الطيبق)

فيس املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: نوال) الغواطي  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد1 الغواطي نوال عنوانه)ا))

شيرع) شكيب  تجزئة  (14 رقم) فيال 

موالي عبد هللا)34444)فيس املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد1 الغواطي نوال عنوانه)ا))

شيرع) شكيب  تجزئة  (14 رقم) فيال 

موالي عبد هللا)34444)فيس املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

16) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)6964.

152I

OUAZER(KAMAL(ET(JAOUAD

STE MEDORTHOSYN
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUAZER(KAMAL(ET(JAOUAD

 N° 132 AVENUE(ABOU(BAKR

 SEDDIK(APPT 1 RDC(VN ،

30000، FES(MAROC

STE MEDORTHOSYN شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع عبد 

الكريم الخطيبي علير1 بن مو�شى 

الكواش الطيبق الثيني فيس 34444 

فيس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

7(883

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 42) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MEDORTHOSYN
شراء-) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
الطبية) الألآهز1  وتوزيع  بيع 
(: االآتليعي) املقر  والجراحيةعنوان 
شيرع عبد الكريم الخطيبي علير1 بن)
فيس) الثيني  الطيبق  الكواش  مو�شى 

34444)فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 94.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
عبد) ركراكي  سبعي  السيد 
 144 بقيلة) حصة  (944 (: الحفيظ)

 رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد سبعي ركراكي عبد الحفيظ)
عنوانه)ا))رقم)1)تجزئة أننيك)5)اقيمة)
الجيش) شيرع  (16 الشقة) السعي 1 

امللكي)34444)فيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سبعي ركراكي عبد الحفيظ)
عنوانه)ا))رقم)1)تجزئة أننيك)5)اقيمة)
الجيش) شيرع  (16 الشقة) السعي 1 

امللكي)34444)فيس املغرب)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)8)52.
153I

النيظور للحسيبيت

TAG FOOD
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

النيظور للحسيبيت
شيرع االمير سيدي محلد الحي 
اال اري سيتي املحلد ة بلوك   
الطيبق الثيني رقم 5 ، 62444، 

النيظور املغرب

TAG FOOD شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
اشبيليي علير1 14 تجزئة غي لو 
الطيبق الرابع الشقة رقم )   - 

62444 النيظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.23311

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 نونبر) (48 في) املؤرخ 

املصي قة على):
احلد  رغيل) ((1( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتليعية  حصة  (544
1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))حلز1)

فتحي بتيريخ)48)نونبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)47) آنبر)

2422)تحت رقم)952).

155I

MOORISH

REAL ESTATE GOUP
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

MOORISH
39 شيرع لال  يقوت الطيبق 5 شقة   

، 24484، الدار البيضيء املغرب
REAL ESTATE GOUP شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زاوية 
شيرع عبد املومن وزنقة سلية، 
إقيمة شهرزا  3 الطيبق ) الرقم 

24 النخيل - 4)243 الدار البيضيء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
565793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 19) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
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عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 REAL (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.ESTATE GOUP

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإ جيز

DIVERS OU CONSTRUCTIONS
زاوية شيرع) (: عنوان املقر االآتليعي)

إقيمة) سلية،) وزنقة  املومن  عبد 

شهرزا )3)الطيبق)))الرقم)24)النخيل)

-)4)243)الدار البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد جيلد شهربين):)254)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد محلد رشيد العيدي):)254 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 254 (: السيد عبد الحليد جليل)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 DOMINION GROUP الشركة)

144) رهم) بقيلة) حصة  (:( 250

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) شهربين  جيلد  السيد 

 3 ط) (6 رقم) العيم  املنضر  شيرع 

24154)الدار البيضيء)املغرب.

العيدي) رشيد  محلد  السيد 
مصطفى) زنقة  (64 عنوانه)ا))

املنفلوطي الطيبق السفلي شقة)1)حي)

كوتي)24464)الدار البيضيء)املغرب.

جليل) الحليد  عبد  السيد 

 rue(spontini(751(16 16((عنوانه)ا

paris(france(0)بيريس فرنسي.

 DOMINION GROUP الشركة)
املومن) عبد  شيرع  زاوية  عنوانه)ا))

 3 شهرزا ) إقيمة  سلية،) وزنقة 

 243(4 النخيل) (24 الرقم) (( الطيبق)

الدار البيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) شهربين  جيلد  السيد 

 3 ط) (6 رقم) العيم  املنضر  شيرع 

24154)الدار البيضيء)املغرب

عنوانه)ا)) جليل  مروان  السيد 
 41 شيرع االمير موالي عبدهللا زنقة)

الرقم)43 74444)العيون املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854642.
156I

FIDUCIAIRE(MALIKI

KDEVTECH
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE(MALIKI
شيرع املسجد رقم 24 الطيبق االول 
الشقة 1 الرشيد ة ص ب 188 ، 

52444، الرشيد ة املغرب
KDEVTECH شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الطيبق 
السفلي بلوك 16 رقم 954 تجزئة 
موالي علي الشريف الرشيد ة - 

52444 الرشيد ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
2422/16567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 47) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.KDEVTECH
برمجة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

املعلومييت)
بيع االت االلكترونية)

املقر) والتصد رعنوان  االسترا  
االآتليعي):)الطيبق السفلي بلوك)16 
رقم)954)تجزئة موالي علي الشريف)
الرشيد ة) (52444 (- الرشيد ة)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد عي�شي عبد امليلك):)1.444 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

امليلك) عبد  عي�شي  السيد 
تجزئة) (954 رقم) (16 بلوك) عنوانه)ا))
الرشيد ة) الشريف  علي  موالي 

52444)الرشيد ة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
امليلك) عبد  عي�شي  السيد 
تجزئة) (954 رقم) (16 بلوك) عنوانه)ا))
الرشيد ة) الشريف  علي  موالي 

52444)الرشيد ة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
تحت) (- االبتدائية بيلرشيد ة بتيريخ)

رقم)-.
157I

TARGET PARTNERS

EMX Corp Morocco
إعالن متعد  القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

EMX(Corp(Morocco »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 9) زنقة 
أحلد بركيت، رقم 3، املعيريف، - 

24374 الدار البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.55(329

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)12)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
 قرر الشريك الوحيد تعيين مسير ن)
(: محد 1) غير  لفتر1  للشركة  آد  
تركي) (، (Umur( Berberoglu السيد)

أكتوبر) (3 مواليد) من  (، الجنسية)
رقم) السفر  آواز  حيمل  (، (1989
 Eric( Paul والسيد) (.U126829(5
من) (، الجنسية) أمريكي  (، (Jensen
1971)،)حيمل آواز) 34)ميي) مواليد)
)56584571.) تلتع) رقم) السفر 
والسيد) (Umur( Berberoglu السيد)
للنظيم) وفًقي  (، (Eric( Paul( Jensen
التي) الصالحييت  بأوسع  (، األسي�شي)
الشركة) لتلثيل  استخدامهي   لكنهم 
وعلى) أجرى  أطراف  مع  عالقيتهي  في 
بيسلهي) للتعيقد  الخصوص  وآه 
واملعيمالت) األعليل  بجليع  وإلزامهي 

التي تقع ضلن غرض الشركة.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
الذي  نص على مي لي:) بند رقم.:)

لم يغير أي بند من النظيم األسي�شي.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9912)8.
158I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

H.A LOGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد د للشركة

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 
صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب
H.A LOGEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي الرحلة 
1 شيرع املوحد ن زنقة 19 رقم 11 - 

73444 الداجلة املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.21257

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم تعيين) (2422 نونبر) (22 املؤرخ في)
السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

موسد د اسيمة كلسير وحيد
تبعي لقبول استقيلة املسير.
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 48 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2108/2022.

159I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

H.A LOGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 

صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب

H.A LOGEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي حي الرحلة 

1 شيرع املوحد ن زنقة 19 رقم 11 - 

73444 الداجلة املغرب.

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

21257

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم) (2422 نونبر) (22 في) املؤرخ 

 H.A« من) الشركة  تسلية  تغيير 

 MOSSAD« إلى) (»LOGEMENT

.»LOG

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 48 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2108/2022.

164I

M F B C

كا في اطوال الفضل
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M F B C

)13 ز اوية شي رع اوال   زيي ت وزتقة 

اسوا ت علي ر B 1 الطي بق ) رقم 7 ، 

24544، الد ا ر البيصي ء املغر ب

كي في اطوال الفضل شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
الفضل 5 علير1 2 مخزن 18 حي 

موالي رشيد - 24674 الد ار البيصي 
ء املغر ب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
8(7872

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (47
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
في) كي  (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

اطوال الفضل.
تشغيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

مقهى.غرفة الشيي
مبيعيت لالستهالك الفوري

السيجنة.) املشروبيت  بيع 
واملشروبيت الغيزية.)وفقي للتشريعيت)

املعلول بهي
استيرا  وتصد ر معدات الفني ق)

واملطيعم
العللييت) آليع  أعم  وبشكل 
وامليلية.) والصنيعية  التجيرية 
املنقولة) غير  أو  املنقولة  امللتلكيت 
املتعلقة بشكل مبيشر أو غير مبيشر)
قد) التي  أو  أعاله  املذكور1  بيألشييء)
تسهل تطويرهعنوان املقر االآتليعي)
مخزن) (2 علير1) (5 الفضل) تجزئة  (:
24674)الد ار) 18)حي موالي رشيد)-)

البيصي)ء)املغر ب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: لحسن) اوزكيد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) لحسن  اوزكيد  السيد 
القوات) شيرع  مج  السدري  حي 
ار) الد  (24674  242 رقم) املسيعد1 

البيصي)ء)املغر ب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لحسن  اوزكيد  السيد 
القوات) شيرع  مج  السدري  حي 
ار) الد  (24674  242 رقم) املسيعد1 

البيصي)ء)املغر ب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 47 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)7872)8.
161I

املركز املراك�شي لإلرشي 

 GAIA GALERIE( ڭايا ڭالغي داغ
)D›ART

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تفويت حصص

املركز املراك�شي لإلرشي 
شقة رقم ٩ مدجل أ علير1 أنس 

ميآوريل شيرع موالي عبد هللا ، 4، 
مراكش املغرب

 GAIA GALERIE( ڭي ي ڭيلغي  اغ
D›ART) شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 166 

ب الحي الصنيعي سيدي غينم - 
4444) مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.124361
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 24) وليوز) في) املؤرخ 

املصي قة على):
مريني) )1)) وسف  السيد) تفويت 
154)حصة اآتليعية من أصل)244 
حصة لفيئد1 السيد))1))جيلد أوبركة)

بتيريخ)24) وليوز)2422.
مريني) )1)) وسف  السيد) تفويت 
 244 حصة اآتليعية من أصل) (54
هشيم) ((1( السيد) لفيئد1  حصة 

مسيهم بتيريخ)24) وليوز)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم))7)2)1.
162I

TARGET PARTNERS

MAGHREB RESOURCES
إعالن متعد  القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

MAGHREB RESOURCES »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 9) زنقة 
أحلد بركيت، رقم 3، املعيريف، - 

24374 الدار البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.391127

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)12)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
تعيين) الوحيد  الشريك  مي لي:) قرر 
غير) لفتر1  للشركة  آد   مسير ن 
 Umur(Berberoglu(محد 1):)السيد
 3 مواليد) من  (، الجنسية) تركي  (،
حيمل آواز السفر) (، (1989 أكتوبر)
 Mesut والسيد) (.U126829(5 رقم)
Soylu)،)تركي الجنسية)،)من مواليد)
،)حيمل آواز السفر) (1966 ميي) (4(
السيد) U13(962(9. تلتع  رقم)
 Mesut والسيد) (Umur(Berberoglu
(، األسي�شي) للنظيم  وفًقي  (، (Soylu
التي  لكنهم) الصالحييت  بأوسع 
في) الشركة  لتلثيل  استخدامهي 
عالقيتهي مع أطراف أجرى وعلى وآه)
الخصوص للتعيقد بيسلهي وإلزامهي)
بجليع األعليل واملعيمالت التي تقع)

ضلن غرض الشركة.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
الذي  نص على مي لي:) بند رقم.:)

لم يغير أي بند من النظيم األسي�شي.



173 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9911)8.

163I

املركز املراك�شي لإلرشي 

 GAIA GALERIE( ڭايا ڭالغي داغ
)D›ART

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تعيين مسير آد د للشركة

املركز املراك�شي لإلرشي 
شقة رقم ٩ مدجل أ علير1 أنس 

ميآوريل شيرع موالي عبد هللا ، 4، 
مراكش املغرب

 GAIA GALERIE( ڭي ي ڭيلغي  اغ
D›ART) شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 166 

ب الحي الصنيعي سيدي غينم - 
444) مراكش املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.124361
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تم تعيين) 24) وليوز) املؤرخ في)
مسير آد د للشركة السيد)1))أوبركة)

جيلد كلسير وحيد
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم))7)2)1.

16(I

KAMAR(BENOUNA

FATFAT ش م م
إعالن متعد  القرارات

KAMAR(BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3(

20160، Casablanca(MAROC
FATFAT ش م م »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 9) 
زنقة آون آوريس - 24344 

الدارالبيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.551183

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)11)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

قرر الجلع العيم الزيي 1 في راسليل)

من)14.444) رهم الى)15.444) رهم)

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

 Africa( Retail (« الشركة) موافقة 

كشريك آد د مع تحويل) (»Market

الشركة الى شركة محدو 1 املسؤولية)

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
زنقة) ((9 تحويل املقر االآتليعي من)

السيحل) زنقة  الى  آوريس  آون 

عيئشة) بن  السفير  شيرع  وملتقى 

مع) (1 رقم) مكتب  الثيني  الطيبق 

الشروع في اصالح القوانين)

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)4:)الذي  نص على مي لي:)

4

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم))995)8.

165I

املركز املراك�شي لإلرشي 

 GAIA GALERIE( ڭايا ڭالغي داغ

)D›ART
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

املركز املراك�شي لإلرشي 

شقة رقم ٩ مدجل أ علير1 أنس 

ميآوريل شيرع موالي عبد هللا ، 4، 

مراكش املغرب

 GAIA GALERIE( ڭي ي ڭيلغي  اغ

D›ART) شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 166 

ب الحي الصنيعي سيدي غينم - 

4444) مراكش املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.124361

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في)24) وليوز)2422)تم تحويل)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

ب الحي الصنيعي سيدي) (166 »رقم)

إلى) مراكش املغرب«) ((4444 (- غينم)

سيدي) الصنيعي  الحي  (32( »رقم)

رقم) املحل  األر�شي  الطيبق  غينم 

مراكش) ((4444 (- آسفي) طريق  (2A

املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم))7)2)1.

166I

املركز املراك�شي لإلرشي 

 GAIA GALERIE( ڭايا ڭالغي داغ

)D›ART
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

إضيفة تسلية تجيرية أو شعير)

املركز املراك�شي لإلرشي 

شقة رقم ٩ مدجل أ علير1 أنس 

ميآوريل شيرع موالي عبد هللا ، 4، 

مراكش املغرب

 GAIA GALERIE( ڭي ي ڭيلغي  اغ

D›ART) »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: رقم 166 

ب الحي الصنيعي سيدي غينم - 

4444) مراكش املغرب.

»إضيفة تسلية تجيرية أو شعير«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.124361

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

تقرر) (2422 24) وليوز) في) املؤرخ 

إضيفة شعير تجيري للشركة وهو:

(BAB BOUTIQUE((بيب بوتيك

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم))7)2)1.

167I

KAMAR(BENOUNA

QUICK COMMERCE ش م م
إعالن متعد  القرارات

KAMAR(BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3(

20160، Casablanca(MAROC

QUICK(COMMERCE ش م م 

»شركة ذات املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 9) 
زنقة آون آوريس - 24344 

الداراالبيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.551181

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)12)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

قرر الجلع العيم الزيي 1 في راسليل)

من)14.444) رهم الى)844.)1) رهم)

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

 Africa( Retail (« الشركة) وافقة 

وتحويل) آد د  كشريك  (« (Market

الشركة الى شركة محدو 1 املسؤولية)

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

معي نة استقيلة السيد نبيل السبتي)

من مهيم التسيير وتعيين السيد لورو)

ميآيريس كلسيير آد د)

على) الذي  نص  (:( رقم) قرار 

من) املقراالآتليعي  تحويل  مي لي:)
زنقة) الى  آوريس  آون  زنقة  ((9

بن) السفير  شيرع  وملتقى  السيحل 

 ( عيئشة الطيبق الثيني مكتب رقم)

في اصالح) مع الشروع  الدارالبيضيء)

القوانين)

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)4:)الذي  نص على مي لي:)

4

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9953)8.

168I
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ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

HERSAN
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 
صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب
HERSAN شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي القسم 

1 رقم 24 زنقة رقم 46 - 73444 
الداجلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.14991

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 12) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
 YERAY ((1( السيد) تفويت 
 MANUEL HERNANDEZ
SANTANA 75)حصة اآتليعية من)
((1( السيد) لفيئد1  حصة  (75 أصل)
12) آنبر) الغيالني حرمة هللا بتيريخ)

.2422
تفويت السيد))1))الغيالني مشنين)
 25 أصل) من  اآتليعية  حصة  (25
الغيالني) ((1( السيد) لفيئد1  حصة 

حرمة هللا بتيريخ)12) آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 13 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 
 آنبر)2422)تحت رقم)2150/2022.
169I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

HERSAN
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل الشكل القينوني للشركة

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 
صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب
HERSAN شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

و عنوان مقرهي االآتليعي حي القسم 

1 رقم 24 زنقة رقم 6 - 73444 

الداجلة.

تحويل الشكل القينوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.14991

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في)12) آنبر)2422)تم تحويل)

الشكل القينوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدو 1«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

الوحيد«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 13 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2150/2022.

174I

marrakech(externalisation

FILE KECH
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

marrakech(externalisation

 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn

 aicha(résidence(excel(sior(imm

 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech(maroc

FILE(KECH شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي )1  رب 

سيقية, مكتب رقم 2 بيب  كيلة 

مراكش - 4444) مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.71595

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 نونبر) (11 في) املؤرخ 

املصي قة على):

ا ت) ني  ة  ((1( السيد) تفويت 

من) اآتليعية  حصة  (544 وعراب)

السيد) لفيئد1  حصة  (544 أصل)

نونبر) (2( بتيريخ) محلد آلوالت  ((1(

.2422

هيرفي) سيلفي  ((1( السيد) تفويت 
544)حصة اآتليعية من أصل)544 
هللا) عبد  ((1( السيد) لفيئد1  حصة 

السالمي بتيريخ))1)نونبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
48) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2316)1.
171I

CABINET BADREDDINE

DAMASCUS HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسير1 1 اقيمة هني الشقة 

رقم 1 ، 4، مراكش املغرب
DAMASCUS HOUSE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي مقرهي في » 
CHIFAA CONSEIL «زينيت بيزنيس 
املركز شيرع اميم مسلم تجزئة بوكير 
الطيبق الثيلث الشقة رقم )1 بيب 

 كيلة - 4444) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.DAMASCUS HOUSE
غرض الشركة بإ جيز):)-)سنيك.

العللييت) آليع  العلوم  وعلى  (-
املدنية،)التجيرية،)امليلية،)الصنيعية)
بصفة) ترتبط  قد  التي  والعقيرية 
مبيشر1 أو غير مبيشر1 بغرض الشركة)
والتي من شأنهي تطوير غرض الشركة.
مقرهي) (: االآتليعي) املقر  عنوان 

«زينيت) (CHIFAA CONSEIL (« في)

بيزنيس املركز شيرع اميم مسلم تجزئة)

 1( بوكير الطيبق الثيلث الشقة رقم)

بيب  كيلة)-)4444))مراكش املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 DAMASCUS HOUSE الشركة)

144) رهم) بقيلة) حصة  (:( 1.000

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) بقيين  علرو  السيد 

 97 24)علير1) أبواب مراكش منطقة)

الشقة)8 4444))مراكش املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بقيين  علرو  السيد 

 97 24)علير1) أبواب مراكش منطقة)

الشقة)8 4444))مراكش املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

15) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2576)1.

172I

orsia(audit(sarl

EMERGENCE GESTION SA
إعالن متعد  القرارات

orsia(audit(sarl

رقم 1 زنقة البوس كوتي ، 24464، 

الدار البيضيء املغرب

 EMERGENCE GESTION SA

»شركة املسيهلة«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 63 شيرع 

موالي  وسف اقيمة ا ريني الطيبق 7 

- 24144 الدار البيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.22729

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)29)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
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قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
من) بيعلي  سلير  السيد  استقيلة 
،مع) اال ار1) مجلس  كرئيس  مهيمه 

احتفيظه بلهلته كي اري.
على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
تعيين كرئيس مجلس اال ار1) مي لي:)
في) املز ا   الد ن  تيج  السيد عثلين 
القيطن ب اقيمة) (1975 اكتوبر) (29
عبد) شيرع  (9 رقم) فيال  الهدى    ير 
الهي ي بوطيلب الحي الحسني الدار)
البيضيء)حيمل للبطيقة الوطنية رقم)

.BJ183(81
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
الذي  نص على) بند رقم ال�شيء:)

مي لي:)ال�شيء
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم))85477.
173I

CAMCG(Consulting

delta global trading
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAMCG(Consulting
 lotissement(Amine,BD(Abou

 Baker(KADIRI(SIDI(MAAROUF ،
20000، casablanca(maroc

delta(global(trading شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 

بيشكو،إقيمة أمينة25 ،رقم 
78،الطيبق5، شقة رقم 24 - 
24)24 الدار البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.351975
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 شتنبر) (12 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 
 delta( global ذات الشريك الوحيد)
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (trading
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 

،رقم) أمينة25) بيشكو،إقيمة 
78،الطيبق5،)شقة رقم)24)-)24)24 
:)حل) الدار البيضيء)املغرب نتيجة ل)

مسبق.
ب) التصفية  مقر  حد   و 
،رقم) أمينة25) بيشكو،إقيمة 
78،الطيبق5،)شقة رقم)24)-)24)24 

الدار البيضيء)املغرب.)
و عين:

السيد)1))انيس االمين وعنوانه)ا))
41)زنقة ليروليت طيبق)41)شقة)41 
املغرب) البيضيء) الدار  (24(24 بولو)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 47 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9347)8.
17(I

orsia(audit(sarl

 LA FONCIERE EMERGENCE
SA

إعالن متعد  القرارات

orsia(audit(sarl
رقم 1 زنقة البوس كوتي ، 24464، 

الدار البيضيء املغرب
 LA FONCIERE EMERGENCE SA

»شركة املسيهلة«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 63 شيرع 
موالي  وسف اقيمة ا ريني الطيبق 7 

- 24144 الدار البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.22(7(1

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)29)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
بيعلي) سلير  السيد  استقيلة  مي لي:)
من مهيمه كرئيس مد ر عيم مجلس)
اال ار1)،مع احتفيظه بلهلته كي اري.
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
مجلس) عيم  مد ر  كرئيس  تعيين 

الد ن) تيج  عثلين  السيد  اال ار1 

القيطن) (1975 اكتوبر) (29 املز ا  في)

ب اقيمة   ير الهدى فيال رقم)9)شيرع)

الحسني) الحي  بوطيلب  الهي ي  عبد 

للبطيقة) حيمل  البيضيء) الدار 

.BJ183(81(الوطنية رقم

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

الذي  نص على) بند رقم ال�شيء:)

مي لي:)ال �شيء

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854775.

175I

fiduciairelaperformance

STE DECIBEL SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciairelaperformance

 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI

 BEN(RAHALE(V.N(MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc

STE DECIBEL SOLUTION شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 118 

آنيح 8 تجزئة قرطبة - 54444 

مكنيس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.(3715

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 28)فبرا ر) املؤرخ في)

شركة) (STE DECIBEL SOLUTION

ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم)

118)آنيح)8)تجزئة قرطبة)-)54444 

في) لصعوبة  نتيجة  املغرب  مكنيس 

التسيير.

و عين:

السيد)1))منيب مراني وعنوانه)ا))
قرطبة) تجزئة  (8 آنيح) (118 رقم)

((1( 54444)مكنيس املغرب كلصفي)

للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

بتيريخ)28)فبرا ر)2422)وفي رقم)118 

 54444 (- قرطبة) تجزئة  (8 آنيح)

مكنيس املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

)1) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)1293.

176I

MEH EXPERTISE

DEVDREAM
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MEH EXPERTISE

8) زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 

إقبيل جريبكة ، 25423، جريبكة 

املغرب

DEVDREAM شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي موطن 

ب 66 زنقة موالي عبد إسليعيل - 

25444 جريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.6415

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 12) آنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

DEVDREAM)مبلغ) الشريك الوحيد)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
زنقة) (66 مقرهي اإلآتليعي موطن ب)

 25444 (- إسليعيل) عبد  موالي 

أزمة) (: ل) نتيجة  املغرب  جريبكة 

القطيع.

موطن) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- زنقة موالي عبد إسليعيل) (66 ب)

25444)جريبكة املغرب.)



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   176

و عين:
قي  ري) علوي  أ وب  السيد)1))
حي) الزاك  زنقة  (16( وعنوانه)ا))
املغرب) جريبكة  (25444 املسير1)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) االبتدائية بخريبكة بتيريخ)

2422)تحت رقم)2)6.

177I

fiduciairelaperformance

STE ZWOLL BTP
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI
 BEN(RAHALE(V.N(MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc
STE ZWOLL BTP شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي علير1 رقم 
12 محل رقم 1 تعيونية ا ت والل 

مكنيس 54444 مكنيس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
57853

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 15) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ZWOLL BTP

ترافو) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
  فير

منعش عقيري
املقر) والتصد رعنوان  االستيرا  
12)محل رقم) االآتليعي):)علير1 رقم)
 54444 تعيونية ا ت والل مكنيس) (1

مكنيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسليل الشركة:)1.444.444 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(: املقسيط) الحكيم  عبد  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (14.444

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
املقسيط) الحكيم  عبد  السيد 
الوفيء) تجزئة  (86 رقم) عنوانه)ا))
الشطر)2/1 54444)مكنيس املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

املقسيط) الحكيم  عبد  السيد 
الوفيء) تجزئة  (86 رقم) عنوانه)ا))
الشطر)2/1 54444)مكنيس املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)696).
178I

AIRELCE

 إيريلس
شركة املسيهلة

مالءمة النظيم األسي�شي للشركة

AIRELCE
 boulevard(Président(Félix ,2(
 Houphouët(Boigny، 20010،

Casablanca(Maroc
 إ ريلس »شركة املسيهلة«

وعنوان مقرهي االآتليعي: )2، شيرع 
الرئيس فليكس هوفويت بوانيي - - 

الدار البيضيء املغرب.
»مالءمة النظيم األسي�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

15.629 الدار البيضيء.
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)17) ونيو)2422

األسي�شي) النظيم  مالءمة  تقرر 
رقم) للشركة مع مقتضييت القينون:)
املعدل واملتلم للقينون رقم) (19-20

95-17)املتعلق بشركيت املسيهلة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 41 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)8526)8.
179I

امغير عبد الغيفور

BIKE CENTER
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

امغير عبد الغيفور
شيرع الجيش امللكي اقيمة النور رقم 
1 الطيبق االول تطوان ، 93444، 

تطوان املغرب
BIKE(CENTER شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرعبد 
الخيلق الطريس رقم 5) تطوان - 

93444 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.29385

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (17 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
الشريك الوحيد)BIKE(CENTER)مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
الخيلق) شيرعبد  اإلآتليعي  مقرهي 
 93444 (- تطوان) ((5 رقم) الطريس 

تطوان املغرب نتيجة ل):)الخسير1.
و حد  مقر التصفية ب شيرعبد)
(- تطوان) ((5 رقم) الطريس  الخيلق 

93444)تطوان املغرب.)
و عين:

السيد)1))فريد الغربي وعنوانه)ا))
تطوان) ازال  الزيتون  الطوب   وار 
((1( تطوان املغرب كلصفي) (93444

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

غيد) شيرع  (: بيلتصفية) املتعلقة 

الخيلق الطريس رقم))2)تطوان)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

15) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)95)2.

184I

النللي عبد العزيز

JARDIN CLIM
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

النللي عبد العزيز

مكيتب رييض السالم تجزئة املطيحن 

اال ريسية شيرع الجيش امللكي 

الطيبق ) مكتب 16 ، 34444، فيس 

املغرب

JARDIN CLIM شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي قطعة رقم 
زس/264 تجزئة الحد قة طريق 

مكنيس - 34444 فيس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.35695

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (48 املؤرخ في)

محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 

 JARDIN الوحيد) الشريك  ذات 

34.444) رهم) مبلغ رأسليلهي) (CLIM

قطعة) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
رقم زس/264)تجزئة الحد قة طريق)

مكنيس)-)34444)فيس املغرب نتيجة)

ل):)حل الشركة.

قطعة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
رقم زس/264)تجزئة الحد قة طريق)

مكنيس)-)34444)فيس املغرب.)

و عين:

منصف  ج�شي) السيد)1))

زس/264  رقم  قطعة  وعنوانه)ا))

مكنيس) طريق  الحد قة  تجزئة 

((1( كلصفي) املغرب  فيس  (34444

للشركة.
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وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (28 بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم))93).

181I

PUSH CENTER

GALA BETON SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

توسيع نشيط الشركة)

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
GALA BETON SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي االآتليعي 27 شيرع 

سليعيل صبري حي اليسر 2 برشيد - 
24444 برشيد املغرب.
توسيع نشيط الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.12375

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)25)نونبر)2422)تلت إضيفة)
إلى نشيط الشركة) التيلية  األنشطة 

الحيلي):
النقل ألطراف ثيلثة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2422)تحت رقم)1333/2022.

182I

 CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE

DU NORD

BINOME
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE DE GESTION AGREE
DE(L›AFRIQUE(DU(NORD

 RUE DE FES VILLA GLETTY
 N°42 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

BINOME شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 14 زنقة 
الحرية الطيبق 3 شقة 6 - 24124 

الدار البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.268967

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 49) آنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
مبلغ) (BINOME الوحيد) الشريك 
وعنوان) 14.444) رهم  رأسليلهي)
الحرية) زنقة  (14 اإلآتليعي) مقرهي 
الدار) (24124 (- (6 شقة) (3 الطيبق)
جسير1) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضيء)

متراكلة.
زنقة) (14 و حد  مقر التصفية ب)
 24124 (- (6 شقة) (3 الحرية الطيبق)

الدار البيضيء)املغرب.)
و عين:

 ISABELLE السيد)1))
فيال) وعنوانه)ا)) (DESCHAMPS
 24844 ور 1 شيرع يعقوب املنصور)
((1( كلصفي) املغرب  املحلد ة 

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854817.
183I

kamil(affaires(consulting(group(sarl(au

مالك غوسيكل
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 kamil(affaires(consulting(group
sarl(au

 jnanat 3 operation(erac(n°19
 1er(etage(ainitti(marrakech ،

40000، marrakech(maroc

مالك غوسيكل شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شقة رقم 
14علير1 34 مبنى ا الطيبق الثيلث 

حي عبد الكريم الخطيبي كليز - 
4444) مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
128(33

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 غشت) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
مالك) (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

غوسيكل.
اعي 1) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
تدوير املوا  البالستيكيةعنوان املقر)
 34 14علير1) شقة رقم) (: االآتليعي)
مبنى ا الطيبق الثيلث حي عبد الكريم)
مراكش) ((4444 (- كليز) الخطيبي 

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
1.444)حصة) (: السيد ا ريس قبي)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
بقيلة) (1444 (: السيد ا ريس قبي)

144) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
حي) عنوانه)ا)) قبي  ا ريس  السيد 
 (3444 السراغنة) قلعة  النخيلة 

قلعة السراغنة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا)) قبي  ا ريس  السيد 
 (3444 السراغنة) قلعة  النخيلة 

قلعة السراغنة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
غشت) (26 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)138836.
18(I

fiduciaire(abrouki(khadija

DAR KENARSA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciaire(abrouki(khadija
 bab(doukkala(imm(habouss(N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
DAR(KENARSA شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 32 
القنيرية  رب عرصة غيفيل مراكش 

- 4444) مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.114349

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 45) آنبر) في) املؤرخ 
ذات) شركة  (DAR( KENARSA حل)
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
القنيرية  رب عرصة غيفيل) (32 رقم)
املغرب) مراكش  ((4444 (- مراكش)

نتيجة لعدم الربح.
و عين:

 CATHERINE, السيد)1))
 CLAUDETTE,( YVONNEE
BARON)وعنوانه)ا))رقم)32)القنيرية)
 (4444  رب عرصة غيفيل مراكش)
مراكش املغرب كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 32 وفي رقم) (2422 45) آنبر) بتيريخ)
القنيرية  رب عرصة غيفيل مراكش)

-)4444))مراكش املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2718)1.
185I
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SOCOGESE

PROMYFAS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCOGESE
شيرع ولي العهد إقيمة موالي الكيمل 

فيس ، 34444، فيس املغرب
PROMYFAS شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 2 إقيمة 

وليلي 2 طريق ا لوزار تجزئة مبروكة 
- 34444 فيس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7(873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.PROMYFAS
منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
 2 (: االآتليعي) املقر  عقيري.عنوان 
ا لوزار تجزئة) طريق  (2 إقيمة وليلي)

مبروكة)-)34444)فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسليل  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كيلتيلي:
 Sté RYHAM الشركة)
بقيلة) حصة  (HOLDING( :( 1.000

144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 Sté RYHAM الشركة)
ف) بلوك  عنوانه)ا)) (HOLDING
الطيبق) علير  وا   الشرا بي  3) رب 
فيس) (34444 األر�شي طريق إ لوزار)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

محلد  وسف) كسوس  السيد 

طريق) لو ا ة  شيرع  (24 عنوانه)ا))

إ لوزار)34444)فيس املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

)1) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)2022/5233.

186I

AZ CONSULTANTS

EDUQ›ET VOUS

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتليعي للشركة

AZ CONSULTANTS

1)1 شيرع حسن األول، الطيبق 

الرابع ، 24444، الدارالبيضيء 

املغرب

EDUQ›ET(VOUS شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي علير1 

97 زنقة الفورات الطيبق األول 

الرم 2 مكرر املعيريف - 24444 

الدارالبيضيء املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.382943

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

املؤرخ في)31)أكتوبر)2422)تم تحويل)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

الطيبق) الفورات  زنقة  (97 »علير1)

األول الرم)2)مكرر املعيريف)-)24444 

الدارالبيضيء)املغرب«)إلى)»142)شيرع)

أم الربيع الطيبق األول الشقة رقم)1)-)

24444)الدارالبيضيء)املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 48 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9655)8.

187I

UNION CONSULTING MANAGEMENT SARL

RIBATIS SARL ريباتيس ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

 UNION CONSULTING
MANAGEMENT SARL

 N 86 BD 9 AVRIL(QUARTIER
 PALMIER ، 20300، Casablanca

maroc
RIBATIS SARL ريبيتيس ش م م 
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 1 
شيرع بليي ز الطيبق الخيمس الشقة 
18 أ - 2)244 الدار البيضيء املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.164371
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تم تحويل) 48) ونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
»رقم)1)شيرع بليي ز الطيبق الخيمس)
الدار البيضيء) (244(2 (- أ) (18 الشقة)
كيبطيل) (12 »الطيبق) إلى) املغرب«)
حي) املومن  عبد  شيرع  (93 افيس)
املستشفييت)-)2)244)الدار البيضيء)

املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 26 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 وليوز)2422)تحت رقم)48)832.
188I

TY CONSULTING

VMEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC
VMEDIA شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 56 زنقة 

فرحيت حشي ، الطيبق األول، 
مكتب رقم 1، الدار البيضيء - 
24444 الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565169

 18 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 أكتوبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.VMEDIA

تشغيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

الرقلية) والطبيعة  اإلعالنيت  إ ار1 

بجليع) العيم  الحضري  والعرض 

 56 (: أشكيلهيعنوان املقر االآتليعي)
الطيبق األول،) زنقة فرحيت حشي ،)

مكتب رقم)1،)الدار البيضيء)-)24444 

الدار البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 544 (: السيد1 سير1 آليل الد ن)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

544)حصة) (: السيد1 كوثر بللين)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

الد ن) آليل  سير1  السيد1 
افينون) إقيمة  طريق مكة  عنوانه)ا))
 24444 البيضيء) كيليفورنيي  (( رقم)

الدارالبيضيء)املغرب.

عنوانه)ا)) بللين  كوثر  السيد1 

 316 فيال) رسور  كولف  كيليفورنيي 

الدار) بوسكور1  الخضراء) املد نة 

الدارالبيضيء) (24444 البيضيء)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

الد ن) آليل  سير1  السيد1 
افينون) إقيمة  طريق مكة  عنوانه)ا))
 2444 البيضيء) كيليفورنيي  (( رقم)

الدارالبيضيء)املغرب
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9799)8.

189I

zagora(consulting(sarl

OULGHACHY AFFAIRE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
رقم119 شيرع محلد الخيمس ، 

7944)، زاكور1 املغرب

OULGHACHY AFFAIRE شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار ا ت 

علي اوحسو تغبيلت زاكور1 - 7722) 
زاكور1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

(443

 14 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 أكتوبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.OULGHACHY AFFAIRE

أشغيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

املسيحيت) تهيئة  املختلفة،) البنيء)

البستنةعنوان) وأشغيل  الخضراء)

علي) ا ت  :) وار  االآتليعي) املقر 

 (7722 (- زاكور1) تغبيلت  اوحسو 
زاكور1 املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 544.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 5.444 (: السيد  وسف والغي�شي)
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد  وسف والغي�شي عنوانه)ا))
 وار ا ت علي اوحسو تغبيلت زاكور1)

7722))زاكور1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  وسف والغي�شي عنوانه)ا))
 وار ا ت علي اوحسو تغبيلت زاكور1)

7722))زاكور1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) االبتدائية بزاكور1 بتيريخ)

2422)تحت رقم)333.
194I

AZ CONSULTANTS

UNIFIN
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

AZ CONSULTANTS
1)1 شيرع حسن األول، الطيبق 
الرابع ، 24444، الدارالبيضيء 

املغرب
UNIFIN شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 151 زنقة 
أسيمة بن زا د ، املد نة اليسرى، ن 
ج ، املعيريف - 24444 الدارالبيضيء 

املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.((9441

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تحويل) (2422 نونبر) (43 املؤرخ في)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
املد نة) (، زنقة أسيمة بن زا د) (151«
 24444 (- املعيريف) (، ن ج) اليسرى،)
»مجلع) إلى) املغرب«) الدارالبيضيء)
الصنيعية) املنطقة  (16 رقم) النور 
 24444 (- النواصر) صيلح  أوال  

لدارالبيضيء)املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 46 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم))921)8.

191I

SOCOGESE

R.T.A PROMO
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

SOCOGESE
موالي) إقيمة  العهد  ولي  شيرع 
الكيمل فيس)،)34444،)فيس املغرب

ذات) شركة  (R.T.A PROMO
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد
إقيمة) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
حلز1.)1)مكرر شيرع ولي العهد الشقة)

رقم)15)-)34444)فيس املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري)
.35837

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم تحويل) (2422 نونبر) (14 املؤرخ في)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
ولي) شيرع  مكرر  (1 حلز1.) »إقيمة 
العهد الشقة رقم)15)-)34444)فيس)
 WF ا ريس) موالي  (6« إلى) املغرب«)
تجزئة البركة تغيت الطيبق) (6 علير1)
فيس) (34444 (- (1 الشقة) األر�شي 

املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)2022/5252.
192I

مينير1 فينينس آروب

امينتا ترافو كوم
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مينير1 فينينس آروب
52 شيرع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطيبق الرابع آليز مراكش ، 

4444)، مراكش املغرب
امينتي ترافو كوم شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي عزوزية, 
2136 شقة رقم 2 الطيبق األول - 

4444) مراكش املغرب

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجيري):)

66(65

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2415 24) ني ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

امينتي) (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

ترافو كوم.

أشغيل) (- (: غرض الشركة بإ جيز)

البنيء

)-)التصد ر واالستبرا 

عزوزية,) (: عنوان املقر االآتليعي)

(- األول) الطيبق  (2 رقم) شقة  (2136

4444))مراكش املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

املرابط) االمين  محلد  السيد 

الترغي):)644)حصة بقيلة)144) رهم)

للحصة.

السيد فيصل املرابط الترغي):)44) 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

املرابط) االمين  محلد  السيد 

شيرع علر بن عبد) الترغي عنوانه)ا))

العزيز إقيمة السيد املحيفظ)89542 

العرائش املغرب.

الترغي) املرابط  فيصل  السيد 

 17 شيرع الرييض ب رقم) عنوانه)ا))

93444)تطوان املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

الترغي) املرابط  فيصل  السيد 

 17 شيرع الرييض ب رقم) عنوانه)ا))

93444)تطوان املغرب
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
فبرا ر) (49 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2415)تحت رقم)71758.

193I

مينير1 فينينس آروب

ليبريري بابيتري بيت الطالب
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مينير1 فينينس آروب
52 شيرع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطيبق الرابع آليز مراكش ، 

4444)، مراكش املغرب
ليبر ري بيبيتري بيت الطيلب شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي موعة 15 
علير1 8 شقة رقم ) الطيبق السفلي 
»أبواب مراكش« سعي 1 - 4444) 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
61395

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (241( ميرس) (45
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي):)ليبر ري)

بيبيتري بيت الطيلب.
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
:)موعة) مكتبةعنوان املقر االآتليعي)
الطيبق) (( رقم) شقة  (8 علير1) (15
(- سعي 1) مراكش«) »أبواب  السفلي)

4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 54.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

النبيوي) حسن  محلد  السيد 
14) رهم) بقيلة) حصة  (5.444 (:

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
النبيوي) حسن  محلد  السيد 
عنوانه)ا))إقيمة املصلو ي رقم)199 

تيركة)4444))مراكش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
النبيوي) حسن  محلد  السيد 
عنوانه)ا))إقيمة املصلو ي رقم)199 

تيركة)4444))مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
ميرس) (18 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

)241)تحت رقم)66367.
19(I

EXPROX SARL AU

RINAYA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

EXPROX SARL AU
شيرع املغرب العربي علير1 الزبيري 
الطيبق الثيني عين حرو 1 الرقم 
البر دي 98 املحلد ة، 28634، 

املحلد ة املغرب
RINAYA شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الطيبق 
السفلي شقة رقم 1443 بلوك 
م علير1 14 سكني - 24444 

الدارالبيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(89231

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (21 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (RINAYA
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
 1443 رقم) شقة  السفلي  الطيبق 
 24444 (- سكني) (14 بلوك م علير1)
الدارالبيضيء)املغرب نتيجة ل):)سوء)
األوضيع اإلقتصي  ة وأزمة ميلية في)

جزينة الشركة.

و حد  مقر التصفية ب الطيبق)

بلوك) (1443 رقم) شقة  السفلي 

 24444 (- سكني) (14 علير1) م 

الدارالبيضيء)املغرب.)

و عين:

السيد)1))آهي  بللو 1 وعنوانه)ا))

اسبينيي) اسبينيي  (28414 اسبينيي)

كلصفي))1))للشركة.

السيد)1))نعيم بللو 1 وعنوانه)ا))

اسبينيي) اسبينيي  (28414 اسبينيي)

كلصفي))1))للشركة.
بللو 1 وعنوانه)ا)) ريم  السيد)1))

اسبينيي) اسبينيي  (28414 اسبينيي)

كلصفي))1))للشركة.

بللو 1) السيد)1)) يسلين 

اسبينيي) (28414 اسبينيي) وعنوانه)ا))

اسبينيي كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

الطيبق السفلي) (: املتعلقة بيلتصفية)

 14 بلوك م علير1) (1443 شقة رقم)

سكني)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 42 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)8778)8.

195I

مينير1 فينينس آروب

ليبريري بابيتري بيت الطالب
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

مينير1 فينينس آروب

52 شيرع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطيبق الرابع آليز مراكش ، 

4444)، مراكش املغرب

ليبر ري بيبيتري بيت الطيلب شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مجلوعة 

15 علير1 8 شقة رقم ) الطيبق 

السفلي »أبواب مراكش« سعي 1 - 

4444) مراكش املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.61395
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)16)ميرس)2416)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
 ( شقة رقم) (8 علير1) (15 »مجلوعة)
مراكش«) »أبواب  السفلي) الطيبق 
سعي 1)-)4444))مراكش املغرب«)إلى)
 9 مجلوعة ج ش علير1) »شطر15)
شقة رقم)5)»أبواب مراكش«)سعي 1)

-)4444))مراكش املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
أبريل) (46 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2416)تحت رقم)87)79.
196I

marrakech(finance

WASSINI TRAVAUX
إعالن متعد  القرارات

marrakech(finance
 Av(Allal(el(fassi(imm(atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech(maroc
WASSINI TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: حي الزهور 

1 شيرع الوحد1 رقم 6 بيس - - 
مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.27559
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)19)أكتوبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
رييض) الواسني  الجبلي  السيد  قيم 
144) رهم) سهم بقيلة) بهبة ب544)

لفيئد1 السيد1 الجبلي الواسني هند
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
من) لشركة  القينوني  الشكل  تغيير 
الى) محدو 1  مسؤولية  شركة  ات 
شركة  ات مسؤولية محدو 1  ات)

شريك وحيد
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
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بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

لشركة  ات) القينوني  الشكل  تغيير 

مسؤولية محدو 1  ات شريك وحيد

الذي  نص على) و7:) (6 رقم) بند 

الواسني هند) السيد1 الجبلي  مي لي:)

تلتلك)1444)حصة بقيلة)144) رهم

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (28 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)5)127.

197I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

MASTERING BUSINESS ART
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL ((

 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

 MASTERING BUSINESS ART

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

رقم 1353 منطقة صنيعية 

سيبينو الطيبق األر�شي النواصر 

الدارالبيضيء - 27182 الدار 

البيضيء املغرب.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(66995

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم) (2422 شتنبر) (34 في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 

من) أي  »2.844.444) رهم«)

»1.444.444) رهم«)إلى)»3.844.444 

القيلة) رفع  (: طريق) عن   رهم«)

اإلسلية لألسهم املوآو 1.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 11 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)5577)8.

198I

مكتب محيسبة

FLUISIALEC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محيسبة

علير1 1) شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 244 الرشيد ة ، )5244، 

الرشيد ة املغرب

FLUISIALEC SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي قصر زنينهي 

صندوق البر د 71 الجرف ارفو  - 

52244 ارفو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

165(5

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.FLUISIALEC SARL AU

غرض الشركة بإ جيز):)الوسيطة)

املقر) املختلفةعنوان  االشغيل 
صندوق) زنينهي  قصر  (: االآتليعي)

 52244 (- ارفو ) الجرف  (71 البر د)

ارفو  املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسليل  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كيلتيلي:

(: علوي) لخالفة  موالي  السيد 

144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

علوي) لخالفة  موالي  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة آوهر1 زنقة)1)طيبق)
سفلي رقم)72)سيدي مومن البيضيء)

42)24)الدار البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
علوي) لخالفة  موالي  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة آوهر1 زنقة)1)طيبق)
سفلي رقم)72)سيدي مومن البيضيء)

42)24)الدار البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 45 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93).
199I

FISCALEX MAROC

K1 LTD
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE(IMAM(MALIK(RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

K1 LTD شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 35  رب 
سيدي بولفضي ل قنيرية مراكش - 

4444) مراكش املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.77385

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)47)أكتوبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
قنيرية) بولفضي ل  »35) رب سيدي 
املغرب«) مراكش  ((4444 (- مراكش)
»حي سيدي ميلون  رب سيدي) إلى)
 139 اكس) مكرر  (129 رقم) ميلون 
 (4444 (- املد نة) مراكش  مكرر 

مراكش املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)93)2)1.
244I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE ADDADI ALL

SERVICE 2AS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

y.o.r.comptabilite

 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue

 brahim(roudani 6eme(etage

N°40 ، 30100، FES(MAROC

 SOCIETE ADDADI ALL SERVICE

2AS شركة ذات مسؤولية محدو 1 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 7تجزئة 

الشرا بي طريق ا لوزار - 34444 

فيس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.52941

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في)41)أكتوبر)2422)تقرر حل)

 SOCIETE ADDADI ALL SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدو 1) (2AS

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسليلهي)

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 

طريق) الشرا بي  7تجزئة  اإلآتليعي)

ا لوزار)-)34444)فيس املغرب نتيجة)

.COVID-19ل

و عين:

العدا ي) انس  السيد)1))

وعنوانه)ا))فيس)34444)فيس املغرب)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

7تجزئة) 2422)وفي) 41)أكتوبر) بتيريخ)

 34444 (- ا لوزار) طريق  الشرا بي 

فيس املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

45) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5046/22.

241I
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N2M(CONSEIL-SARL

ELECTRO EZAMOURI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
ELECTRO EZAMOURI شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي املطير 

زنقة كرونوبول اقيمة سلمى - 
62444 النيضور املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.16477
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)45) آنبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
اقيمة) كرونوبول  زنقة  املطير  »حي 
سلمى)-)62444)النيضور املغرب«)إلى)
»حي بوشواف عيريض علير1 الوكيلي)
 62444 (- (1 رقم) السفلي  الطيبق 

النيضور املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ))1) آنبر)

2422)تحت رقم)998).

242I

y.o.r.comptabilite

SOCIETE FESSHOP
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

y.o.r.comptabilite
 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC

SOCIETE FESSHOP شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم33 

ز/ص تجزئة الحد قة تغيت - 
34444 فيس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.62841
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (41 املؤرخ في)
ذات) شركة  (SOCIETE FESSHOP
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
ز/ص تجزئة الحد قة تغيت) رقم33)
ل نتيجة  املغرب  فيس  (34444 (-

.COVID-19
و عين:

الحكيم) السيد)1)) وسف 
تجزئة) ز/ص  رقم33) وعنوانه)ا))
34444)فيس املغرب) الحد قة تغيت)

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
رقم33  وفي  (2422 نونبر) (41 بتيريخ)
ز/ص تجزئة الحد قة تغيت)-)34444 

فيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (29 بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)4956/22.
243I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE COMPTOIR TAYEL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

y.o.r.comptabilite
 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC

 SOCIETE COMPTOIR TAYEL
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : )س 

تجزئة السالم طريق عين الشقف 
محل رقم 1 - 34444 فيس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.6(995

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (11 املؤرخ في)
 SOCIETE COMPTOIR TAYEL
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU
محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
)س تجزئة السالم) مقرهي اإلآتليعي)
 1 رقم) محل  الشقف  عين  طريق 
ل نتيجة  املغرب  فيس  (34444 (-

.COVID-19
و عين:

السيد)1)) ونس الطيل وعنوانه)ا))
بلوك)5)الف سيدي ابراهيم)34444 

فيس املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ)11)نونبر)2422)وفي))س تجزئة)
السالم طريق عين الشقف محل رقم)

1)-)34444)فيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (29 بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)4957/22.
24(I

N2M(CONSEIL-SARL

STE TRUCK TISIR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
STE(TRUCK(TISIR(TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

العلران رقم 1298 سلوان - 62444 
النيضور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.24761

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 45) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
عصيم) ((1( السيد) تفويت 
674)حصة اآتليعية من) السكوري)
((1( حصة لفيئد1 السيد) (674 أصل)
نجيم رشدي بتيريخ)45) آنبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)15) آنبر)

2422)تحت رقم)5419.

245I

WAY CONSEIL

LAHLIB TOUR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

LAHLIB TOUR شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : متجر 

املحيميد 9 رقم 617 منير1 - 4164) 

مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.143779

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 نونبر) (47 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (LAHLIB TOUR حل)

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي متجر)
 (4164 (- 617)منير1) 9)رقم) املحيميد)

القفيل) نتيجة  املغرب  مراكش 

النشيط.

و عين:

بوراس) توفيق  السيد)1))
بوزكري) تعيونية  وعنوانه)ا))

املغرب) مراكش  ((4164 تسلطينت)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

متجر) وفي  (2422 نونبر) (47 بتيريخ)
 (4164 (- 617)منير1) 9)رقم) املحيميد)

مراكش املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)69)2)1.

246I
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مكتب محيسبة

STE TRIO MATRICS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

مكتب محيسبة
زنقة عالل بن) (2 شقة) ((1 علير1)
(، الرشيد ة) (244 ص.ب) هللا  عبد 

)5244،)الرشيد ة املغرب
 STE TRIO MATRICS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تجزئة) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
 52244 (- ارفو ) (245 رقم) مرزوكة 

ارفو  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري)
.8131

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 أبريل) (18 في) املؤرخ 

املصي قة على):
نشيد) جيلد  ((1( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتليعية  حصة  (5.444
((1( السيد) لفيئد1  حصة  (5.444
أبريل) (21 نور الد ن تيغزوتي بتيريخ)

.2422
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)979.
247I

second(negre

ALI TAHIR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

second(negre
حي املسير1 1 تلير1 ، 11444، تلير1 

املغرب
ALI TAHIR شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 558 

تجزئة جيلد سيدي  حي زعير - 
12444 تلير1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.125223

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)28)أكتوبر)2422)تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
مبلغ) (ALI TAHIR الوحيد) الشريك 
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
تجزئة) (558 رقم) اإلآتليعي  مقرهي 
جيلد سيدي  حي زعير)-)12444)تلير1)

املغرب نتيجة ل):)حل الشركة.
رقم) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- تجزئة جيلد سيدي  حي زعير) (558

12444)تلير1 املغرب.)
و عين:

ا ري�شي) مليكة  لال  السيد)1))
جيلد) تجزئة  (558 رقم) وعنوانه)ا))
سيدي  حي زعير)12444)تلير1 املغرب)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بتلير1  االبتدائية 

2422)تحت رقم))953.
248I

second(negre

 WAKE UP SERVICE
GARDIENNAGE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

second(negre
حي املسير1 1 تلير1 ، 11444، تلير1 

املغرب
 WAKE(UP(SERVICE

GARDIENNAGE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 9 

تجزئة مسرور 1 تلير1 - 12444 تلير1 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.141143
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
 2422 غشت) (48 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
 WAKE( UP( SERVICE املحدو 1)

رأسليلهي) مبلغ  (GARDIENNAGE
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
 1 مسرور) تجزئة  (9 رقم) اإلآتليعي 
تلير1)-)12444)تلير1 املغرب نتيجة ل)

:)حل الشركة.
 9 رقم) التصفية ب  مقر  و حد  
تجزئة مسرور)1)تلير1)-)12444)تلير1)

املغرب.)
و عين:

عيسيت) محلد  السيد)1))
وعنوانه)ا)) وار اوال  رزق الشطيطبة)
املغرب) تلير1  (12444 عو 1) عين 

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
12) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)131127.
249I

second(negre

VOD-MA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

second(negre
حي املسير1 1 تلير1 ، 11444، تلير1 

املغرب
VOD-MA شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 6) 
شقة 2 شيرع عقبة أكدال الربيط - 

14444 الربيط املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.126937

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)26)أكتوبر)2422)تقرر حل)
مسؤولية) ذات  شركة  (VOD-MA
محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
 2 شقة) ((6 رقم) اإلآتليعي  مقرهي 
 14444 (- شيرع عقبة أكدال الربيط)

الربيط املغرب نتيجة لحل الشركة.

و عين:
كونتي) إ لينويل  السيد)1))
كيبوالكو) (14444 إ طيليي) وعنوانه)ا))

إ طيليي كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 (6 2422)وفي رقم) 26)أكتوبر) بتيريخ)
(- شيرع عقبة أكدال الربيط) (2 شقة)

14444)الربيط املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
45) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)134961.
214I

second(negre

DAO ARCHITECTURE
إعالن متعد  القرارات

second(negre
حي املسير1 1 تلير1 ، 11444، تلير1 

املغرب
DAO ARCHITECTURE »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: رقم )4 
الشقة 42 شيرع آيمع األزهر حي 

الغزالي الطيبق الثيني تلير1 - 12444 
تلير1 املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.135987
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)47)نونبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
بيع حصص وتغيير الشكل القينوني)

للشركة
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

تعيين مسير آد د للشركة
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
حذف نشيط وإضيفة نشيط آد د)

للشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

الشكل القينوني
بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

نشيط الشركة
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بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

الحصص

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (28 بتيريخ) بتلير1  االبتدائية 

2422)تحت رقم)38)9.

211I

SOCRED SERVICES SARL

SOCRED SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

SOCRED SERVICES SARL

 DOUAR ALBAHARA SIDI

 BOUZID(KM 40 ، 24000، EL

JADIDA MAROC

SOCRED SERVICES SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1

 DOUAR وعنوان مقرهي اإلآتليعي

 ALBAHARA(SIDI(BOUZID(KM

.40 - 24000 EL(JADIDA(MAROC

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.2895

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في)43)أكتوبر)2422)تم تعيين)

السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

 ZAOUIA(et(MANI( FETH(ALLAH

et(TAHA)كلسير آجر

تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (15 االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)

2422)تحت رقم)1472.

212I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

CR FISH
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 

صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب

CR FISH شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي الرحلة 
شيرع املوحد ن زنقة 19 رقم 13 - 

73444 الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
23(23

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 45) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 CR (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.FISH
تجير1) (- (: بإ جيز) الشركة  غرض 

األسليك بيلجللة.
-)تيآر أسليك)-)استيرا  وتصد ر)؛

-)ميلك سفينة صيد)؛
-)تجليد ومعيلجة وتصد ر آليع)
منتجيت املأكوالت البحرية الطيزآة)
واملجلد1.عنوان املقر االآتليعي):)حي)
الرحلة شيرع املوحد ن زنقة)19)رقم)

13)-)73444)الداجلة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد الحسن حلوعلي)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد الحسن حلوعلي عنوانه)ا))
 19 حي الرحلة شيرع املوحد ن زنقة)

رقم)13 73444)الداجلة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن حلوعلي عنوانه)ا))
 19 حي الرحلة شيرع املوحد ن زنقة)

رقم)13 73444)الداجلة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 48 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 
 آنبر)2422)تحت رقم)2105/2022.

213I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

IOCAR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 
صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب
IOCAR شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي النهضة 
1 رقم 1)3 - 73444 الداجلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
23(21

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 41) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.IOCAR
تأآير) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) سيئقعنوان  بدون  السييرات 
االآتليعي):)حي النهضة)1)رقم)1)3)-)

73444)الداجلة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: شيبين) آوا   السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) شيبين  آوا   السيد 
حي الحسني رقم)7) 73444)الداجلة)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين اسالم عنوانه)ا))
 73444  3496 رقم) (43 الوحد1) حي 

الداجلة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 48 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 
 آنبر)2422)تحت رقم)2106/2022.
21(I

FIDUCIAIRE(BM-COMPTA

MODIVTRAV
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE(BM-COMPTA
شيرع محلد الخيمس علير1 )8 
مكتب رقم 22، 94444، طنجة 

املغرب
MODIVTRAV شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي شيرع 
محلد الخيمس رقم علير1 )8 شقة 
22 الطيبق األول 90000- طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري: 
122(25

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2421 غشت) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  الشركة:) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد
الشركة) تسلية  (MODIVTRAV
بلختصر) االقتضيء) عند  متبوعة 

تسليتهي):)
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تشييد) بإ جيز:) الشركة  غرض 

املبيني وأعليل التشطيب والتركيبيت)

وتجد دهي؛) والخيرآية  الداجلية 

املنيوم) ونجير1  متنوعة  اعليل 

املقر) والخشبعنوان  والحد د 

الخيمس) محلد  شيرع  االآتليعي:)
رقم علير1))8)شقة)22)الطيبق األول)

90000-)طنجة املغرب

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة:)99)سنة

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 العربي:) رشيد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء)

عنوانه)ا)) العربي  رشيد  السيد 

تجزئة السينية وقي ة قطعة رقم))4) 

90000-)طنجة املغرب

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة

عنوانه)ا)) العربي  رشيد  السيد 

تجزئة السينية وقي ة قطعة رقم))4) 

90000-)طنجة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

42) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2421)تحت رقم)8552)2

215I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

GREEN CURSEUR AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 

صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب

 GREEN CURSEUR AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
العركوب رقم 41-)772 - 73444 

الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
23(17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.GREEN CURSEUR AFRICA
(- (: بإ جيز) الشركة  غرض 
مجيل) في  والتدريب  االستشيرات 
املعلوميت) تكنولوآيي  تطوير 
وتطبيقيت الهيتف املحلول وتطوير)

األعليل
-)تطوير وبرمجة البرامج واألنظلة)
األسيسية على اإلنترنت وكذلك تطوير)

تطبيقيت الهيتف املحلول
وأ وات) الويب  مواقع  إنشيء) (-
املقر) اإلنترنتعنوان  عبر  التسويق 
01- :)شيرع العركوب رقم) االآتليعي)

)772)-)73444)الداجلة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد سعيد البقيلي):)144)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) البقيلي  سعيد  السيد 
 22 الرقم) (2 الحييني  را ب) عين 

94444)طنجة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) البقيلي  سعيد  السيد 
 22 الرقم) (2 الحييني  را ب) عين 

94444)طنجة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 47 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 
 آنبر)2422)تحت رقم)2103/2022.
216I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

H.A LOGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 
صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب
H.A LOGEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي الرحلة 
1 شيرع املوحد ن زنقة 19 رقم 11 - 

73444 الداجلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.21257

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 نونبر) (22 في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1))حسن حلوعلي)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.444
((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.444
نونبر) (22 بتيريخ) موسد د  فيطلة 

.2422
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 48 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 
 آنبر)2422)تحت رقم)2108/2022.
217I

FIDUCIAIRE

شركة مجطراد دات مسؤولية 
محدودة دات الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE
 BUREAU 9 IMM. 13 RUE(DU
 SOUK ، 25000، KHOURIBGA

MAROC

شركة مجطرا   ات مسؤولية 

محدو 1  ات الشريك الوحيد 

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 527 

الطيبق األول الشقة 42 حي القدس 

- 25444 جريبكة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.(61

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 12) آنبر) في) املؤرخ 

حل شركة مجطرا   ات مسؤولية)

محدو 1  ات الشريك الوحيد شركة)

ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 

 527  رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي)

الطيبق األول الشقة)42)حي القدس)-)

25444)جريبكة املغرب نتيجة لعدم)

وآو  أوراش للعلل.

و عين:

وعدو ي) مجيب  السيد)1))

تجزئة) (43 الجزء) (346 وعنوانه)ا))

املغرب) جريبكة  (25444 الزيتونة)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

 527 وفي) (2422 12) آنبر) بتيريخ)

42)حي القدس) الطيبق األول الشقة)

-)25444)جريبكة املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) االبتدائية بخريبكة بتيريخ)

2422)تحت رقم)1)6.

218I

مينير1 فينينس آروب

اوسادو امبور اكسبور
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد د للشركة

مينير1 فينينس آروب

52 شيرع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطيبق الرابع آليز مراكش ، 

4444)، مراكش املغرب



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   186

اوسي و امبور اكسبور شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار القي د 

حربيل البور - 4444) مراكش 

املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.59647

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تم تعيين) (241( فبرا ر) (47 املؤرخ في)

مسير آد د للشركة السيد)1))لشكر)

شهرزا  كلسير وحيد

تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

فبرا ر) (11 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

)241)تحت رقم)65694.

219I

س-اطلس

CLINIQUE TONIOMEDIC
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

س-اطلس

الطيبق االول الحي اال اري شيرع 

الطيئف رقم 1) ، 23444، بني مالل 

املغرب

 CLINIQUE TONIOMEDIC

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 32 

الحي اال اري رقم 41 زنقة  وسف 

ابن تشيفين قصبة تي لة - 23354 

قصبة تي لة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

2343

 45 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422  آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.CLINIQUE TONIOMEDIC
-)مصحة) (: غرض الشركة بإ جيز)
االجتصيصيتعنوان) متعد 1  جيصة 
املقر االآتليعي):)رقم)32)الحي اال اري)
تشيفين) ابن  زنقة  وسف  (41 رقم)
قصبة تي لة) (23354 (- قصبة تي لة)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد هشيم نيفلي):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) نيفلي  هشيم  السيد 
ب) (31 بوسكور1 كولف سيتي علير1)
بوسكور1) الخضراء) املد نة  (3 شقة)

27182)الدار البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) نيفلي  هشيم  السيد 
ب) (31 بوسكور1 كولف سيتي علير1)
بوسكور1) الخضراء) املد نة  (3 شقة)

27182)الدار البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) تي لة  بقصبة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم))19.
224I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

 SARGA TRANSPORT
PERSONNELLE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 
صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب
 SARGA TRANSPORT

PERSONNELLE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع ا رار 

سطوف رقم 31 - 73444 الداجلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

22637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 SARGA(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.TRANSPORT PERSONNELLE

النقل) (- (: بإ جيز) الشركة  غرض 

العيم الخيص لألشخيص)؛

-)نقل البضيئع ألطراف ثيلثة)؛

-)النقل املحلي والدولي.

تأآير املركبيت بسيئق أو بدونه) (-

:)شيرع ا رار) ؛عنوان املقر االآتليعي)

الداجلة) (73444 (- (31 سطوف رقم)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 544 (: مشنين) الشيخ  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد سيدي محلو  حنين):)544 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) مشنين  الشيخ  السيد 

شيرع الوالء)حي الفيالت فيال مشنين)

73444)الداجلة املغرب.

حنين) محلو   سيدي  السيد 

 123 رقم) تون�شي  ام  حي  عنوانه)ا))

73444)الداجلة املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مشنين  الشيخ  السيد 

شيرع الوالء)حي الفيالت فيال مشنين)

73444)الداجلة املغرب

حنين) محلو   سيدي  السيد 

 123 رقم) تون�شي  ام  حي  عنوانه)ا))

73444)الداجلة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 29 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 

شتنبر)2422)تحت رقم)1586/2022.

221I

PREMIUM FINANCE

INA URBAN PLANNERS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT(LEVET(ET(FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

INA URBAN PLANNERS شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مركز 

األعليل زنيت شيرع مسلم تجزئة 

بوكير الطيبق الثيلث شقة رقم )1 

بيب  كيلة - 4444) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 12) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 INA (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.URBAN PLANNERS
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أشغيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) البنيء.عنوان  أو  مختلفة 
االآتليعي):)مركز األعليل زنيت شيرع)
الثيلث) الطيبق  بوكير  تجزئة  مسلم 
 (4444 (- بيب  كيلة) (1( رقم) شقة 

مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: ايشو) ا ت  علي  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
ايشو عنوانه)ا)) ا ت  السيد علي 
رقم) (( تجزئة القي�شي عييض بلوك)

21)اسيل)4444))مراكش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
ايشو عنوانه)ا)) ا ت  السيد علي 
رقم) (( تجزئة القي�شي عييض بلوك)

21)اسيل)4444))مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2655)1.
222I

ائتلينية الهواري ش   م م  ات الشريك الوحيد

سالك
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

ائتلينية الهواري ش   م م  ات 
الشريك الوحيد

183 شيرع والي العهد مركز انريي 
مكتب رقم 26 طنجة طنجة، 

94444، طنجة املغرب
سيلك شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعيٌ زنقة 
مهيتلي غيندي رقم 85 طنجة - 9444 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(9899

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (16 املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
24.444) رهم) سيلك مبلغ رأسليلهي)
وعنوان مقرهي اإلآتليعيٌ)زنقة مهيتلي)
غيندي رقم)85)طنجة)-)9444)طنجة)

املغرب نتيجة ل):)عدم النشيط.
ٌزنقة) ب) التصفية  مقر  حد   و 
(- طنجة) (85 رقم) غيندي  مهيتلي 

94444)طنجة املغرب.)
و عين:

السلواني) اهللا  عبد  السيد)1))
حي) رشيد  مولي  شيرع  وعنوانه)ا))
94444)طنجة) 14)طنجة) الفرح رقم)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
مهيتلي) ٌزنقة  (: بيلتصفية) املتعلقة 

غيندي رقم)85)طنجة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264694.
223I

ائتلينية الهواري ش   م م  ات الشريك الوحيد

اينوز طرادينك
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

ائتلينية الهواري ش   م م  ات 
الشريك الوحيد

183 شيرع والي العهد مركز انريي 
مكتب رقم 26 طنجة طنجة، 

94444، طنجة املغرب
ا نوز طرا  نك شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعيٌ زنقة 

مهيتلي غيندي رقم 85 طنجة - 9444 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.84((5
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (16 املؤرخ في)
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 ا نوز)
 244.444 رأسليلهي) مبلغ  طرا  نك 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 

(- 85)طنجة) ٌزنقة مهيتلي غيندي رقم)
9444)طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم)

النشيط.
ٌزنقة) ب) التصفية  مقر  حد   و 
(- طنجة) (85 رقم) غيندي  مهيتلي 

94444)طنجة املغرب.)
و عين:

السلواني) اهللا  عبد  السيد)1))
حي) رشيد  مولي  شيرع  وعنوانه)ا))
94444)طنجة) 14)طنجة) الفرح رقم)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
مهيتلي) ٌزنقة  (: بيلتصفية) املتعلقة 

غيندي رقم)85)طنجة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264692.
22(I

MAYAFID

 LEADER NEW
 TECHNOLOGIE ET

INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

MAYAFID
 Rue(Soumaya - Résidence
 Shehrazade 3 N°22 5ème
 Etg., Palmiers, ، 20130،
CASABLANCA MAROC

 LEADER NEW TECHNOLOGIE
ET INDUSTRIE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 216 
املنطقة الصنيعية آنوب غرب 
املحلد ة - املحلد ة. - 28814 

املحلد ة املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.12211

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم) (2413 26) وليوز) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
»544.444) رهم«)أي من)»144.444 
عن) »644.444) رهم«) إلى)  رهم«)
مع   ون) مقيصة  إآراء) (: طريق)

الشركة املحد 1 املقدار واملستحقة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 45 بتيريخ) بيملحلد ة  االبتدائية 

غشت)2413)تحت رقم)941.
225I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

I.F METAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET(D›INVESTISSEMENT

 N°72 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
I.F METAL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة )24 

حي الحرفي عين النقبي - 34444 
فيس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7(897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 I.F (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.METAL
استيرا ) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
وشراء)وبيع املعي ن:)نحيس)-)ألومنيوم)
األ وات) (/ بنيء) موا   (/ ا نوكس) (-
املنزليةعنوان املقر االآتليعي):)تجزئة)
)24)حي الحرفي عين النقبي)-)34444 

فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
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مبلغ رأسليل الشركة:)6.444.444 
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 344.444 (: آوا ) عراقي  السيد 
حصة بقيلة)14) رهم للحصة.

السيد عراقي عز الد ن):)344.444 
حصة بقيلة)14) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) آوا   عراقي  السيد 
طريق ا لوزار) (8 شيرع الكتبية رقم)

34444)فيس املغرب.
السيد عراقي عز الد ن عنوانه)ا))
الزيتون) تجزئة  (53 بيروت) شيرع 

الزهور)2 34444)فيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) آوا   عراقي  السيد 
طريق ا لوزار) (8 شيرع الكتبية رقم)

34444)فيس املغرب
السيد عراقي عز الد ن عنوانه)ا))
الزيتون) تجزئة  (53 بيروت) شيرع 

الزهور)2 34444)فيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5292.
226I

MAYAFID

 LEADER NEW
 TECHNOLOGIE ET

INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

MAYAFID
 Rue(Soumaya - Résidence
 Shehrazade 3 N°22 5ème
 Etg., Palmiers, ، 20130،
CASABLANCA MAROC

 LEADER NEW TECHNOLOGIE
ET INDUSTRIE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 216 
املنطقة الصنيعية آنوب غرب 
املحلد ة - املحلد ة. - 28814 

املحلد ة املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.12211

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
رفع) تم  (2413 أبريل) (15 في) املؤرخ 
رأسليل الشركة بلبلغ قدره)»94.444 
إلى) »14.444) رهم«) أي من)  رهم«)
»144.444) رهم«)عن طريق):)إآراء)
املحد 1) الشركة  مع   ون  مقيصة 

املقدار واملستحقة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
ميي) (49 االبتدائية بيملحلد ة بتيريخ)

2413)تحت رقم)98).
227I

STE ENT

STE FIVE 5 PHONE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

STE ENT
NR 5 RUE(KACEM ، 72000، ES-

SEMARA MAROC
STE(FIVE 5 PHONE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 1) 
مكرر زنقة فكيك الحي الحسني - 

72444 السلير1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

2851
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 13) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.FIVE 5 PHONE
التجير1) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
االلكترونييتعنوان) وإصالح  العيمة 
مكرر) ((1 رقم) (: االآتليعي) املقر 
 72444 (- زنقة فكيك الحي الحسني)

السلير1 املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 744 السيد عبد الواحد القرفة):)
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد محلد ابوزيد):)344)حصة)
بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

القرفة) الواحد  عبد  السيد 
إقيمة) (137 علير1) (6 شقة) عنوانه)ا))
 (3444 املحلدي) الحي  (2 السعي 1)

اكي  ر املغرب.
عنوانه)ا)) ابوزيد  محلد  السيد 
الدراركة) (114 رقم) مسكينة  تجزئة 

3444))اكي  ر املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
القرفة) الواحد  عبد  السيد 
إقيمة) (137 علير1) (6 شقة) عنوانه)ا))
 (3444 املحلدي) الحي  (2 السعي 1)

اكي  ر املغرب
عنوانه)ا)) ابوزيد  محلد  السيد 
الدراركة) (114 رقم) مسكينة  تجزئة 

3444))اكي  ر املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلسلير1 بتيريخ)16) آنبر)

2422)تحت رقم)217.

228I

VALUE POINT PARTNERS

MULTISAC
تعيين أعضيء)مجلس اإل ار1

VALUE POINT PARTNERS
 BD(ABDELMOUMEN(ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
MULTISAC »شركة املسيهلة«

وعنوان مقرهي االآتليعي: املنطقة 
الصنيعية بوزنيقة رقم 63 و)6 

13144 بوزنيقة املغرب.
»تعيين أعضيء مجلس اإل ار1«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.1135

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)34) ونيو)2421

تقرر تعيين أعضيء)مجلس اإل ار1)

جالل السنوات امليلية التيلية:)

2022-2023-2024-2025- (-

2426

األشخيص الطبيعيون:)

علج شي  ن بصفته)ا)) السيد)1))

ب:) عنوانه)ا)) والكيئن  إ اري  وكيل 

املغرب)24494)الدار البيضيء)املغرب

األشخيص املعنويون:)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 19 بتيريخ) سليلين  ببن  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)639.

229I

cabinet(idrissi

STE 2 KB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

cabinet(idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc

STE 2 KB(SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 1392 

حي الجد د زواغة - 34444 فيس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.((171

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 46) آنبر) املؤرخ في)

 STE(1 شركة ذات املسؤولية املحدو

KB(SARL)2)مبلغ رأسليلهي)144.444 

 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم)

 34444 (- حي الجد د زواغة) (1392

فيس املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق)

الهدف االآتليعي.

رقم) ب  التصفية  مقر  حد   و 

 34444 (- حي الجد د زواغة) (1392

فيس املغرب.)



189 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

و عين:
الكتيني) امليلك  عبد  السيد)1))
فيس) (34444 املغرب) وعنوانه)ا))

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)6952/2022.
234I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

 SERVICE TRAITEUR
ELKHATTABI

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET
CONSEIL

 RES(IBN(SINA 1 IMM(A 8 APPT
 9 VN(BP 7215 VN(MEKNES،

50000، MEKNES(MAROC
 SERVICE TRAITEUR

ELKHATTABI شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 129 
زنقة 24 قطيع 2 حي أألمين - 54444 

مكنيس أملغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

578(3
 22 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 أكتوبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 SERVICE TRAITEUR (:

.ELKHATTABI
متعهد) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
تقد م الطعيمعنوان املقر االآتليعي)
:)رقم)129)زنقة)24)قطيع)2)حي أألمين)

-)54444)مكنيس أملغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 544 (: محلد) الخطيبي  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 544 (: بوطيهر) التهيمي  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد الخطيبي محلد عنوانه)ا))
مكنيس) (54444 نجيرين) زنقة  (1(

أملغرب.
التهيمي بوطيهر عنوانه)ا)) السيد 
رقم)3) رب سيدي لعني ة آنيح ملين)

54444)مكنيس أملغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الخطيبي محلد عنوانه)ا))
مكنيس) (54444 نجيرين) زنقة  (1(

أملغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)675).
231I

AUDINORD SARL

DAR SEKHAWA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

AUDINORD SARL
رقم 58، الطيبق السي س، إقيمة 
ليني، زاوية شيرع محلد الخيمس، 

شيرع طين طين وحي لبنين ، 
TANGER MAROC ،94444

DAR(SEKHAWA شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الطيبق 
األر�شي تجزئة األسر1 منير1 -22
طنجة - 94444 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

133445
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 DAR (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SEKHAWA

تجير1) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

املوا  الغذائيةعنوان املقر االآتليعي)

الطيبق األر�شي تجزئة األسر1 منير1) (:

-22طنجة)-)94444)طنجة املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 244.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 544 (: القصير) سنيء) السيد1 

حصة بقيلة)54.444) رهم للحصة.

 1.544 (: العلراني) السيد  ونس 

154.444) رهم) بقيلة) حصة 

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) القصير  سنيء) السيد1 

البرانص نرآيس شيرع املشليش رقم)

)2)طنجة)94444)طنجة املغرب.

السيد  ونس العلراني عنوانه)ا))

البرانص القد لة) حي الزييتن قطيع 

طنجة) (94444 طنجة) (54 زنقة)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) القصير  سنيء) السيد1 

البرانص نرآيس شيرع املشليش رقم)

)2)طنجة)94444)طنجة املغرب

السيد  ونس العلراني عنوانه)ا))

البرانص القد لة) حي الزييتن قطيع 

زنقة)54)طنجة)94444)طنجة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

49) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)688)1.

232I

NEW FIDUS

CASA AMEDEO
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEW FIDUS
 HASSANIA(II(BLOC(B(N° 258

 ALIA(MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

CASA AMEDEO شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الرقم 271 
الزنقة 17 الحسنية 1 شيرع املقيومة 
العيلية املحلد ة - 24844 املحلد ة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
31593

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (47
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 CASA (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.AMEDEO
التطوير) (: بإ جيز) غرض الشركة 

العقيري
أعليل مختلفة

بيع وشراء)آليع العقيرات املبنية)
والغير املبنية

الرقم) (: االآتليعي) املقر  عنوان 
شيرع) (1 الحسنية) (17 الزنقة) (271
 24844 (- املقيومة العيلية املحلد ة)

املحلد ة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: البكوري) حليد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
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والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد حليد البكوري عنوانه)ا))
 (( رقم) فضيلة  زنقة  الركبوت  حي 
42)24)الدار) سيدي مومن البيضيء)

البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حليد البكوري عنوانه)ا))
 (( رقم) فضيلة  زنقة  الركبوت  حي 
42)24)الدار) سيدي مومن البيضيء)

البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) بيملحلد ة  االبتدائية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)1998.

233I

iso(fidus

PLASTIQUE TEGUANA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

iso(fidus
حي األميل 42 رقم 4) مكتب رقم 46 
طيبق الثيني تيط مليل  ارالبيضيء ، 

4)296،  ارالبيضيء املغرب
PLASTIQUE TEGUANA 

 شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد )في طور التصفية)
وعنوان مقرهي االآتليعي رقم 61 

اللة الييقوت املركز التجيري الرييض 
رقم 85 الطيبق الثيني 444)2 الدار 

البيضيء املغرب.
حل شركة رقم التقييد في السجل 

التجيري 4575)3.
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (23 املؤرخ في)
شركة) (PLASTIQUE TEGUANA
ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

الوحيد)
مبلغ رأسليلهي)14.444) رهم

)وعنوان مقرهي االآتليعي رقم)61 
اللة الييقوت املركز التجيري الرييض)
الدار) (2(444 الطيبق الثيني) (85 رقم)

البيضيء)املغرب

الظروف االقتصي  ة) (: نتيجة ل)

السيئة),)االزمة امليلية في التدفق امليلي)

للشركة.)

 61 التصفية ب رقم) وحد  مقر 

اللة الييقوت املركز التجيري الرييض)
الدار) (2(444 الطيبق الثيني) (85 رقم)

البيضيء)املغرب.

عين):)السيد علي  نيصح وعنوانه)
مليل) تيط  (12( رقم) (1 الرحلة) حي 

املغرب.) البيضيء) الدار  (296(4

كلصفي للشركة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854736.

23(I

KHOUYI(BADIA

STE»ALBASATA« S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHOUYI(BADIA

مكنيس ، 54444، مكنيس املغرب

 STE»ALBASATA« S.A.R.L(AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم )3 

مكرر حي أطلس احداف - 53145 

ازرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

1941

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 41) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.STE»ALBASATA«(S.A.R.L(AU

منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
عقيريعنوان املقر االآتليعي):)رقم))3 

 53145 (- احداف) أطلس  حي  مكرر 

ازرو املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

(: آيه) بن  هيشم  موالي  السيد 

144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

آيه) بن  هيشم  موالي  السيد 
جرزوز1) زنقة  (65 برقم) عنوانه)ا))

القشلة)53144)ازرو املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

آيه) بن  هيشم  موالي  السيد 
جرزوز1) زنقة  (65 برقم) عنوانه)ا))

القشلة)53144)ازرو املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بيزرو  االبتدائية 

2422)تحت رقم))39.

235I

NEMA CAPITAL S.A

NEMA CAPITAL S.A
تعيين مد ر عيم

NEMA CAPITAL S.A

 Bd(Mohamed(Zerktouni, ,21

 Rés. ALBORJ, 6 éme(étage,

 ،Casablanca - Maroc. ، 20250

الدار البيضيء املغرب

NEMA CAPITAL S.A شركة 

املسيهلة

وعنوان مقرهي االآتليعي 55 شيرع 

عبد املومن 24144 الدارالبيضيء - - 

الدارالبيضيء املغرب.

تعيين مد ر عيم
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(53361

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)25)أكتوبر)2422

تقرر تعيين السيد)1))األزرق رشيد)
 NEMA CAPITAL(مد را عيمي لشركة

S.A)بتيريخ)25)أكتوبر)2422
املخولة) الصالحييت  وتتلثل 
الصالحييت) بأوسع  فيلي  لي:) تلتع 
نييبة) الظروف  آليع  في  للتصرف 
الغرض) حدو   في  الشركة  عن 
اإلآتليعي للشركة وذلك على النحو)
املحد  في القينون التأسي�شي ورهني)
امللنوحة) الحصرية  بيلصالحييت 
اإل ار1) ملجلس  القينون  بلوآب 

وللجلع العيم.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 48 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9659)8.
236I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

 EASTWEST HOLDING
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شيرع محلد الخيمس وشيرع 
ابن كثير إقيمة  وس ميرس رقم )) ، 

94444، طنجة املغرب
 EASTWEST HOLDING

COMPANY شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 242 
شيرع عبداملومن رقم 5,لدى 

كريدوم, الدارالبيضيء - 24444 
الدارالبيضيء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.518359
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 15) وليوز) في) املؤرخ 
 EASTWEST HOLDING حل)
مسؤولية) ذات  شركة  (COMPANY
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 
114.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
242)شيرع) وعنوان مقرهي اإلآتليعي)
كريدوم,) 5,لدى  رقم) عبداملومن 
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24444)الدارالبيضيء) الدارالبيضيء)-)
امفيق) النعدام  نتيجة  املغرب 

الستلرار النشيط.
و عين:

السيد)1))مريم الوزاني وعنوانه)ا))
 8 حي النزاهة زنقة الشيخ ميير1 رقم)
((1( املغرب كلصفي) طنجة  (94444

للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 242 وفي) (2422 غشت) (41 بتيريخ)
شيرع عبداملومن رقم)5,لدى كريدوم,)
24444)الدارالبيضيء) الدارالبيضيء)-)

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854441.

237I

مستيمنة تيلي  ر ش.م.م ش.و

 MEUBLE ZOUAGHI SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

مستيمنة تيلي  ر ش.م.م ش.و
حي لعري شيخ علير1 الشفيء الطيبق 

الرابع النيظور، 62444، النيظور 
املغرب

 MEUBLE ZOUAGHI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

اصيلة رقم ) الحي اال اري بن طيب 
 ريوش الدريوش 62444 الدريوش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.163

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2421 نونبر) (23 في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1)) وسف الزواغي)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.444
1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))نبيل)

الحيحي بتيريخ)23)نونبر)2421.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 49 بتيريخ) بيلدريوش  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم))24.

238I

SIMPLCOMPT CONSULTING

 BUGGY AVENTURE

MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

 12 علير1) الفي�شي  عالل  شيرع 

(، مراكش) سين  حي  (2 رقم) شقة 

4447)،)مراكش املغرب

 BUGGY AVENTURE

ذات) شركة  (MARRAKECH

املسؤولية املحدو 1

واحة) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 

الشقوري) ضيعة  الثيني  الحسن 

سيبع)-)4444))مراكش املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري)

.112(27

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تم تعيين) 47) آنبر) املؤرخ في)

السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

اشقوري موالي حفيظ كلسير آجر

تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2737)1.

239I

Elouaf

أملايا
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Elouaf

 lavillette(rue(des(thermes

 immeuble 92 apprt 2 CASA ،

20320، CASABLANCA(MAROC

أملي ي شركة ذات مسؤولية محدو 1 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تقيطع 
شيرع األمير موالي عبد هللا وشيرع 
النخلة علير1 1 طيبق ) رقم 7 - 
24324 الدار البيضيء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.52(959
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 شتنبر) (12 في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1))سوالف الرزاقي)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.444
1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))عبد)
العزيز الرزاقي بتيريخ)12)شتنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 2( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)35412.

2(4I

ZAH PARA NEGOCE

ZAH PARA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZAH PARA NEGOCE
 MAKATIB(MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES(MAROC
ZAH PARA NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 2 

تجزئةالفر وس علير1 س بن سو 1 
زواغة - 34444 فيس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
6(889

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2424 نونبر) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ZAH (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.PARA NEGOCE
تيآر) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
االسيسية) والزيوت  االعشيب 
املقر) والتصد رعنوان  االستيرا  
تجزئةالفر وس) (2 رقم) (: االآتليعي)
 34444 (- علير1 س بن سو 1 زواغة)

فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(-

 1444 (: السيد بوحيآة حفيض)
بقيلة)144) رهم.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد بوحيآة حفيض عنوانه)ا))
محلد) شيرع  (( شقة) االمين  اقيمة 
سيمي البيرو ي)34444)فيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوحيآة حفيض عنوانه)ا))
محلد) شيرع  (( شقة) االمين  اقيمة 
سيمي البيرو ي)34444)فيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (24 بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2424)تحت رقم)3249.
2(1I

ripartners(sarl

SAFINATURE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

ripartners(sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C
 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C
 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc
SAFINATURE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 57 
زنقة أوريكي إقيمة منى حي التقدم - 

644) آسفي املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
13263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (47
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SAFINATURE
-تصنيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
وبيع املوا  الطبيعية ومستحضرات)

التجليل واملنتجيت العالآية
-التدريب في مجيل مستحضرات)

التجليل
 57 رقم) (: عنوان املقر االآتليعي)
(- زنقة أوريكي إقيمة منى حي التقدم)

644))آسفي املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
حصة) (74 (: ملكربي) السيد كليل 

بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد1 أسليء)لخضر):)34)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد كليل ملكربي عنوانه)ا))41 
زنقة الكرات�شي حي املستشفى)6444) 

آسفي املغرب.
عنوانه)ا)) لخضر  أسليء) السيد1 
13)زنقة املو ن حي الجريفيت)6444) 

آسفي املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كليل ملكربي عنوانه)ا))41 
زنقة الكرات�شي حي املستشفى)6444) 

آسفي املغرب
عنوانه)ا)) لخضر  أسليء) السيد1 
13)زنقة املو ن حي الجريفيت)6444) 

آسفي املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بآسفي بتيريخ)-)تحت رقم)-.

2(2I

MERL CONSULTING GROUPE

SAN OPTICAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

 MERL CONSULTING
GROUPE

 7BIS RUE ZAGORA 2EME
 ETAGE APPT N 6 RABAT
 HASSAN( ،( 10020،( RABAT

MAROC
ذات) شركة  (SAN OPTICAL

املسؤولية املحدو 1
رقم) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
مكرر زنقة ميسة الحي املحلدي) ((4

بطينة سال)-)4)114)سال املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري)
.32625

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 ميرس) (18 في) املؤرخ 

املصي قة على):
صدقي) نجية  ((1( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتليعية  حصة  (544
((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.444
سلمى زبيدك بتيريخ)18)ميرس)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بسال  االبتدائية 

2422)تحت رقم)4483).

2(3I

MERL CONSULTING GROUPE

SAN OPTICAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل الشكل القينوني للشركة

MERL CONSULTING GROUPE
 7BIS(RUE(ZAGORA 2EME
 ETAGE(APPT(N 6 RABAT

 HASSAN ، 10020، RABAT
MAROC

SAN OPTICAL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

و عنوان مقرهي االآتليعي رقم 4) 
مكرر زنقة ميسة الحي املحلدي 

بطينة سال - 4)114 سال.
تحويل الشكل القينوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.32625

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)18)ميرس)2422)تم تحويل)
الشكل القينوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدو 1«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

الوحيد«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
45) آنبر) بتيريخ) بسال  االبتدائية 

2422)تحت رقم)4483).
2((I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

حراكيا
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجيري)

)األشخيص املعنويون)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجيري

حراكيي
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
مقرهي) الكيئن  حراكيي  لشركة 
(، حي رييض العروس) (: االآتليعي ب)
 (4444 (- (، 286) رب سيدي بوعلر)
41) آنبر) مراكش املغرب املؤرخ في)

2422)تقرر مي لي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (
رييض) حي  (: ب) الكيئن  التجيري 
العروس)،)286) رب سيدي بوعلر)،)
-)4444))مراكش املغرب)،)املوقع من)
بصفتهي ميلكة) (: طرف شركة حراكيي)
سيدو ي) وشركة  التجيري  لألصل 

بصفتهي مسير1 حر1.
2(5I

MARRAKECH(AUDIT

 CENTRE HOUDA CHRAIBI
 PHYSIOTHERAPIE ET

KINESITHERAPIE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARRAKECH(AUDIT

 AV HASSAN II RES LE 59
 VERDOYANT(ENTREE(A 3EME
 ETAGE(N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH(MAROC
 CENTRE HOUDA CHRAIBI

 PHYSIOTHERAPIE ET
KINESITHERAPIE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
تجزئة) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
مكتب) الثيلت  الطيبق  ((5 الصنوبر)

رقم)7)-)4444))مراكش املغرب
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجيري):)

134881
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 CENTRE HOUDA CHRAIBI
 PHYSIOTHERAPIE ET

.KINESITHERAPIE
غرض الشركة بإ جيز):)مركز العالج)
الطبيعي والعالج الفزييئيعنوان املقر)
 (5 الصنوبر) تجزئة  (: االآتليعي)
الطيبق الثيلت مكتب رقم)7)-)4444) 

مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد1 هدى الشرا بي الحسيني)
144) رهم) بقيلة) حصة  (144 (:

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد1 هدى الشرا بي الحسيني)
علير1) (2 ميآوريل) اقيمة  عنوانه)ا))
اوه)11)شقة)7)طريق البيضيء)4444) 

مراكش املغرب.
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والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد1 هدى الشرا بي الحسيني)
علير1) (2 ميآوريل) اقيمة  عنوانه)ا))
اوه)11)شقة)7)طريق البيضيء)4444) 

مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (22 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)1658)1.
2(6I

STE SELSA SERVICES 

STE SELSA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

STE SELSA SERVICES
 N° 7 RUE 24 BLED(TAHIRI(SHEB

 EL(OUARD – FES – ، 30000،
FES MAROC

STE SELSA SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة )2 
رقم 7 بال  الطيهري سهب الور  

فيس - 34444 فيس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.58153

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (34 في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1))ا ريس السلوان)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (174
)1)) ريس) 544)حصة لفيئد1 السيد)

العليري بتيريخ)34)نونبر)2422.
تفويت السيد))1))ا ريس السلوان)
174)حصة اآتليعية من أصل)174 
)1)) ونس امليج) حصة لفيئد1 السيد)

بتيريخ)34)نونبر)2422.
محسن سعو ) ((1( تفويت السيد)
334)حصة اآتليعية من أصل)334 
)1)) ونس امليج) حصة لفيئد1 السيد)

بتيريخ)34)نونبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)6)69.
2(7I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE C DIRECTION

TRAVAUX SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل الشكل القينوني للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 47 السلير1 

ES-SMARA(MAROC ،72444 ،

 STE C DIRECTION TRAVAUX

SARL AU شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

و عنوان مقرهي االآتليعي شيرع 

احلد حلي ي رقم 152 مكرر سلير1 

- 72444 السلير1.

تحويل الشكل القينوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.2425

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في)15) آنبر)2422)تم تحويل)

الشكل القينوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدو 1«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

الوحيد«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلسلير1 بتيريخ)19) آنبر)

2422)تحت رقم)222/2022.

2(8I

CONSULTING(&(FICO(FES(sarl

.SILA COMPTOIR sarl A.U
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société(SILA(COMPTOIR(s.a.r.l.

»d’associée(unique

تأسيس شركة محدو 1 املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد 

عرفي) عقد  بلوآب 

تم) (, بفيس) بتيريخ15/11/0222)

املسؤولية) محدو 1  شركة  تأسيس 

تبعي لللعطييت التيلية)

التسلية سيال كونطوار.)

الهدف بيع موا  البنيء)بيلجللة

قطعة) بفيس  االآتليعي  مقرهي  (

رقم)4)1)الطيبق)3)تجزئة أهال املرآة)

فيس.)

رأسليلهي محدو  في)100.000,00 

 رهم املقسلة على)1444)سهم بثلن)

144) رهم للسهم الواحد

 99 املد1 مد1 املقيولة محدو 1 في)

السجل) في  تيريخ تسجيلهي  سنة من 
التجيري)

التسيير املقيولة مسير1 من طرف)

السيد):

-)الزوالتي محلد الحيملة للبطيقة)

.C354642(الوطنية

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

عد ) تحت  بفيس  التجيرية 
5246/2022)من السجل التجيري)

)بتيريخ)15)/12/2022

للخالص واألشير1)-األ ار1

2(9I

CONSULTING(&(FICO(FES(sarl

SOCOGETRAV sarl
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

» .Société(SOCOGETRAV(s.a.r.l «

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رأس امليل 144.444  رهم

 N°128 LOTS(EL :املقر الرئي�شي

WIFAQ ZOUAGAH HAUT فيس

السجل التجيري: 54725

حل الشركة

العيم) الجلع  تقرير  -1بلقت�شى 

تقرر) (12/12/2022 بتيريخ) املنعقد 

مي  لي

الشركة) حل  العيم  الجلع  *قرر 

جد جة) الحيين  السيد1  وتعيين 

مصفية للشركة)

-2تم اإل داع القينوني لدى كتيبة)

بفيس) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

عد ) تحت  (12/12/2022 بتيريخ)

 5251/2022
للخالص واإلشير1)-اإل ار1

254I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE C DIRECTION
TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 47 السلير1 

ES-SMARA(MAROC ،72444 ،
 STE C DIRECTION TRAVAUX
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
احلد حلي ي رقم 152 مكرر 

السلير1 - 72444 السلير1 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.2425

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 15) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1))هشيم الشكيري)
544)حصة اآتليعية من أصل)544 
حصة لفيئد1 السيد))1))ام العيد بن)

لحسن بتيريخ)15) آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلسلير1 بتيريخ)19) آنبر)

2422)تحت رقم)222/2022.

251I

FIDUCIAIRE EL OUALID

CHEZ CHAHID شركة
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد د للشركة

FIDUCIAIRE EL OUALID
رقم 144شيرع الحسن الثيني ، 

444)2، الجد د1 املغرب
شركة CHEZ CHAHID شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الطيبق 
السفلي شيرع ابن زيدون وشيرع 
 FD2 - 24000 فيكتور هوغو

الجد د1 املغرب.
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تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.1(789

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم تعيين) (2422 نونبر) (23 املؤرخ في)

ولد) السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

الراء)لبنى كلسير وحيد

تبعي لوفي1 املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)13) آنبر)

2422)تحت رقم)29745.

252I

طل كونسلتينغ

SD TOURS

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

طل كونسلتينغ

شيرع الجوالن. زنقة طنجة. مكيتب 

األطلس. رقم )1 ، 34444، فيس 

املغرب

SD TOURS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 2 رقم 

11. تجزئة الوفيء. طريق صفرو - 

34444 فيس املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.58315

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تم تحويل) (2422 نونبر) (21 املؤرخ في)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

»زنقة)2)رقم)11.)تجزئة الوفيء.)طريق)

إلى) املغرب«) فيس  (34444 (- صفرو)

»طريق صفرو.)تجزئة الوفيء)2.)قطعة)

رقم)9))-)34444)فيس املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم))529.

253I

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

SECURITOP NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رفع رأسليل الشركة

FIDUCIAIRE LA REUSSITE
 N 10 RCE(EL(HANNASSI

 AV DES FAR FES ENTREE A
 APPARTEMENT 21 ETGE 6،

30000، FES(MAROC
SECURITOP NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 57 
شيرع الزرقطوني )شيرع كيني) 
املد نة الجد د1 فيس - 34444 

فيس املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.21733

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم) (2422 45) آنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
من) أي  »1.235.444) رهم«)
»2.444.444) رهم«)إلى)»3.235.444 
مقيصة) إآراء) (: طريق) عن   رهم«)
املقدار) املحد 1  الشركة  مع   ون 

واملستحقة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)6928.

25(I

FISCAL(&(LEGAL(TEAM

BEL BURGER بيل برجر
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

إنشيء)فرع تيبع للشركة

FISCAL & LEGAL(TEAM
 RUE(TAHA(HOUCINE 5EME 3
 ETAGE(QUARTIER(GAUTHIER،
20060، CASABLANCA(MAROC

بيل برآر BEL BURGER شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 131 
شيرع أنفي، إقيمة أزور،املكتب 11 
ب- بيلدار البيضيء - 24464 الدار 

البيضيء املغرب.

إنشيء فرع تيبع للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.556353
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)21)نونبر)2422)تقرر إنشيء)
فرع تيبع للشركة تحت التسلية بيل)
برآر والكيئن بيلعنوان إقيمة االنوار)
7))و6))شيرع محلد الخيمس علير1)
ب الطيبق االر�شي-)املحل رقم)3)و))-)
444)1)القنيطر1 املغرب واملسير من)
كريستوف) السيد)1)) وال تير  طرف 

بيسكيل.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
41245- رقم) تحت  (2422  آنبر)

.8(9755

255I

ORIEN.COMPTA

STE LHADJ ZAKI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
52 شيرع محلد الخيمس حي 

الحسني بركين ، 64344، بركين 
املغرب

STE(LHADJ(ZAKI شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 31 زنقة 

املقيومة حي الحسني - 64344 بركين 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
8769

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (45
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.LHADJ(ZAKI
بيع موا ) (: غرض الشركة بإ جيز)
والبنيء- االشغيل  البنيء-مختلف 
زنقة) (31 (: االآتليعي) املقر  عنوان 
64344)بركين) املقيومة حي الحسني)-)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد عثلين زاكي):)1.444)حصة)

بقيلة)1.444) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 31 السيد عثلين زاكي عنوانه)ا))
 64344 الحسني) حي  املقيومة  زنقة 

بركين املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
 31 السيد عثلين زاكي عنوانه)ا))
 64344 الحسني) حي  املقيومة  زنقة 

بركين املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
أكتوبر) (21 بتيريخ) ببركين  االبتدائية 

2422)تحت رقم)562.

256I

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

YOUSIM
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE LA REUSSITE
 N 10 RCE(EL(HANNASSI

 AV DES FAR FES ENTREE A
 APPARTEMENT 21 ETGE 6،

30000، FES(MAROC
YOUSIM شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 37 
حي األمل اقيمة األجوين 3 شقة 3 
طريق صفرو فيس - 34444 فيس 

املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.32(97

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (25 املؤرخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  (YOUSIM

محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

حي األمل) (37 مقرهي اإلآتليعي رقم)

اقيمة األجوين)3)شقة)3)طريق صفرو)

فيس املغرب نتيجة) (34444 (- فيس)

لتشطيب نهيئي.

و عين:
عيسيوي) السيد)1)) وسف 
االجوين) اقيمة  (37 رقم) وعنوانه)ا))

3)شيرع آد1 حي االمل طريق صفرو)

فيس املغرب كلصفي) (34444 فيس)

)1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

بتيريخ)25)نونبر)2422)وفي رقم)37)حي)

األمل اقيمة األجوين)3)شقة)3)طريق)

صفرو فيس)-)34444)فيس املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

)1) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5217/022.

257I

FISCAL(&(LEGAL(TEAM

 BELCOTRADE بلكوتراد املغرب

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رفع رأسليل الشركة

FISCAL & LEGAL(TEAM

 RUE(TAHA(HOUCINE 5EME 3

 ETAGE(QUARTIER(GAUTHIER،

20060، CASABLANCA(MAROC

 BELCOTRADE بلكوترا  املغرب

MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي عوامة 

2 ت.ر- تجزئة 15185 الطيبق 

األر�شي - - 94444 طنجة املللكة 

املغربية.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.79343
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم) (2422 نونبر) (22 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
من) أي  »1.444.444) رهم«)
 1.944.444« إلى) »944.444) رهم«)
 رهم«)عن طريق):)إ ميج احتييطي أو)
أربيح أو عالوات إصدار في رأس امليل.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264636 14935-.
258I

 Groupe(Management(de(Compétence(S.A.R.L( 

(A-U

 CENTRE D’INGENIEURIE
 ET D’INNOVATION
PEDAGOGIQUE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

 Groupe(Management(de(
Compétence(S.A.R.L (A-U

5، شيرع الحريري، الطيبق الثيلت، 
رقم 32 ، 94444، طنجة املغرب
 CENTRE D’INGENIEURIE

 ET D’INNOVATION
PEDAGOGIQUE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

موالي عبد الحفيظ ،إقيمة 
الفر وس ،الطيبق األر�شي ،رقم 1 
السواني 2. - 94444 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.118883
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 46) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 CENTRE D’INGENIEURIE
 ET D’INNOVATION
مبلغ) (PEDAGOGIQUE SARL
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
عبد) موالي  شيرع  اإلآتليعي  مقرهي 

،الطيبق) الفر وس) ،إقيمة  الحفيظ)
األر�شي)،رقم)1)السواني)2.)-)94444 
طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق)

الهدف االآتليعي للشركة..
شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
موالي عبد الحفيظ)،إقيمة الفر وس)
،الطيبق األر�شي)،رقم)1)السواني)2.)-)

94444)طنجة املغرب.)
و عين:

ابطوي) محلد  السيد)1))
إبن) شيرع  الجد د  الحي  وعنوانه)ا))
عرضون رقم)5 94444)طنجة املغرب)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264693.
259I

trans(lachaal

 STE BERRARA PIECES AUTO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

trans(lachaal
 hay(rachad(bloc 1 nu 273 ،

35000، taza(maroc
 STE BERRARA PIECES AUTO
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 178 

حي املسعو  ة تيز1 - 35444 تيز1 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.(291
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (49 املؤرخ في)
 STE BERRARA PIECES AUTO
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU
محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 14.444) رهم  رأسليلهي)

حي) (178 رقم) اإلآتليعي  مقرهي 
املسعو  ة تيز1)-)35444)تيز1 املغرب)

نتيجة لإلنعدام الدجل.
و عين:

وعنوانه)ا)) برار1  كريم  السيد)1))
 وار املراحلة بني فتح تيز1)35444)تيز1)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 178 2422)وفي رقم) نونبر) (49 بتيريخ)
تيز1) (35444 (- تيز1) املسعو  ة  حي 

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
12) آنبر) بتيريخ) بتيز1  االبتدائية 

2422)تحت رقم))57.

264I

IMMOBILIER MORAJI

IMMOBILIER MORAJI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

IMMOBILIER MORAJI
زنقة كلليلة إقيمة لولوفر 

رقم 653 الطيبق ) الشقة 11 
بوركون الدارالبيضيء ، 24444، 

الدارالبيضيء املغرب
IMMOBILIER MORAJI شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 
كلليلة إقيمة لولوفر رقم 653 
الطيبق ) الشقة 11 بوركون 

الدارالبيضيء 24444 الدارالبيضيء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
565679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 46) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.IMMOBILIER MORAJI
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غرض الشركة بإ جيز):)اإلنعيشيت)

العقيرية)

ـ)شراء),بيع وكراء)العقيرات

-)القييم بجليع أعليل التقسيم

-)استيرا  آليع موا  وآالت البنيء

بقصد) واقتنيئهي  املبيني  تشييد  (-

تقسيلهي إلى طيبق أو بشقق بقصد)

تخصيصهي ألطراف ثيلثة في التللك)

أو التلتع

أو) مكشوفة  أرض  أي  حييز1  (-

تحتوي على مبين سيتم هدمهي)؛)

العللييت) كل  وعلومي  (-

العقيرية) امليلية،) التسويقية،)

املذكور1) بيملواضيع  واملتعلقة 

نشيط) ذات  مؤسسة  وكل  سيبقي 

املهتلين.) آذب  على  قي ر  او  مليثل 

تشجيع االعليل لللؤسسة ومصيلح)

االآتليعي) املقر  املؤسسةعنوان 
رقم) لولوفر  إقيمة  كلليلة  زنقة  (:
بوركون) (11 الشقة) (( الطيبق) (653

الدارالبيضيء) (24444 الدارالبيضيء)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسليل  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كيلتيلي:

حصة) (33( (: نيجي) عزيز  السيد 

بقيلة)144) رهم للحصة.

 333 (: العشفوبي) السيد امحلد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

حصة) (333 (: السيد رشيد فرتق)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

بقيلة) (33( (: نيجي) عزيز  السيد 

144) رهم.

 333 (: العشفوبي) السيد امحلد 

بقيلة)144) رهم.

بقيلة) (333 (: السيد رشيد فرتق)

144) رهم.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

 6( عنوانه)ا)) نيجي  عزيز  السيد 
ٱسفي) الحلداني  زمين  بديعة  زنقة 

6444))ٱسفي املغرب.

العشفوبي) امحلد  السيد 
5رقم) زنقة) منضروني  حي  عنوانه)ا))
 24153 املغرب) الشق  عين  (162

الدارالبيضيء)املغرب.
عنوانه)ا)) فرتق  رشيد  السيد 
ا ت) (256 تجزئة املغرب العربي رقم)

ملول)84444)آكي  ر املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
العشفوبي) امحلد  السيد 
5رقم) زنقة) منضروني  حي  عنوانه)ا))
 24153 املغرب) الشق  عين  (162

الدارالبيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854813.
261I

Sayarh(&(Menjra

 UNITED IMAGING
 HEALTHCARE NORTH

AFRICA
إعالن متعد  القرارات

Sayarh & Menjra
 Zerktouni(Casablanca، 52
20000، Casablanca(Maroc

 UNITED IMAGING
 HEALTHCARE NORTH AFRICA
»شركة ذات املسؤولية املحدو 1 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: زاوية 

شيرع علر الخييم وشيرع البنفسج، 
علير1 ب، شقة رقم )، الطيبق 
األول، الدار البيضيء، املغرب - - 

الدار البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.(67517

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)42) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
الكيئن) الشركة،) مقر  تحويل  مي لي:)
في البدا ة في زاوية شيرع علر الخييم)
شقة) ب،) علير1  البنفسج،) وشيرع 
رقم))،)الطيبق األول،)الدار البيضيء،)

شيرع) (،5 إلى العنوان التيلي:) املغرب،)

الدار) الذئيب  عين  الكبير،) الحزام 

البيضيء،)املغرب

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

توسيع غرض الشركة ليشلل)»توزيع)

املوا  واملعدات الطبية«

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

ملد1) الثالثة  املسير ن  وال ة  تجد د 

سنتين

قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)

تعد ل النظيم األسي�شي

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

غرض الشركة

بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

مقر الشركة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)7)8545.

262I

FIDUNION-MAROC

CARLTON IMMOBILIER
إعالن متعد  القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CARLTON IMMOBILIER »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: )، زنقة 

اإلميم مسلم، الوازيس - - الدار 

البيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.335141

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)12)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

املوافقة على استقيلة املسير السيد)

شتنبر) (34 ابتداءا من) نيصر بوزوبع 

2422

على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
مي لي:)إعي 1 صييغة وإعتلي  النظيم)

األسي�شي الجد د للشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم.:)الذي  نص على مي لي:.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854834.

263I

FLASH ECONOMIE

SCONTRA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE ** SCONTRA ** SARL(A(AU
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 

وذات الشريك الوحيد
رأسليلهي 144444.44  رهم
رقم 29 زنقة توفيق الحكيم 

الخليسيت
قفل التصفية

العيم) لجلع  محضرا  بلوآب 
 48 بتيريخ) بيلخليسيت  االستثنيئي 

 آنبر)2422)تقرر مي لي:
-1)التصفية النهيئية للشركة.

-2)تبرئة ذمة املصفي.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية) بيملحكلة  الضبط 
بتيريخ) (((3 رقم) تحت  بيلخليسيت 

 .15/12/2022
السجل التجيري رقم:)28129.

26(I

العبدالوي لالشغيل املحيسبتية

AZD WORD TECH SNC
شركة التضيمن

قفل التصفية

العبدالوي لالشغيل املحيسبتية
علير1 نوميد ي شيرع محلد الخيمس 

الطيبق 2الشقة3 تيز1 ، 35444، 
تيز1 املغرب

AZD WORD TECH SNC شركة 
التضيمن
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وعنوان مقرهي اإلآتليعي : تجزئة 
ميريون رقم 2) تيز1 - 35444 تيز1 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.3719

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (11 املؤرخ في)
شركة) (AZD WORD TECH SNC
 14.444 رأسليلهي) مبلغ  التضيمن 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
 35444 (- تيز1) ((2 تجزئة ميريون رقم)

تيز1 املغرب نتيجة لعدم الدجل.
و عين:

الوكيلي) الد ن  عز  السيد)1))
وعنوانه)ا))زنقة آون كنيدي العلير1)
تيز1 املغرب) (35444 تيز1) (39 والرقم)

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
تجزئة) وفي  (2422 نونبر) (11 بتيريخ)
تيز1) (35444 (- تيز1) ((2 رقم) ميريون 

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
41) آنبر) بتيريخ) بتيز1  االبتدائية 

2422)تحت رقم)22/558.
265I

BCOMPTA

SUMMER CHOICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

BCOMPTA
 BP 2573 ، 93002، TETOUAN

MAROC
SUMMER CHOICE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

الطوابل 2، بني ة رقم 76، الطيبق 
االول، املطير تطوان - 93444 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

32623
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (49

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SUMMER CHOICE SARL
منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
تجزئة) (: عقيريعنوان املقر االآتليعي)
الطيبق) (،76 رقم) بني ة  (،2 الطوابل)
االول،)املطير تطوان)-)93444)تطوان)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد نجيب الركالوي):)74)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
حصة) (74 (: احلد  او ) السيد 

بقيلة)144) رهم للحصة.
حصة) (74 (: هينئ  او ) السيد 

بقيلة)144) رهم للحصة.
حصة) (74 (: ريم  او ) السيد1 

بقيلة)144) رهم للحصة.
حصة) (74 (: السيد1 كنز1 افيالل)

بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد سليلين  او ):)394)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
 264 (: الركالوي) محلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد محلد الركالوي عنوانه)ا))
شيرع حسن الوزاني،)رقم))1)شقة)5 

تطوان)93444)تطوان املغرب.
السيد نجيب الركالوي عنوانه)ا))
 1( رقم) الوزاني،) الحسن  شيرع 

تطوان)93444)تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) سليلين  او   السيد 
51)قرب) شيرع طريف ابن ميلك رقم)
 93442 تطوان) الشهداء) مسجد 

تطوان املغرب.
السيد هينئ  او  عنوانه)ا))شيرع)
رقم) النخيل  علير1  الثيني  الحسن 

)26)تطوان)93442)تطوان املغرب.

السيد احلد  او  عنوانه)ا))شيرع)
رقم) أ،) زنقة  بيبي  ولد سيدي  الداي 
 93442 تطوان) (18 شقة) (( ط) (،(3

تطوان املغرب.
زنقة) السيد1 ريم  او  عنوانه)ا))
 23 6)شقة) لبنين اقيمة فيجير طيبق)

طنجة)94444)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) افيالل  كنز1  السيد1 
قرب مسجد) (51 رقم) شيرع طريطة 
تطوان) (93442 تطوان) الشهداء)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سليلين  او   السيد 
51)قرب) شيرع طريف ابن ميلك رقم)
 93442 تطوان) الشهداء) مسجد 

تطوان املغرب
السيد محلد الركالوي عنوانه)ا))
شيرع حسن الوزاني،)رقم))1)شقة)5 

تطوان)93444)تطوان املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)78)2.
266I

LMT AUDITING

LILY FLEURS DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

LMT AUDITING
 BD(MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES(CENTER(IMMEUBLE
 A(ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
LILY FLEURS DU MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 12 زنقة 
او آيري - 24444 الدار البيضيء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(45113

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (29 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (LILY FLEURS DU MAROC
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي)12)زنقة او آيري)-)
الدار البيضيء)املغرب نتيجة) (24444

ل):)ليس للشركة اي نشيط.
12)زنقة) و حد  مقر التصفية ب)
البيضيء) الدار  (24444 (- او آيري)

املغرب.)
و عين:

آينجيينج) سين  السيد)1))
24)شيرع الآيروند اقيمة) وعنوانه)ا))
 24444  6 رقم) (2 الصبح ب الطيبق)
((1( كلصفي) املغرب  البيضيء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9789)8.
267I

HORTISTAR BOIS

HORTISTAR BOIS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HORTISTAR BOIS
 BD(BAHMAD 5EME(ETAGE 1(8

 N 18 BELEVEDERE ، 20350،
CASABLANCA MAROC

HORTISTAR BOIS شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 8)1 شيرع 
بيحلي  الطيبق 5 رقم 18 بلفد ر - 

24444 البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.854918

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (28 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 HORTISTAR الوحيد) الشريك 
BOIS)مبلغ رأسليلهي)144.444) رهم)
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8)1)شيرع) وعنوان مقرهي اإلآتليعي)
(- بلفد ر) (18 رقم) (5 بيحلي  الطيبق)
(: نتيجة ل) املغرب  البيضيء) (24444

أزمة في القطيع.
و حد  مقر التصفية ب)8)1)شيرع)
(- بلفد ر) (18 رقم) (5 بيحلي  الطيبق)

24444)البيضيء)املغرب.)
و عين:

بييز) املصطفى  السيد)1))
وعنوانه)ا))ليسيسفة تجزئة الخزامى)
ه ه علير1)5) رج ب شقة)6 24444 
البيضيء)املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)518829.
268I

LMT AUDITING

FRESH N›GOOD
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 BD(MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES(CENTER(IMMEUBLE
 A(ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
FRESH(N›GOOD شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 

سلية، إقيمة شهرزا 3، الطيبق5 
الرقم22,الدار البيضيء، املغرب - 

24444 الدار البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
565891

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 45) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 FRESH(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.N’GOOD
بيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املوا  املجلد1 والطريةعنوان) وشراء)
إقيمة) زنقة سلية،) (: املقر االآتليعي)
الرقم22,الدار) الطيبق5) شهرزا 3،)
الدار) (24444 (- املغرب) البيضيء،)

البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
1.444)حصة) (: السيد معي  جيلي)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) جيلي  معي   السيد 
تجزئة) (5 رقم) (( علير1) االزهرية 
 24444 البرنو�شي) سيدي  الفضيلة 

الدار البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) جيلي  معي   السيد 
تجزئة) (5 رقم) (( علير1) االزهرية 
 24444 البرنو�شي) سيدي  الفضيلة 

الدار البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854627.

269I

Sté(quick(bridge

 AKHALID HANINE
IRRIGATION

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تفويت حصص

Sté(quick(bridge
 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
 AKHALID(HANINE(IRRIGATION

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي املحل 
التجيري املسمى األمين 7) الرسم 

العقيري 1/79)7)8 تجزئة األمين - 
35144 آرسيف املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.1981
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (21 في) املؤرخ 

املصي قة على):
الطيهر لحنين) ((1( تفويت السيد)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (544
)1))جيليد) 544)حصة لفيئد1 السيد)

 عنوني بتيريخ)21)نونبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتيريخ)19) آنبر)

2422)تحت رقم)1452/2022.
274I

STE ENT

 STE TRAVAUX DE
MENUISERIE MODERNE

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE ENT
NR 5 RUE(KACEM ، 72000، ES-

SEMARA MAROC
 STE TRAVAUX DE MENUISERIE
MODERNE شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 96 

زنقة الجد رية حي الفتح 3 - 72444 
السلير1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
28(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 13) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 TRAVAUX DE MENUISERIE

.MODERNE
النجير1) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) الخشبعنوان  وصنيعة 
الجد رية) زنقة  (96 رقم) (: االآتليعي)
حي الفتح)3)-)72444)السلير1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد محلد اوبال):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
حي) السيد محلد اوبال عنوانه)ا))
بئر انزران بلوك)11)زنقة)25)تيكيوين)

3444))اكي  ر املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد محلد اوبال عنوانه)ا))
بئر انزران بلوك)11)زنقة)25)تيكيوين)

3444))اكي  ر املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلسلير1 بتيريخ)16) آنبر)

2422)تحت رقم)218.

271I

FICAGEST

STE AMOUHDI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

FICAGEST
 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE
APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
STE AMOUHDI شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار 
القرقبة آليعة امزوضة قيي 1 

امزوضة  ائر1 مجيط اقليم شيشيو1 
- 4444) شيشيو1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 
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رقم التقييد في السجل التجيري : 

2287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 41) آنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.AMOUHDI

-1تيآر) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

تجزئة للغيزات املضغوطة أو السيئلة)

أو املنحلة.

لحسيبه) البضيئع  نقل  -2مقيول 

الخيص.

:) وار) االآتليعي) املقر  عنوان 

قيي 1) امزوضة  آليعة  القرقبة 

امزوضة  ائر1 مجيط اقليم شيشيو1)

-)4444))شيشيو1 املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد العيي�شي علر):)44))حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

 154 (: عي ل) العيي�شي  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 154 (: العربي) العيي�شي  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد العيي�شي عبد العزيز):)154 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 154 (: العيي�شي  يسين) السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) علر  العيي�شي  السيد 

شيشيو1) مزوضة  ا ت  وس   وار 

4444))شيشيو1 املغرب.

عنوانه)ا)) عي ل  العيي�شي  السيد 
انزكين) الجرف  (2( رقم) ((3( زنقة)

4444))انزكين املغرب.

السيد العيي�شي العربي عنوانه)ا))

 وار ا ت بويوس امزوضة

)شيشيو1)4444))شيشيو1 املغرب.
العزيز) عبد  العيي�شي  السيد 
عنوانه)ا)) وار ا ت بويوس امزوضة)

شيشيو1)4444))شيشيو1 املغرب.
السيد العيي�شي  يسين عنوانه)ا))
امزوضة شيشيو1) بويوس  ا ت   وار 

4444))شيشيو1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) علر  العيي�شي  السيد 
شيشيو1) مزوضة  ا ت  وس   وار 

4444))شيشيو1 املغرب
السيد العيي�شي العربي عنوانه)ا))
امزوضة شيشيو1) بويوس  ا ت   وار 

4444))شيشيو1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) بيمنتينوت  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)689/2022.
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 LABORATOIRE AFRICAIN D’ANALYSES DES

DONNEES DIGITALES AUTOMOBILES SARL

 LABORATOIRE AFRICAIN
 D›ANALYSES DES

 DONNEES DIGITALES
AUTOMOBILES SARL

إعالن متعد  القرارات

 LABORATOIRE AFRICAIN
 D›ANALYSES(DES(DONNEES
 DIGITALES AUTOMOBILES

SARL
شيرع موالي إسليعيل ، )1 ، اقيمة 
موالي إسليعيل ، الطيبق الثيلث ، 

رقم 9 ، 4)944، طنجة املغرب
 LABORATOIRE AFRICAIN

 D›ANALYSES(DES(DONNEES
 DIGITALES AUTOMOBILES
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع 

موالي إسليعيل ، )1 ، اقيمة موالي 
إسليعيل ، الطيبق الثيلث ، رقم 9 - 

4)944 طنجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.1249(5

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)14)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

موافقة السيد الكيمح مصطفى على)

بيع)33)حصة من شركة)،)16)حصة)

حصة) و17) آالل  بوآليل  للسيد 

للسيد شفيقي عبد املجيد

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

مصطفى) الكيمح  السيد  استقيلة 

املسير للشركة

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

العالمة) إضيفة  الشركة  قرر شركيء)

L2A2DA(التجيرية

قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)

تعد ل النظيم االسي�شي للشركة)

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
144.444) رهم،) الشركة:) رأسليل 

بوآليل) السيد  كيلتيلي:) مقسم 

عبد) وشفيقي  54حصة  آالل)

املجيد54حصة

على) الذي  نص  (:1( رقم) بند 

مي لي:)تسييرالشركة من طرف السيد)

شفيقي عبد املجيد)،الحيمل للبطيقة)

والسيد) (• (SH147311 الوطنية رقم)

للبطيقة) الحيمل  آالل،) بوآليل 

G336714الوطنية رقم

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

13) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)14828/14829.

273I

FLASH ECONOMIE

AUGEO IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AUGEO IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي علير1 34 
شقة 8 زنقة موالي احلد الوكيلي 

حسين - 14184 الربيط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

16(741
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.AUGEO IMMOBILIER
منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
علير1) (: عقيريعنوان املقر االآتليعي)
34)شقة)8)زنقة موالي احلد الوكيلي)

حسين)-)14184)الربيط املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 LOÏK( LHERBIER( :( 10 السيد)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 IMMO(AMPERE(:(990(الشركة

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 LOÏK( LHERBIER السيد)
 3(BOULEVARD DE عنوانه)ا))

.CLICHY 75418 PARIS FRANCE
 IMMO AMPERE السيد)
 1RUE PASTEUR 62444 عنوانه)ا))

.ARRAS FRANCE
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
 LOÏK( LHERBIER السيد)
 3(BOULEVARD DE عنوانه)ا))

CLICHY 75418 PARIS FRANCE
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم))1451.

27(I
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FLASH ECONOMIE

Easy Medical Device 
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 Easy(Medical(Device شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي علير1 34 
شقة 8 زنقة موالي احلد الوكيلي 

حسين - 14184 الربيط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

16(733
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 Easy (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.Medical(Device
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) والتدريبعنوان  االستشيرات 
زنقة) (8 شقة) (34 علير1) (: االآتليعي)
(- حسين) الوكيلي  احلد  موالي 

14184)الربيط املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
العلوي) مصطفى  السيد 
 144 حصة بقيلة) ((4 (: االسليعيلي)

 رهم للحصة.
 Easy(Medical(Device(:(الشركة
64)حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
العلوي) مصطفى  السيد 
ضي ة) زنقة  عنوانه)ا)) االسليعيلي 
اقيمة) (12 شقة) أ  علير1  بلعربي 
السوي�شي) السوي�شي  آنين  كراكشو 

14184)الربيط املغرب.

 Easy( Medical( Device الشركة)

 BERNOULLI STR 24 عنوانه)ا))

.4056(Bâle(SUISSE

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي) مصطفى  السيد 
ضي ة) زنقة  عنوانه)ا)) االسليعيلي 

اقيمة) (12 شقة) أ  علير1  بلعربي 

السوي�شي) السوي�شي  آنين  كراكشو 

14184)الربيط املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

)1) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)14554.
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FLASH ECONOMIE

 L›AROME PATISSERIE -
CHOCOLATERIE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 L›AROME(PATISSERIE -

CHOCOLATERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع مصر 
رقم 47 وال ة مركز تطوان - 93444 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

32645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

 L’AROME( PATISSERIE( - (:

.CHOCOLATERIE

:)املعجنيت) غرض الشركة بإ جيز)
-)الشوكوالتةعنوان املقر االآتليعي):)
شيرع مصر رقم)47)وال ة مركز تطوان)

-)93444)تطوان املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(: بوشلوش محلد سعيد) السيد 
54)حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد1 بن بوعز1 منى):)54)حصة)
بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

بوشلوش) سعيد  محلد  السيد 
عنوانه)ا))حي السعي 1))4)الزنقة)4) 

رقم41 94444)طنجة املغرب.
السيد1 بن بوعز1 منى عنوانه)ا))
شيرع مكنيس اقيمة البرال ب طيبق)

41)شقة))4 93444)تطوان املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوشلوش) سعيد  محلد  السيد 
عنوانه)ا))حي السعي 1))4)الزنقة)4) 

رقم41 94444)طنجة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
49) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)56)2.
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STE SUD EST GESTION SARL

STE MAGNETOS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 46 العلير1 99 شيرع موالي 

علي الشريف ، 52444، الرشيد ة 
املغرب

STE MAGNETOS شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 126 
تجزئة االمين - 52444 الرشيد ة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.11297
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 45) آنبر) في) املؤرخ 
شركة ذات) (STE MAGNETOS حل)
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
 52444 (- االمين) تجزئة  (126 رقم)
لتوقف) نتيجة  املغرب  الرشيد ة 

نشيط الشركة.
و عين:

بدواني) السيد)1)) وسف 
 1(4 رقم) ملوكي  تجزئة  وعنوانه)ا))
املغرب) مكنيس  (54444 بوفكران)

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
رقم) وفي  (2422 13) آنبر) بتيريخ)
126تجزئة االمين)-)52444)الرشيد ة)

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)985/2022.
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COMPTE A JOUR

 TRANSPORT LMASSA
ALBAYDAA

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
 TRANSPORT LMASSA

ALBAYDAA شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : حي 

تيويلة الطريق الرئيسية رقم 124 - 
62444 النيظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.21(97
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الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 نونبر) (11 في) املؤرخ 
 TRANSPORT LMASSA حل)
مسؤولية) ذات  شركة  (ALBAYDAA
محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي حي تيويلة الطريق)
الرئيسية رقم)124)-)62444)النيظور)
الهدف) لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

املنشو .
و عين:

مشكوري) صبيح  السيد)1))
النيظور) (62444 النيظور) وعنوانه)ا))

املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ)11)نونبر)2422)وفي حي تيويلة)
الطريق الرئيسية رقم)124)-)62444 

النيظور املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)16) آنبر)

2422)تحت رقم)5423.
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EL(MAQHOR(ABDELHAK

 STE STATION SERVICE AL
KAWTAR SAMA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

EL(MAQHOR(ABDELHAK
شيرع الفداء تجزئة سلير1 تيونيت 
444)3 املغرب تيونيت، 444)3، 

تيونيت املغرب
 STE STATION SERVICE AL
 KAWTAR(SAMA(SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تعيونية 
الكفيح عين عيئشة تيسة تيونيت - 

444)3 تيونيت املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.1(45

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 غشت) (48 في) املؤرخ 

املصي قة على):

مرا ) اليو�شي  ((1( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.444
1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))مريم)

السللي بتيريخ)48)غشت)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
غشت) (11 االبتدائية بتيونيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)96/2022.
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EURODEFI MANAGEWELL

ATTIJARI AFRICA
شركة املسيهلة

تعيين مسير آد د للشركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

ATTIJARI AFRICA شركة املسيهلة
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 2 شيرع 

مولى  وسف الدار البيضيء - 24444 
الدار البيضيء املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.256949
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تعيين) (2424 )2) ونيو) املؤرخ في)
السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

الروي�شي  وسف كلسير آجر
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854316.
284I

FIDUSCAL

M G 2 X
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
M(G 2 X شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 14 زنقة 
شرار 1 الطيبق السفلي  رب لوبيلى 

بوركون الدارالبيضيء - 4)244 
الدارالبيضيء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
565923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 41) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 M G (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.2 X
أعليل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املتنوعةعنوان) األعليل  أو  البنيء)
شرار 1) زنقة  (14 (: االآتليعي) املقر 
الطيبق السفلي  رب لوبيلى بوركون)
4)244)الدارالبيضيء) الدارالبيضيء)-)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: املولى) عبد  نوري  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
544)حصة) (: السيد البيز1 محلد)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد نوري عبد املولى عنوانه)ا))
 وار وهبي الركالت أوال  عزوز النواصر)
الدارالبيضيء) (27444 البيضيء)

املغرب.
عنوانه)ا)) محلد  البيز1  السيد 
مجلوعة) (12 رقم) (3 علير1) الفجر 
 ال سيدي البرنو�شي الدار البيضيء)

24644)الدار البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نوري عبد املولى عنوانه)ا))
 وار وهبي الركالت أوال  عزوز النواصر)
الدارالبيضيء) (27444 البيضيء)

املغرب)

عنوانه)ا)) محلد  البيز1  السيد 
مجلوعة) (12 رقم) (3 علير1) الفجر 
 ال سيدي البرنو�شي الدار البيضيء)

24644)الدارالبيضيء)املغرب)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
 آنبر)2422)تحت رقم)3)448546.
281I

FIDUSCAL

AGRIMRAH
إعالن متعد  القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
AGRIMRAH »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: املجلوعة 
2 زنقة 3 رقم 1 الطيبق االول سيدي 
مومن آد د الدارالبيضيء - 44)24 

الدارالبيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.(63311

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)23)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
الذي) بيع الحصص:) (1 قرار رقم)
أحلد) السيد  قيم  مي لي:) على   نص 
رم�شي ببيع آليع حصصه التي تقدر)
ب سبعة آالف)))7444)))حصة بقيلة)
144) رهم لكل منهلي لصيلح السيد)
محلد حرو�شي بلبلغ سبعليئة ألف)

 رهم))744.444)) رهم
قرار رقم)-2توزيع آد د للرأسليل:)
الذي  نص على مي لي:)السيد محلد)
حرو�شي):))7444))حصة املجلوع......)

)7444))حصة.
إستقيلة) (- (43 رقم) قرار 
مسيرالشركة:)الذي  نص على مي لي:)
مسيرالشركة) إستقيلة  الجلع   قبل 
السيد أحلد رم�شي ويعطيه إبراء)ذمة)
كيملة ونهيئية)،) ون ضلين اإللتزاميت)
بعد معرفة أصول وإلتزاميت الشركة)
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الجبيئية) الوضعية  شهي 1  وأن 
نفس) في  له  أعطيت  قد  القينونية 

اليوم من التوقيع
تعيين مسير آد د) (- (4( قرار رقم)
للشركة:)الذي  نص على مي لي:)عين)
الجلع السيد محلد حرو�شي مسيرا)

وحيدا للشركة ملد1 غير محدو 1.
-)صالحييت اإل ار1:) (45 قرار رقم)
تتلتع اإل ار1) الذي  نص على مي لي:)
للتصرف) (، بأوسع صالحييت اإل ار1)
فيلي) عنهي  وبيلنييبة  الشركة  بيسم 
آليع) في  األطراف  بجليع   تعلق 
الصالحييت) مراعي1  مع  (، الظروف)
الجلع) قينون  بلوآب  امللنوحة 
الشركة) ستلتزم  (، وبيلتيلي) العيم.)
األعليل) بجليع  صحيح  بشكل 
املتعلقة بهي وكذلك املعيمالت امليلية)
للسيد) الوحيد  التوقيع  جالل  من 
كلسير) بصفته  (، حرو�شي) محلد 

وحيد للشركة.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
6:)الذي  نص على) بند رقم البند)

مي لي:)املسيهليت
بند رقم البند)12:)الذي  نص على)

مي لي:)صالحييت اال ار1
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854853.

282I

FGMARA SARL AU

فرح تجهيزات )اكبمون) ش م م 
 FARAH EQUIPEMENTS ش و

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FGMARA SARL AU
 N 1 TNINE(OLD(MTAA
 AMIZMIZ ELHAOUZ

 MARRAKECH(BP 21557
 MASSIA LE PONT

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH(MAROC

فرح تجهيزات )اكبلون) ش م م ش 
 FARAH EQUIPEMENTS SARL و
AU شركة ذات مسؤولية محدو 1 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 618 
حي تيركة مراكش - 4444) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
فرح) (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
و) ش  م  م  ش  )اكبلون)) تجهيزات)
 FARAH EQUIPEMENTS SARL

. AU
1))ارسيل) (: غرض الشركة بإ جيز)
Transfert(de(fonds( وتحويل النقو

والسلع) التجهيزات  بيع  ((2
الهيتفيى) املكتبية  املدرسية.)
وااللكترونية.عنوان املقر االآتليعي):)
رقم)618)حي تيركة مراكش)-)4444) 

مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(: الغني) عبد  الشعيبط  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
الغني) عبد  الشعيبط  السيد 
عنوانه)ا))حي تيركة رقم)618)مراكش)

4444))مراكش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

الغني) عبد  الشعيبط  السيد 

عنوانه)ا))حي تيركة رقم)618)مراكش)

4444))مراكش املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

16) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)7)26)1.

283I

زوبير بوتغليس

STE BRIHAS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

زوبير بوتغليس

اكنول املركز تيز1 ، 35454، تيز1 

املغرب

STE BRIHAS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار وال  
زيين قيرون أكنول تيز1 - 35444 تيز1 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(859

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (22 املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسليلهي) (STE BRIHAS SARL

مقرهي) وعنوان  14.444) رهم 

قيرون) زيين  وال   اإلآتليعي  وار 

املغرب) تيز1  (35444 (- تيز1) أكنول 

نتيجة ل):)انعدام املر و  ة.

و حد  مقر التصفية ب  وار وال )
زيين قيرون أكنول تيز1)-)35444)تيز1)

املغرب.)

و عين:

ابريش) حسن  السيد)1))
وعنوانه)ا))حي الشهداء)األعلى أكنول)

تيز1)35444)تيز1 املغرب كلصفي))1))

للشركة.

السيد)1))كريم لبر كي وعنوانه)ا))

 2 الطيبق) (( شقة) (1 آنيح) (3 علير1)

تيز1) (35444 مكنيس) قرطبة  تجزئة 

املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بتيز1  االبتدائية 

2422)تحت رقم)22/583.
28(I

NEVOTEL

Nevotel
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

NEVOTEL
77 زنقة محلد سليحة طيبق 14 
رقم 57 ، 44)24، الدار البيضيء 

املغرب
Nevotel شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 77 زنقة 
محلد سليحة طيبق 14 رقم 57 - 

94)24 الدار البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565933
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.Nevotel
تركيب) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) واالتصيالتعنوان  الشبكيت 
زنقة محلد سليحة) (77 (: االآتليعي)
الدار) (24(94 (- (57 رقم) (14 طيبق)

البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد1 اسليء)كنون):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
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السيد1 مريم عزوزي):)544)حصة)
بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) كنون  اسليء) السيد1 
حي  يسلينة)2)زنقة)8))رقم)17)عين)
الشق)54)24)الدار البيضيء)املغرب.

عنوانه)ا)) عزوزي  مريم  السيد1 
 14214 حي رشي ) (47 رقم) (17 زنقة)

الربيط املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) كنون  اسليء) السيد1 
حي  يسلينة)2)زنقة)8))رقم)17)عين)

الشق)54)24)الدار البيضيء)املغرب
عنوانه)ا)) عزوزي  مريم  السيد1 
 14214 حي رشي ) (47 رقم) (17 زنقة)

الربيط املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2)23).
285I

STE SUD EST GESTION SARL

STE DAKIR TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 46 العلير1 99 شيرع موالي 

علي الشريف ، 52444، الرشيد ة 
املغرب

STE(DAKIR(TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : قصر 
ا زيلف فركلة السفلى تنجدا  - 

52444 الرشيد ة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.94(1

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 13) آنبر) املؤرخ في)
STE(DAKIR(TRAVAUX)شركة ذات)
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
 94.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 

اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
قصر ا زيلف فركلة السفلى تنجدا )
نتيجة) املغرب  الرشيد ة  (52444 (-

لتوقف نشيط الشركة.
و عين:

السيد)1))جدوج عييش وعنوانه)ا))
الرشيد ة) (52444 قصر ا ت جليفة)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
قصر) وفي  (2422 13) آنبر) بتيريخ)
(- تنجدا ) السفلى  فركلة  ا زيلف 

52444)الرشيد ة املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)986/2022.
286I

STE SUD EST GESTION SARL

STE TIYADRINE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 46 العلير1 99 شيرع موالي 

علي الشريف ، 52444، الرشيد ة 
املغرب

STE TIYADRINE TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 4) - 6) 
زنقة 84 الطيبق االول كر ميت 
تنجدا  - 52644 تنجدا  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.1(439
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 نونبر) (28 في) املؤرخ 
 STE TIYADRINE TRAVAUX حل)
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
زنقة) ((6 (- ((4 اإلآتليعي) مقرهي 
تنجدا ) كر ميت  االول  الطيبق  (84
نتيجة) املغرب  تنجدا   (52644 (-

لتوقف نشيط.
و عين:

بيعدي) احلد  السيد)1))
تنجدا ) كر ميت  قصر  وعنوانه)ا))
املغرب) تنجدا   (52644 كلليلة)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 (6 (- ((4 وفي) (2422 نونبر) (28 بتيريخ)
(- كر ميت) االول  الطيبق  (84 زنقة)

52644)تنجدا  املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)966/2022.

287I

marrakech(finance

SELLING IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

marrakech(finance
 Av(Allal(el(fassi(imm(atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech(maroc
SELLING IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنيت 

بزنس سونتر زنقة مسلم تجزئة بوكير 
الطيبق الثيلث شقة رقم )1 بيب 

 كيلة - 4444) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131663
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (34
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SELLING IMMO
وكيلة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
زنيت) (: املقر االآتليعي) اتصيلعنوان 
بزنس سونتر زنقة مسلم تجزئة بوكير)
بيب) (1( رقم) شقة  الثيلث  الطيبق 

 كيلة)-)4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

حصة) (54 (: اميل) رقيبة  السيد1 
بقيلة)144) رهم للحصة.

حصة) (54 (: منير) رقيبة  السيد 
بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

 (4 السيد1 رقيبة اميل عنوانه)ا))
شيرع بير�شي)75412)بيريس فرنسي.

 24 عنوانه)ا)) منير  رقيبة  السيد 
 75418 مونتليرت) البورت  شيرع 

بيريس فرنسي.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
 24 عنوانه)ا)) منير  رقيبة  السيد 
 75418 مونتليرت) البورت  شيرع 

بيريس فرنسي
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2578)1.

288I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE BOUCHKHAR
 D›IMMO-PRO -TRAV

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE(BOUCHKHAR « شركة
 D’IMMO-PRO-TRAV(S.A.R.L

» AU
إعالن عن تأسيس

بتيريخ) اآتليع  محضر  بلقت�شى 
2422.11.21)تم تأسيس شركة ذات)
مسؤولية محدو 1)،)ذات املواصفيت)

التيلية:)
 SOCIETE (« شركة) (: التسلية) (-
BOUCHKHAR( D’IMMO-PRO-

» TRAV SARL AU
-)املوضوع):)منعش عقيري

-)املقر اإلآتليعي):)تجزئة التيسير)
رقم)83)-)تيفلت)

في) حد   (: الشركة) رأسليل  (-
 1444 إلى) مقسم  144.444) رهم 
حصة من قيلة)144) رهم للواحد1،)

لفيئد1 السيد صبيح احلد.
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من) الشركة  تسيير  (: -التسيير)

طرف السيد صبيح احلد ملد1 زمنية)

غير محد 1.)

 41 من) تبتدئ  (: امليلية) السنة  (-

 ني ر إلى)31) آنبر

من) ابتداءا  سنة  (99: املد1) (-

التأسيس النهيئي للشركة

بكتيبة) القينوني  اإل داع  -تم 

الضبط بيملحكلة االبتدائية بتيفلت،)

 2422.12.46 بتيريخ) (5(2 تحت رقم)

سجل تجيري رقم)17)1. 

289I

COMPTE A JOUR

SM BETIT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

SM BETIT شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

 QU OLD : وعنوان مقرهي اإلآتليعي

 BOUTAYEB(SECTEUR - 62000

النيظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.23569

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 12) آنبر) املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  (SM BETIT

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1 

 QU  رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي)

 OLD( BOUTAYEB( SECTEUR( -

62444)النيظور املغرب نتيجة لعدم)

تحقيق الهدف املنشو .

و عين:

مو�شى ميلي وعنوانه)ا)) السيد)1))

املغرب) النيظور  (62444 النيظور)

كلصفي))1))للشركة.

محلد ميلي وعنوانه)ا)) السيد)1))

املغرب) النيظور  (62444 النيظور)

كلصفي))1))للشركة.

ميلو  سوال وعنوانه)ا)) السيد)1))
املغرب) النيظور  (62444 النيظور)

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ)12) آنبر)2422)وفي حي اوال )
النيظور) (62444 (- سكتور) بوطيب 

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)15) آنبر)

2422)تحت رقم))541.
294I

marrakech(finance

ARCHEOLOGIA FUTURA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

marrakech(finance
 Av(Allal(el(fassi(imm(atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech(maroc
ARCHEOLOGIA FUTURA شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 

297 الطيبق االر�شي الحي الصنيعي 
سيدي غينم - 4444) مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.82815

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (18 املؤرخ في)
شركة) (ARCHEOLOGIA FUTURA
مبلغ) املحدو 1  املسؤولية  ذات 
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
الطيبق) (297 رقم) اإلآتليعي  مقرهي 
االر�شي الحي الصنيعي سيدي غينم)
-)4444))مراكش املغرب نتيجة لقرار)

الشريك بتصفية الشركة.
و عين:

آوليين   لين) ميرك  السيد)1))
كير ن) اقيمة  (81 فيال) وعنوانه)ا))
 (4444 الجنوبي) النخيل  سيتي 
مراكش املغرب كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 297 2422)وفي رقم) نونبر) (18 بتيريخ)
الطيبق االر�شي الحي الصنيعي سيدي)

غينم)-)4444))مراكش املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)13526.
291I

3FC

ايس با تيس
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

3FC
 OPERATION(AMAL 2 IMM
 C(APPT 06 RTE(ESSAOUIRA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH(MAROC

ايس بي تيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي عرصة 
املعيش زنقة التوارك الجدا  2/24 

مراكش 4444) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

14(299
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 24) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي):)ايس بي)

تيس.
بيئع موا ) (: غرض الشركة بإ جيز)
(: االآتليعي) املقر  الحلوييتعنوان 
عرصة املعيش زنقة التوارك الجدا )
مراكش) ((4444 مراكش) (20/2

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)املغرب سنة.
 344.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
: اكوسير) اللطيف  عبد   السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.544

للحصة.
السيد علي اكوسير):)1.544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

اكوسير) اللطيف  عبد  السيد 
زنقة) املعيش  عرصة  عنوانه)ا))
 (4444  20/2 الجدا ) التوارك 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) اكوسير  علي  السيد 
عرصة املعيش زنقة التوارك الجدا )

20/2 4444))مراكش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
اكوسير) اللطيف  عبد  السيد 
زنقة) املعيش  عرصة  عنوانه)ا))
 (4444  20/2 الجدا ) التوارك 

مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
26) ونيو) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2424)تحت رقم)7)1136.
292I

  وان االستيذ إحسين بنسو 1

 SOCIETE D›EXPORTATION
 ET FABRICATION

D›ARTICLES EN CUIR
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

  وان االستيذ إحسين بنسو 1
22 شيرع علر الخييم بوسجور ، 

24244، الدارالبيضيء املغرب
 SOCIETE(D›EXPORTATION(ET
 FABRICATION(D›ARTICLES
EN CUIR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 5 

زنقة االطلس معيريف - 24444 
الدارالبيضيء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2421 27) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
اعكيد1) ((1( السيد) تفويت 
السيحلي)1.444)حصة اآتليعية من)
أصل)1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))
بتيريخ) اال ري�شي  بوزكري  مينة  اللة 

19)نونبر)2421.
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)6879)8.

293I

CABINET CADRE CONSEIL

SONAROUZ SARL AU
إعالن متعد  القرارات

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV(MY(RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

SONAROUZ SARL AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: تكمي 

لجد د ترميكت ورزازات - 5444) 

ورزازات املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.5527

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)49)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:41 رقم) قرار 

الشركة) راسليل  من  الرفع  مي لي:)

اي) 4.000.000,00) رهم  بنسبة)

الى) 1.000.000,00) رهم  من)

5.000.000,00) رهم

على) الذي  نص  (:42 رقم) قرار 

مي لي:)تغيير الشكل القينوني للشركة)

من شركة  ات مسؤولية محدو 1 الى)

شركة  ات مسؤولية محدو 1  ات)

الشريك الوحيد)

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  (:41 رقم) بند 

من) و47) (46 الفصل) تعد ل  مي لي:)

القينون االسي�شي للشركة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بورزازات بتيريخ)19) آنبر)

2422)تحت رقم))54.

29(I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

CLUB VOYAGES EVASION
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale : 2255،

30000، Fès(Maroc
CLUB VOYAGES EVASION شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع عبد 
الكريم الخطيبي علير1 بن مو�شى 

الكواش الطيبق التيني 34444 فيس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
57689

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2418 41) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 CLUB (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.VOYAGES EVASION
غرض الشركة بإ جيز):)-1)تشغيل)
ملسيعد1) والسييحة  للسفر  وكيلة 

وتلثيل شركيت النقل الجوي
نقل) لغرض  تذاكر  إصدار  (2-
أو) القيئلة  الطرق  على  الركيب 
والخيرآعنوان) املغرب  في  امللثلة 
الكريم) شيرع عبد  (: املقر االآتليعي)
الكواش) مو�شى  بن  علير1  الخطيبي 

الطيبق التيني)34444)فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
14)حصة) (: السيد محلد مسرور)

بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد احلد مسرور):)994)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) مسرور  محلد  السيد 
بوركي ز) طريق  السالم  حي  (147

34444)فيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مسرور  احلد  السيد 
بوركي ز) طريق  السالم  حي  (147

34444)فيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2418)تحت رقم)3932.

295I

LMT AUDITING

DUNE ROUGE
إعالن متعد  القرارات

LMT AUDITING
 BD(MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES(CENTER(IMMEUBLE
 A(ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
DUNE ROUGE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع 
عبداللطيف بن قدور ملر الريف 

علير1  يسين الطيبق السفلي 
الدارالبيضيء - 24444 الدار 

البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.121289

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)15)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
واتجيه) الغير  اتجيه  الشركة  تلتزم 
الحد) فقط  واحد  بيمضيء) البنوك 
ني ت) السيد  ونس  الشركة  مسيري 

بيحلي ن او السيد1 هند بوعبدلي
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:16 رقم) بند 
مي لي:)املتعلق بتعيين مسيري الشركة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم  (
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9788)8.

296I

CABINET(MARZAK(MOHAMMED

MODERN BUILD
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET(MARZAK
MOHAMMED

 N°38 RUE(LONDON(APPT01
 EL(JADIDA ، 24013، EL(JADIDA

MAROC
MODERN BUILD شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع بير 
أنزران تجزئة نور بير أنزران الطيبق 

الثيني الشقة رقم 6 القيعة 1 - 
444)2 الجد د1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.11933
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (15 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 MODERN BUILD(الشريك الوحيد
144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
بير) شيرع  اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
أنزران تجزئة نور بير أنزران الطيبق)
(- (1 القيعة) (6 رقم) الشقة  الثيني 
(: الجد د1 املغرب نتيجة ل) (2(444
بحكم املشيكل االقتصي  ة تعذر على)

الشركة تحقيق اهدافهي.
و حد  مقر التصفية ب شيرع بير)
أنزران تجزئة نور بير أنزران الطيبق)
(- (1 القيعة) (6 رقم) الشقة  الثيني 

444)2)الجد د1 املغرب.)
و عين:

السيد)1)) يسر بلفقير وعنوانه)ا))
الدار) طريق  شرف  تجزئة  (12 رقم)
املغرب) الجد د1  (2(444 البيضيء)

كلصفي))1))للشركة.
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وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):)شيرع بير أنزران)
تجزئة نور بير أنزران الطيبق الثيني)

الشقة رقم)6)القيعة)1 
الجد د1

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (34 االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)

2422)تحت رقم)71)29.

297I

FIDARCO

CTM MESSAGERIE
إعالن متعد  القرارات

FIDARCO
 N°357 Rue(Mostapha(El(Maani
، 30000، Casablanca(MAROC
CTM MESSAGERIE »شركة 

املسيهلة«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 23 زنقة 

ليون االفريقي الدارالبيضيء - - 
الدارالبيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.(1253
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)27)أكتوبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

الذي  نص على) قرار رقم االول:)
انجيز) اإل ار1  مجلس  قرر  مي لي:)
15.444.444) رهم) مبلغ) تخفيض 
من رأسليل الشركة عن طريق شراء)
144) رهم) بقيلة) سهم  (154.444
(« شركة) طرف  من  الواحد  للسهم 

 » CTM
الذي  نص على) قرار رقم الثيني:)

مي لي:)الغيء)154.444)سهم مشترى
الذي  نص) الثيلث:) رقم  قرار 
األسي�شي) النظيم  تحيين  مي لي:) على 

للشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

إ راج مي 1 تتعلق بيملسيهليت)

بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
من) ومي  ليهي  (7 املي 1) ترقيم  تعد ل 

النظيم األسي�شي.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854864.
298I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

YAD CAFE
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE(DE(L›AMITIE
زنقة تينسيفت علير1 18 شقة 12 

اكدال ، 14494، الربيط املغرب
YAD CAFE »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: تجزئة 9 

 وليوز رقم 88 - - تلير1 املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.131741

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)13)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
الرفع من راس ميل الشركة من ميئة)

الف الى ثالث ميئة  رهم نقذا
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
األسهم) ملكية  نقل  على  املوافقة 
من السيد أ وب اليي  ني إلى السيد)

 يسين الجرفى
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

تحيين القينون االسي�شي للشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
املسيهلة النقد ة في الشركة من قبل)

-)السيد  يسين الجرفى)3444)سهم)
على) الذي  نص  (:7 رقم) بند 
بلبلغ) امليل  رأس  تحد د  تم  مي لي:)
 .(344.444.44( ثالثليئة ألف  رهم)
(، وهي مقسلة إلى ثالثة آالف سهم)
مكتتب) (، كل منهي ميئة و144) رهم)
بيلكيمل) مدفوعة  بيلكيمل،) بهي 
وهي:) الوحيد  لللسيهم  ومخصصة 

السيد  يسين الجرفى)3444)سهم،

على) الذي  نص  (:15 رقم) بند 

قيم السيد) استقيلة املسير.) (- مي لي:)

أ وب اليي  ني بعد بيع آليع األسهم)

تسليله) وسيتم  استقيلته  بتقد م 

إبراء)ذمة له في)A.G.O.)-)تعيين املسير)

الجد د بعد ذلك قرر السيد  يسين)

الجرفى ضلين إ ار1 الشركة من هذا)

اليوم وحتى قرار آد د

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

15) آنبر) بتيريخ) بتلير1  االبتدائية 

2422)تحت رقم)9556.

299I

HAPPY COMPTA SARL

SNACK BAB ELKHIR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL

 LOT(YASMINA(N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

SNACK(BAB(ELKHIR شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي اقيمة رقم 

46 بيب الخير  شير1 - 23444 بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

12959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 )2) ونيو)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SNACK(BAB(ELKHIR

وآبيت) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
سريعة جفيفةعنوان املقر االآتليعي)
(- بيب الخير  شير1) (46 اقيمة رقم) (:

23444)بني مالل املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: حبوشة) حنين  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد1 حنين حبوشة عنوانه)ا))
السجللي�شي) محلد  الدكتور  شيرع 
بوكرون) (( شقة) (1 ط) زيي   اقيمة 
الدارالبيضيء) (24453 الدارالبيضيء)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 حنين حبوشة عنوانه)ا))
السجللي�شي) محلد  الدكتور  شيرع 
بوكرون) (( شقة) (1 ط) زيي   اقيمة 
الدارالبيضيء) (24453 الدارالبيضيء)

املغرب)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتيريخ)25) وليوز)

2422)تحت رقم)687.

344I

FIDUCIAIRE MOLIFID

EURO SAYF
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
EURO SAYF شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
اال ريسية رقم 1)6 - 92444 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
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رقم التقييد في السجل التجيري : 
7283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 45) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 EURO(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.SAYF
تحويل) (- (: غرض الشركة بإ جيز)

األموال
االستغالل,) التسيير,) اإلنشيء,) (-
األصول) لجليع  الشراء,) الكراء,)

التجيرية
العللييت) آليع  علومي  و 
التجيرية,)الصنيعية,)امليلية,)العقيرية,)
أو غير العقيرية التي لهي عال قه مبيشر1)
بيألهداف أعاله والتي بإمكينهي تطوير)
أهداف الشركة,)وكذلك كل مسيهلة)
أي) تحت  مبيشر1  غير  أو  مبيشر1 
أهداف) لهي  التي  الشركيت  في  صفة 
(: االآتليعي) املقر  مليثلة..عنوان 
 92444 (-(6(1 تجزئة اال ريسية رقم)

العرائش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
حصة) (544 (: السيد1 وسيلة زتو)

بقيلة)144) رهم للحصة.
544)حصة) (: السيد محلد قيس)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) زتو  وسيلة  السيد1 
 92444  289 رقم) (1 تجزئة شعبين)

العرائش املغرب.
عنوانه)ا)) قيس  محلد  السيد 
الرابع) الطيبق  لكسوس  علير1  (576
الجد د) املغرب  تجزئة  (12 رقم)

92444)العرائش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الجفوفي  فريد  السيد 
 92444  289 رقم) (1 تجزئة شعبين)

العرائش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلعرائش بتيريخ)24) آنبر)

2422)تحت رقم)1327.
341I

FLASH ECONOMIE

 HIGHT LEVEL SKILLS
CONSULTING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 HIGHT(LEVEL(SKILLS

CONSULTING SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زاوية 

شيرع عبد املومن زنقة سلية اقيمة 
شهرزا  طيبق 3 رقم 24 - 24444 

الدار البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
371479

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 ميي) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 HIGHT(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي
 LEVEL( SKILLS( CONSULTING

.SARL AU
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) اإل اريةعنوان  االستشيرات 
زاوية شيرع عبد املومن) (: االآتليعي)
طيبق) شهرزا   اقيمة  سلية  زنقة 

البيضيء) الدار  (24444 (- (24 رقم) (3
املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 144 (: لعيوني) مصطفى  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد مصطفى لعيوني عنوانه)ا))
 138 حي موالي عبدهللا سلير1 عد )
البيضيء) الدار  (24444 الشق) عين 

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى لعيوني عنوانه)ا))
 138 حي موالي عبدهللا سلير1 عد )
البيضيء) الدار  (24444 الشق) عين 

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 23 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

ميي)2422)تحت رقم)17563.

342I

OAKCLIFF(CONSTRUCTION(SARL(AU

 OAKCLIFF
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتليعي للشركة

 OAKCLIFF(CONSTRUCTION
SARL AU

ظهر سلسة سيدي طلحة جندق 
الزربوح تطوان، 93444، تطوان 

املغرب
 OAKCLIFF(CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي ظهر 
سلسة سيدي طلحة جندق الزربوح 

تطوان 93444 تطوان املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.23387

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم تحويل) (2422 نونبر) (41 املؤرخ في)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

جندق) طلحة  سيدي  سلسة  »ظهر 

تطوان) (93444 تطوان) الزربوح 

املغرب«)إلى)»66،)شيرع أزرو املحنش)

األول)-)93444)تطوان املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

45) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)11)2.

343I

FIDUBAC SARL

AMIGO NEGOCIO
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162 مكرر شيرع  وسف ابن تيشفين 

الشقة رقم 11 النيضور ، 62444، 

النيضور املغرب

AMIGO NEGOCIO شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

العلران رقم 3)32 سلوان النيظور - 

62444 النيظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

254(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 45) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.AMIGO NEGOCIO

استيرا ) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

وتصد ر املنتجيت الحرفية
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املتنوعةعنوان) البنيء) أعليل 
العلران) تجزئة  (: االآتليعي) املقر 
رقم)3)32)سلوان النيظور)-)62444 

النيظور املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد اسليعيل جرطة)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد اسليعيل جرطة عنوانه)ا))
سلوان) (32(3 رقم) العلران  تجزئة 

النيظور)62444)النيظور املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسليعيل جرطة عنوانه)ا))
سلوان) (32(3 رقم) العلران  تجزئة 

النيظور)62444)النيظور املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ))1) آنبر)

2422)تحت رقم)5441.
34(I

مكتب املتني لللحيسبة والتدبير

LAKE ACCHOUR VILLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

مكتب املتني لللحيسبة والتدبير
سيحة نفيرا 3 اقيمة سين 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 4)944، 
طنجة املغرب

LAKE(ACCHOUR(VILLAGE شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع حي 
مسعو 1 زنقة 34 رقم 7 - 94444 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

133155
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LAKE (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.ACCHOUR VILLAGE
يهدف) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
السييحة) هو  الشركة  من  غرض 
الريفية املتعلقة ب استغالل وإ ار1)
املسيكن الريفية والشقق الفندقية،)
الترفيهية) واملتنزهيت  واملعسكرات،)
السكنية،)إلخ.)إمي من جالل تشغيل)
أو) تفويض  بلوآب  املواقع  هذه 
إ جير تجيري وغيره.) من جالل عقد 
طويلة،) ملسيفيت  امل�شي  سييحة 
زييرات) تنظيم  الخيرآية،) واألنشطة 
بنشيط) قييم  إلخ.) الريفي،) للتراث 
والكيفتير ي) الشيي  وقيعيت  املطيعم 
آليع) أ ًضي  وغيرهي.) واملقصف 
عللييت التسويق واملعيلجة والتعبئة)
والبضيئع) الخيم  املوا   لجليع 
من) وامللحقيت  واملوا   والعللييت 
آليع األنواع التي قد تكون مرتبطة)
بشكل مبيشر أو غير مبيشر بيلنشيط)
أعاله.)املشيركة عن طريق املشيركة في)
أي مقيولة أو شركة ذات غرض مليثل)
آليع) أعم،) وبشكل  صلة.) ذي  أو 
التجيرية) أو  الصنيعية  املعيمالت 
أو) املنقوالت  أو  املدنية  أو  امليلية  أو 
العقيرية التي قد تكون مرتبطة بشكل)
مبيشر أو غير مبيشر بيألنشطة املشير)
إليهي أعاله أو بأي نشيط مليثل أو ذا)
تطوير) يعزز  أن  املحتلل  من  صلة 
(: االآتليعي) املقر  الشركة.عنوان 
(- (7 رقم) (34 شيرع حي مسعو 1 زنقة)

94444)طنجة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 3.33( (: الكرتي) امحلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 3.333 (: السيد الحسن املخيلير)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد عبد االاله اآليين):)3.333 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) الكرتي  امحلد  السيد 

طيرق بن زيي ) شيرع فيطلة الزهراء)

رقم)12 94444)طنجة املغرب.

السيد الحسن املخيلير عنوانه)ا))

 7 رقم) (34 زنقة) شيرع حي مسعو 1 

94444)طنجة املغرب.

اآليين) عبداالاله  السيد 

رقم) (61 عنوانه)ا))حي االنعيش زنقة)

14 94444)طنجة املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن املخيلير عنوانه)ا))

 7 رقم) (34 زنقة) شيرع حي مسعو 1 

94444)طنجة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

15) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264654.

345I

FLASH ECONOMIE

DAR SILSILA DE MAISON
انتهيء)عقد تسيير حرألصل تجيري)

)األشخيص الطبيعيون)

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجيري

DAR SILSILA DE MAISON

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

FRANK(LE(GOFF(SARLلشركة

(: ب) االآتليعي  مقرهي  الكيئن  (

مد نة) (11  رب الجد د السكور رقم)

املغرب) مراكش  ((4444 (- مراكش)

املؤرخ في)15) ونيو)2419)تقرر مي لي

لألصل) الحر  التسيير  عقد  فسخ 
التجيري

:) رب الجد د السكور) )الكيئن ب)

 (4444 (- مراكش) مد نة  (11 رقم)

طرف) من  املوقع  (، املغرب) مراكش 

FRANK(LE(GOFF(SARL(AUشركة
التجيري) لألصل  ميلكة  بصفتهي  (

SJ2 SARLوشركة

)بصفتهي مسير1 حر1

346I

KAMAR(BENOUNA

LE POLE NAUTIQUE ش م م
إعالن متعد  القرارات

KAMAR(BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3(

20160، Casablanca(MAROC
LE POLE NAUTIQUE ش م م 
»شركة ذات املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 7 اقيمة 
رامي زنقة سبتة الطيبق الثيني 

مكتب رقم 8 - 24144 الدارالبيضيء 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.(28565
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في))1)نونبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
مي لي:)قرر الجلع العيم معي نة الحل)

املسبق للشركة وانهيء)مهيم املسيير)
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
عيين السيد حسن الصد ق كلصفي)
التصفية) مقر  وتحد د  للشركة 
 1477 طريق) الخير  بيب  تجزئة  في 

التجزئة رقم)11)ليسيسفة)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)4:)الذي  نص على مي لي:)

4
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9956)8.

347I

Fiduciaire(Hayef

Ste Rezzouki Car Sarl Au
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Fiduciaire(Hayef
 Bd(Driss(Ben(Bouchaib(Kissariat

 Benkachour 1er(Etage, Appt
 N°14 * Telephone 05 36 71 03

93 *، 60000، Oujda(Maroc
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Ste(Rezzouki(Car(Sarl(Au شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : شيرع ابن 

الخطيب الرقم 8 مكرر - 64444 
وآد1 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.24((7

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2416)تقرر حل) 31) آنبر) املؤرخ في)
شركة) (Ste( Rezzouki( Car( Sarl( Au
ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)
 544.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 
 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع)
ابن الخطيب الرقم)8)مكرر)-)64444 
وآد1 املغرب نتيجة اللخسيئر الجّلة)

الثي تتكبدهي الشركة.
و عين:

تنوري) محلد  السيد)1))
ابن) شيرع سيدي محلد  وعنوانه)ا))
وآد1) (64444  (3 الرقم) هللا  عبد 

املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ)31) آنبر)2416)وفي شيرع ابن)
 64444 (- مكرر) (8 الرقم) الخطيب 

وآد1 املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
ميرس) (1( بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2417)تحت رقم)358.
348I

la(marocaine(des(bilans

RAHMOUNIA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

la(marocaine(des(bilans
محج 11  ني ر مكتب رقم 8 علير1 
أ رار حي الداجلة ، 84464، أكي  ر 

املغرب
RAHMOUNIA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 

A 112 تجزئة الكر ان 2 - 83444 
تيرو انت املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.2135

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 نونبر) (15 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (RAHMOUNIA حل)
رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 
مقرهي) وعنوان  14.444) رهم 
اإلآتليعي رقم)A 112)تجزئة الكر ان)
تيرو انت املغرب نتيجة) (83444 (- (2

لتوقيف كلي للنشيط التجيري.
و عين:

هياللي علر وعنوانه)ا)) السيد)1))
 83444 الكر ان) (1 حي الداجلة رقم)
((1( كلصفي) املغرب  تيرو انت 

للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 A 112(بتيريخ)15)نونبر)2422)وفي رقم
تجزئة الكر ان)2)-)83444)تيرو انت)

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) بتيرو انت  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)827.
349I

zagora(consulting(sarl

 BRAHIM AFRICA
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
رقم119 شيرع محلد 

الخيمس ، 7944)، زاكور1 
املغرب--------------------

 BRAHIM AFRICA TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار 

اعريب محيميد الغزالن زاكور1 - 
42)7) زاكور1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
3999

 48 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422  آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BRAHIM AFRICA TRANSPORT
النقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
(: االآتليعي) املقر  السييحيعنوان 
 وار اعريب محيميد الغزالن زاكور1)-)

42)7))زاكور1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: تيزينت) ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
تيزينت عنوانه)ا)) ابراهيم  السيد 
 (7(42  وار اعريب املحيميد زاكور1)

زاكور1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
تيزينت عنوانه)ا)) ابراهيم  السيد 
 (7(42  وار اعريب املحيميد زاكور1)

زاكور1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) االبتدائية بزاكور1 بتيريخ)

2422)تحت رقم)325.
314I

مكتب محيسبة

 BERBERCAMPMERZOUGA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

مكتب محيسبة
علير1 1) شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 244 الرشيد ة ، )5244، 

الرشيد ة املغرب
 BERBERCAMPMERZOUGA
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي قصر 
حي�شي البيض مرزوكة الطيوس 

الريصيني - 54)52 الريصيني املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

13(41
 28 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2419 أكتوبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 B E R B E R C A M P M E R Z O U G A

.SARL
النقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
(: االآتليعي) املقر  السييحيعنوان 
قصر حي�شي البيض مرزوكة الطيوس)
الريصيني)-)54)52)الريصيني املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسليل  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: موآين) الحسين  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد محلد موآين):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد الحسين موآين عنوانه)ا))
الطيوس) البيض  حي�شي  قصر 

الريصيني)54)52)الريصيني املغرب.
عنوانه)ا)) موآين  محلد  السيد 
الطيوس) البيض  حي�شي  قصر 

الريصيني)54)52)الريصيني املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين موآين عنوانه)ا))
الطيوس) البيض  حي�شي  قصر 

الريصيني)54)52)الريصيني املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلرشيد ة بتيريخ))1)نونبر)

2419)تحت رقم)1111.
311I
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KHOUYI(BADIA

 STE»AYOUB FONCIA
PROMO« S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

KHOUYI(BADIA
مكنيس ، 54444، مكنيس املغرب

 STE»AYOUB(FONCIA(PROMO«
S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 

7.الزنقة 1. حي التقدم - 54444 
مكنيس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
57867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 STE»AYOUB(FONCIA(PROMO«

.S.A.R.L
منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
رقم) (: االآتليعي) املقر  عقيراتعنوان 
 54444 (- التقدم) حي  (.1 7.الزنقة)

مكنيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد ا وب بن عبو):)244)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
 344 (: صد قي) محلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
344)حصة) (: السيد محلد ملول)

بقيلة)144) رهم للحصة.
 244 (: الرحيوي) السيد مصطفى 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) عبو  بن  ا وب  السيد 
كوسيلف) (17 ان ت) (1 فيي كيسطيلو)

35144)بي وفي ا طيليي.
السيد محلد صد قي عنوانه)ا))
 1-2 مرآين) آنين  (254 رقم) بفيال 

54444)مكيس املغرب.
عنوانه)ا)) ملول  محلد  السيد 
بتجزئة   ير املد نة فيال رقم)21)ا ت)

والل)54444)مكنيس املغرب.
الرحيوي) مصطفى  السيد 
حي) السالم  تجزئة  (1( عنوانه)ا))

البركة القرية)111134)سال املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد صد قي عنوانه)ا))
 1-2 مرآين) آنين  (254 رقم) بفيال 

54444)مكنيس املغرب
عنوانه)ا)) ملول  محلد  السيد 
بتجزئة   ير املد نة فيال رقم)21)ا ت)

والل)54444)مكنيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)716).
312I

fiduciaire(douiri

OSSOUL CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

fiduciaire(douiri
 Av(abderahim(bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
OSSOUL CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي )2 شيرع 

ااألمير سيدي محلد حي الرشي  
القرية سال - 11144 سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

37167
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.OSSOUL CONSULTING

غرض الشركة بإ جيز):)االستشير1)

التظيهراتعنوان) وتنظيم  والتسيير 

ااألمير) شيرع  (2( (: االآتليعي) املقر 

سيدي محلد حي الرشي  القرية سال)

-)11144)سال املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد سلير العي دي):)44))حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

 344 (: السيد عبد القي ر غربيوي)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد1 سحر مشبيل):)344)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) العي دي  سلير  السيد 

فيء) علير1  سكنية  االمين  اقيمة 

سال) (11412 احصين) (42 شقة) (1

املغرب.

غربيوي) القي ر  عبد  السيد 

فيء) علير  البشرى  اقيمة  عنوانه)ا))

سال) (11444 تيبريكت سال) (16 رقم)

املغرب.

عنوانه)ا)) مشبيل  سحر  السيد1 

زنقة محلد بن اليز د م س ع) (289

السوي�شي)14174)الربيط املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العي دي  سلير  السيد 

 1 فيء) علير1  سكنية  االمين  اقيمة 

شقة)42)احصين)11412)سال املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

13) آنبر) بتيريخ) بسال  االبتدائية 

2422)تحت رقم)4138).
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Soft(finances(sarl

 ECOLE YACHFINE PRIVE
 DES SCIENCES DE LA

SANTE MEKNES
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

Soft(finances(sarl
شيرع بئر أنزران علير1 زينب رقم ) ، 

16444، سيدي قيسم الغرب
 ECOLE YACHFINE PRIVE

 DES SCIENCES DE LA SANTE
MEKNES شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي علير1 62 
شيرع ا ريس الثيني املد نة الجد د1 
مكيتب رقم: 36،37،38،39 و4) 
الطيبق الثيمن - 54444 مكنيس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.57185

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (2( املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 ECOLE YACHFINE PRIVE
 DES SCIENCES DE LA SANTE
 144.444 مبلغ رأسليلهي) (MEKNES
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
علير1)62)شيرع ا ريس الثيني املد نة)
الجد د1 مكيتب رقم:)36،37،38،39 
و4))الطيبق الثيمن)-)54444)مكنيس)

املغرب نتيجة ل):)عدم الترجيص.
و حد  مقر التصفية ب علير1)62 
شيرع ا ريس الثيني املد نة الجد د1)
و4)  (36،37،38،39 رقم:) مكيتب 
مكنيس) (54444 (- الثيمن) الطيبق 

املغرب.)
و عين:

الحسيني) الحق  عبد  السيد)1))
 6 علير1) (2 نورية) اقيمة  وعنوانه)ا))
ج) م  البطريوز  (3 الطيبق) (1( شقة)
((1( 54444)مكنيس املغرب كلصفي)

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)1319.
31(I

KERMEL(GESTION

OM OCEANIC
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KERMEL(GESTION
 BD. OUED(SEBOU(RUE 40 N° 2
 1ER(ETAGE(ALIA 2 EL(OULFA ،
20202، CASABLANCA(MAROC

OM OCEANIC شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 77 شيرع 
محلد سليحة الطيبق 14 العلير1 
رقم 57 الدار البيضيء - 24494 

الدار البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
565371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 OM (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.OCEANIC
اإلنعيش) (: غرض الشركة بإ جيز)
املقر) البنيءعنوان  أعليل  العقيري،)
االآتليعي):)77)شيرع محلد سليحة)
الدار) (57 رقم) العلير1  (14 الطيبق)
البيضيء) الدار  (24494 (- البيضيء)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 AL BAHIA PROMO الشركة)
144) رهم) بقيلة) حصة  (:( 1.000

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 AL BAHIA PROMO الشركة)
الكريم) عبد  شيرع  (,149 عنوانه)ا))
الخطيبي الطيبق)3)الرقم)3) 4444) 

مراكش املللكة املغربية.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي الكليلي عنوانه)ا))
تجزئة أوال  حريز شيرع عقبة بن نيفع)
برشيد) (26143 برشيد) الهدى  حي 

املللكة املغربية
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854114.
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FIGENOUV

MBELEC TRAV
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شيرع النصر علير1 16 شقة 3   ور 

السالم ، 54454، مكنيس املغرب
MBELEC TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 146 
شقة 2 زنقة ملعيركة الزيتون - 

54474 مكنيس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
57865

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MBELEC TRAV
:)-1اشغيل) غرض الشركة بإ جيز)
السبيكة.-3  الكهربيء.-2اشغيل 
اشغيل مختلفة واشغيل البنيءعنوان)
شقة) (146 رقم) (: االآتليعي) املقر 
 54474 (- الزيتون) ملعيركة  زنقة  (2

مكنيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(: مصطفى) مسعو ي  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
مصطفى) مسعو ي  السيد 
عنوانه)ا))قصر العشورية فزني عرب)

الصبيح)52444)الراشد ة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى) مسعو ي  السيد 
عنوانه)ا))قصر العشورية فزني عرب)

الصبيح)52444)الراشد ة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)714).
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مستأمنة القصبة كونطي

AFKADIRA CASH
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة القصبة كونطي
الحي اال اري الشقة رقم ٣ قصبة 
تي لةالحي اال اري الشقة رقم ٣ 
قصبة تي لة الحي اال اري الشقة 
رقم ٣ قصبةالحي اال اري الشقة 

رقم ٣ قصبة تي لة، 23544، قصبة 
تي لة املغرب

AFKADIRA(CASH شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي 

السلير1 رقم )21 مكرر قصبة تي لة 

- 23354 قصبة تي لة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

2347

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 

القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (46

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.AFKADIRA(CASH

تحويل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

حي) (: االآتليعي) املقر  االموالعنوان 

السلير1 رقم))21)مكرر قصبة تي لة)

-)23354)قصبة تي لة املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: محلد) افكيري  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) محلد  افكيري  السيد 

تي لة) قصبة  (23544 تي لة) قصبة 

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محلد  افكيري  السيد 

تي لة) قصبة  (23354 تي لة) قصبة 

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 16 بتيريخ) تي لة  بقصبة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)196.

317I
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مكتب املتني لللحيسبة والتدبير

GOURMANDISE HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املتني لللحيسبة والتدبير
سيحة نفيرا 3 اقيمة سين 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 4)944، 
طنجة املغرب

GOURMANDISE HOUSE شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زاوية 

زنقة علر بن عبد العزيز وزنقة ابن 
عجرون، الدور األر�شي من إقيمة 

»Flamant(Rose«. - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
133489

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.GOURMANDISE HOUSE
يهدف) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
وتشغيل) إنشيء) الى  الشركة  غرض 
وإ ار1 ألي مطعم او مؤسسة متعهد)
منيسبيت او قيعيت شيي او كيفيتر ي)
بيع وآبيت) او مقصف ومي إلى ذلك.)
آالت) جالل  من  الجيهز1  الغذائية 
اقتنيء)وتأآير وإ ار1 الي أصل) البيع.)
تجهيزات) أو  علل  ورشة  او  تجيري 
أعاله.) املذكور1  بيألنشطة  املتعلقة 
وتوزيع) وبيع  شراء) عللييت  آليع 
وتسويق واستيرا  وتصد ر ومعيلجة)
وتغليف الي مي 1 جيمة أو البضيئع أو)
العللييت أو املوا  أو امللحقيت بجليع)
غير) أو  املبيشر1  املشيركة  أنواعهي.)

املبيشر1 للشركة في أي علل.)وبشكل)
الصنيعية) العللييت  آليع  أعم،)
والتجيرية وامليلية واملدنية واملنقولة)
مرتبطة) تكون  قد  التي  والعقيرية 
بشكل مبيشر أو غير مبيشر بيألنشطة)
املشير إليهي أعاله أو بأي نشيط مشيبه)
يعزز) أن  املحتلل  من  صلة  ذي  أو 
تطوير الشركة.عنوان املقر االآتليعي)
:)زاوية زنقة علر بن عبد العزيز وزنقة)
ابن عجرون،)الدور األر�شي من إقيمة)
طنجة) (Flamant( Rose«.( -( 90000«

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(: العلراني) الدائم  عبد  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
العلراني) الدائم  عبد  السيد 
 (6 رقم) الصنوبر  تجزئة  عنوانه)ا))

بوبيني.)طنجة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
العلراني) الدائم  عبد  السيد 
 (6 رقم) الصنوبر  تجزئة  عنوانه)ا))

بوبيني)94444)طنجة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264582.
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WGM PLUS

مقهى كاميال
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFE(KAMILA
 JENANE EL YASSMINE LOT

 5-ET6-A(GH2 MAG(N°4
 BOUSKOURA(NOUACEUR

 CASABLANCA ، 27182،
CASABLANCA MAROC

مقهى كيميال شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي آنين 

الييسلين تجزئة ا مجلوعة 2 محل 

)-5-6 بوسكور1 النواصرالدار 

البيضيء - 27182 الدار البيضيء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

 558485

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

مقهى) (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

كيميال.

جدمة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

)قهو1-شيي....) املشروبي1) توزيع 

آنين) (: االآتليعي) املقر  عنوان 

محل) (2 الييسلين تجزئة ا مجلوعة)

النواصرالدار) بوسكور1  (4-5-6

البيضيء) الدار  (27182 (- البيضيء)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد العبد عبد السالم):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السالم) عبد  العبد  السيد 

إقيمة املستقبل مجلوعة) عنوانه)ا))
24)بنيء)165)رقم)11)سيدي معروف)

24524)الدار البيضيء) الدار البيضيء)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

 السيد العبد عبد السالم عنوانه)ا)
بنيء) (24 مجلوعة) املستقبل  إقيمة 
الدار) سيدي معروف  (11 رقم) (165
البيضيء) الدار  (24524 البيضيء)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)4846)8.
319I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

JAWAD LIGHT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE
اتشقة 13 العلير1 23 الطيبق 2 
 APPT 13 زنقة الزرقطوني فيس
 IMM 23 RUE(ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب FES34444، فيس
JAWAD LIGHT شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 8 شيرع 
محلد الزرقطوني الطيبق االر�شي 
االطلس املد ني1 الجد د1 - 34444 

فيس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7(915

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.JAWAD LIGHT
بيع لوازم) (: غرض الشركة بإ جيز)
املقر) بيلتقسيطعنوان  الكهربيء)
االآتليعي):)8)شيرع محلد الزرقطوني)
املد ني1) االطلس  االر�شي  الطيبق 

الجد د1)-)34444)فيس املغرب.
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أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

:  السيد الجوا  العراقي الحسيني)
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
الحسيني) العراقي  الجوا   السيد 
عنوانه)ا))2))ا تجزئة الزهور)3)طريق)

عين الشقف)34444)فيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
الحسيني) العراقي  الجوا   السيد 
عنوانه)ا))2))ا تجزئة الزهور)3)طريق)

عين الشقف)34444)فيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5332.
324I

GIFT MANAGEMENT MOROCCO SARL

 GIFT MANAGEMENT
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

 GIFT MANAGEMENT
MOROCCO SARL

 RUE(SOUMYA(IMM 82 2EME
 ETAGE(N°04 QUARTIER

 PALMIER(CASABLANCA ،
20102، Casablanca(Maroc

 GIFT MANAGEMENT
MOROCCO شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 

سومية علير1 رقم 82 الطيبق الثيني 
رقم ) حي النخيل الدار البيضيء - 

4)243 الدارالبيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

566433
 12 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 أكتوبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 GIFT (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.MANAGEMENT MOROCCO
غرض الشركة بإ جيز):)-)بيع وإعي 1)

بيع التطبيقيت وبرامج اإل ار1)؛
-)تطوير تكنولوآيي املعلوميت.

-)املسيعد1 في إ ار1 املشيريع وإ ار1)
مشيريع نظم املعلوميت)؛
-)إ ار1 وإ ار1 املشيريع.

-)تقد م املشور1 والدعم والتدريب)
للشركيت واملؤسسيت امليلية.

-)استيرا  وتصد ر؛
-)التجير1.

آليع املعيمالت) (، وبشكل أعم) (-
التجيرية والصنيعية وامليلية واملنقولة)
وغير املنقولة املتعلقة بشكل مبيشر)
أو) الشركة  بغرض  مبيشر  غير  أو 
التي من املحتلل أن تعزز تطويرهي.
عنوان املقر االآتليعي):)زنقة سومية)
 ( الطيبق الثيني رقم) (82 علير1 رقم)
 243(4 (- حي النخيل الدار البيضيء)

الدارالبيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 GIFT MANAGEMENT الشركة)
ASIA(:(800)حصة بقيلة)144) رهم)

للحصة.
 PAY( SHORE( :( 200 الشركة)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 GIFT MANAGEMENT الشركة)
طريق الجسر) (149 عنوانه)ا)) (ASIA
فونين) حي  (05-21 رقم) الشليلي 
سينغيفور1) (179497 سنغيفور1)

أندونيسيي.
عنوانه)ا)) (PAY SHORE الشركة)
الطيبق) (82 زنقة سومية علير1 رقم)
الثيني رقم)))حي النخيل الدار البيضيء)

4)243)الدارالبيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

بوزرواطة) محلد  يسين  السيد 
طيبق) األقحوان  زنقة  (11 عنوانه)ا))
البيضيء) الدار  الراحة  حي  (1 رقم) (1

24244)الدار البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854659.
321I

CABINET(MARZAK(MOHAMMED

FBY TRANSPORT BELFAKIR
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

 CABINET(MARZAK
MOHAMMED

 N°38 RUE(LONDON(APPT01
 EL(JADIDA ، 24013، EL(JADIDA

MAROC
 FBY(TRANSPORT(BELFAKIR

شركة ذات املسؤولية املحدو 1)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع بير 
أنزران تجزئة نور بير أنزران الطيبق 

الثيني الشقة رقم 6 القيعة 2 - 
444)2 الجد د1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.12823
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (15 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 FBY( TRANSPORT( BELFAKIR
1.444.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
بير) شيرع  اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
أنزران تجزئة نور بير أنزران الطيبق)
(- (2 القيعة) (6 رقم) الشقة  الثيني 
(: الجد د1 املغرب نتيجة ل) (2(444
واملشيكل) املتراكلة  الخسيئر  بحكم 
الشركة) على  تعذر  االقتصي  ة 

تحقيق اهدافهي.
و حد  مقر التصفية ب شيرع بير)
أنزران تجزئة نور بير أنزران الطيبق)
(- (2 القيعة) (6 رقم) الشقة  الثيني 

444)2)الجد د1 املغرب.)

و عين:
السيد)1)) يسر بلفقير وعنوانه)ا))
الدار) طريق  شرف  تجزئة  (12 رقم)
املغرب) الجد د1  (2(444 البيضيء)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):)شيرع بير أنزران)
تجزئة نور بير أنزران الطيبق الثيني)

الشقة رقم)6)القيعة)2
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (34 االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)

2422)تحت رقم)72)29.
322I

bemultico(بيلولتيكو

EBYR AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

bemultico بيلولتيكو
رقم 146 شقة رقم 41 الزيتون 

املعركة -مكنيس ، 54464، مكنيس 
مكنيس

EBYR AGRI شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 12 
تجزية مرآين 41 الطيبق التلث ا ت 
والل عين عرمة مكنيس - 54444 

مكنيس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.5(927

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (49 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
EBYR AGRI)مبلغ رأسليلهي)144.444 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
الطيبق) (41 مرآين) تجزية  (12 رقم)
التلث ا ت والل عين عرمة مكنيس)
(: مكنيس املغرب نتيجة ل) (54444 (-

عدم تحقيق هدف الشركة.
 12 و حد  مقر التصفية ب رقم)
تجزية مرآين)41)الطيبق التلث ا ت)
 54444 (- مكنيس) عرمة  عين  والل 

مكنيس املغرب.)
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و عين:
علي) بن  السيد)1)) وسف 
وعنوانه)ا))رقم)12)تجزية مرآين)41 
ا ت والل عين عرمة) التلث  الطيبق 
املغرب) مكنيس  (54444 مكنيس)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
تجزية) (12 رقم) (: املتعلقة بيلتصفية)
الطيبق التلث ا ت والل) (41 مرآين)

عين عرمة مكنيس)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)1157.

323I

FIDUCIAIRE(DE(MARRAKECH(FIDUMAR

SWIPE CALL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE(DE(MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH(MAROC
SWIPE CALL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 8) زنقة 
الحرية علير1 البركة الطيبق الثيلث 
مكتب رقم 21 - 4444) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131627
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (41
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SWIPE(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.CALL

مركز) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) الهيتفيةعنوان  االتصيالت 
علير1) الحرية  زنقة  ((8 (: االآتليعي)
 21 البركة الطيبق الثيلث مكتب رقم)

-)4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: محفوض) اسيمة  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
544)حصة) (: السيد  حيى حوس)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد اسيمة محفوض عنوانه)ا))
 Avenue( Paul( Santy( 7( 69008

.Lyon(France
عنوانه)ا)) حوس  السيد  حيى 
 Place( Latarjet( 14( 69008( Lyon

.France
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسيمة محفوض عنوانه)ا))
 Avenue( Paul( Santy( 7( 69008

Lyon(France
عنوانه)ا)) حوس  السيد  حيى 
 Place( Latarjet( 14( 69008( Lyon

France
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2524)1.
32(I

FORMAFID CONSEIL

SOCIETE DELSHA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD(LARBI
 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
SOCIETE DELSHA شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي بقعة رقم 

)94 الطيبق 2 تجزئة مجلع الخير - 

26444 سطيت املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

7297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SOCIETE DELSHA

غرض الشركة بإ جيز):)حفر األبير)

أشغيل) (- ميكينيكية) آالت  بواسطة 

وتصد رعنوان) إستيرا   (- مختلفة)

 94( رقم) بقعة  (: االآتليعي) املقر 

(- الخير) مجلع  تجزئة  (2 الطيبق)

26444)سطيت املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: شيهين) عثلين  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) شيهين  عثلين  السيد 
 ((444 البرج) تجزئة  (265 رقم)

الصوير1 املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) شيهين  عثلين  السيد 
 ((444 البرج) تجزئة  (265 رقم)

الصوير1 املغرب)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

15) آنبر) االبتدائية بسطيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)1396/22.

325I

CANOCAF SARL

ENGLAND MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

CANOCAF SARL
شيرع الجيش امللكي زنقة الخنسيء 

رقم 7 الطيبق الثيني رقم 43 
 NADOR ،62444 ،النيظور

MAROC
ENGLAND(MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : حي أوال  
ابراهيم رقم 19) - 62444 النيظور 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.18659

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (25 املؤرخ في)
ذات) شركة  (ENGLAND( MARKET
رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
اإلآتليعي حي أوال  ابراهيم رقم)19) 
النيظور املغرب نتيجة ل-) (62444 (-

نهي ة نشيط الشركة.
و عين:

حلي ي) الهوفي  السيد)1))
وعنوانه)ا))حي أوال  إبراهيم رقم)19) 
62444)النيظور املغرب كلصفي))1))

للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
وفي حي أوال ) (2422 نونبر) (29 بتيريخ)
النيظور) (62444 (- ((19 ابراهيم رقم)

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ))1) آنبر)

2422)تحت رقم)5443.
326I

FIDUCIAIRE ARQAM

 WOONGNAM
ENGINEERING

شركة املسيهلة
إغالق فرع تيبع لشركة أآنبية

FIDUCIAIRE ARQAM
 BP 11022 CPH ، 80030،
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AGADIR MAROC
 WOONGNAM ENGINEERING

»شركة املسيهلة«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 24 

 - - SEONG(J - GIL(MAPO-GU
سيول كوريي الجنوبية.

»إغالق فرع تيبع لشركة أآنبية«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.7561
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)42)نونبر)2422)تقرر إغالق)
 WOONGNAM لشركة) تيبع  فرع 
تسليته) (ENGINEERING
 BRANCH OF WOONGNAM
والكيئن عنوانه في) (ENGINEERING
علير1)28)الال هنية)-)-)آسفي املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (15 بتيريخ) بآسفي  االبتدائية 

2422)تحت رقم)1411.
327I

ERJ-COMMUNICATIONS(&(OUTSOURCING

 ERJ-COMMUNICATIONS &
OUTSOURCING

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 ERJ-COMMUNICATIONS &
OUTSOURCING

)1زنقة لوسيرن إقيمة لطيفة 
الطيبق 1 مكتب رقم 3 ، 24364، 

الدار البيضيء املغرب
 ERJ-COMMUNICATIONS &
OUTSOURCING شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي )1زنقة 
لوسيرن إقيمة لطيفة الطيبق 1 

مكتب رقم 3 - 24364 الدارالبيضيء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(12197
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 45) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):

شكير) حلز1  ((1( السيد) تفويت 

أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.444

((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.444

سعيد صالح الد ن بتيريخ))1) آنبر)

.2422

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9)8541.

328I

BOUKRAA(CONSULTATION(JURIDIQUE

MSN TRANS
إعالن متعد  القرارات

 BOUKRAA(CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الفتح سيحة النيل رقم 64 

العيون ، 74444، العيون املغرب

MSN TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: زنقة 

مليلية بدون رقم حي الوحد1 - - 

العيون املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.345(3

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)19) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

تغيير املسير والتوقيع

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

محلد) السيد:) إلى  يعهد  التسيير 

املنصوري ملد1 غير محدو 1

بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

السيد:) إلى  يعهد  املنفصل  التوقيع 

محلد) والسيد:) املنصوري،) محلد 

بيبيت ملد1 غير محدو 1

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3553.

329I

iaamar(sakia(el(hamra

 SOCIETE : HAMMOUCHI 

FISH .SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAMMOUCHI FISH

تأسيس شركة 

بتيريخ) العرفي  للعقد  تبعي 

قوانين) وضع  تم  (28/10/2021

الشركة ذات املليزات التيلية:

HAMMOUCHI FISH(:(التسلية

ذات) شركة  (: القينوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدو 1  املسؤولية 

الوحيد

:) تعلق نشيط الشركة) املوضوع)

سواء)بيملغرب أو جيرآه):)

األنشطة) السلك آليع  تجير1  (-

املتعلقة بيلصيد والبحر....

املسير1) تجزئة  (: املقراالآتليعي)

 128 قم) اال اري  الحي  الخضراء)

طرفي ة العيون.

في) حد   (: الرأسليل)

مبلغ100.000,00) رهم مقسلة إلى)

للواحد1) (144 1.444)حصة من فئة)

في ملك السيد حلو�شي عبد الهي ي)

السيد) تسيير من طرف  (: اإل ار1)

حلو�شي عبدالهي ي)

بكتيبة) تم  القينوني:) اإل داع 
الضبط بيملحكلة االبتدائية بيلعيون)

رقم) تحت  (13/12/2021 بتيريخ)

رقم) تجيري  سجل  (3778/2021

39371

334I

 KAYAM GROUPE

IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

533 شيرع محلد 6 حى مجد الدار 

البيضيء ، 24344، الدار البيضيء 

املغرب

 KAYAM(GROUPE(IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 12 زنقة 
سيرية بن زونيم الطيبق 3 الشقة 3 
كيليفورنيي كيليفورنيي 24544 الدار 

البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
5596(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
.KAYAM(GROUPE(IMMOBILIER

منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
عقيريعنوان املقر االآتليعي):)12)زنقة)
 3 الشقة) (3 سيرية بن زونيم الطيبق)
الدار) (24544 كيليفورنيي كيليفورنيي)

البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)املغرب سنة.
مبلغ رأسليل الشركة:)3.744.444 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(-

 37444 (: غيتة) بنكيران  السيد1 
بقيلة)144) رهم.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) غيتة  بنكيران  السيد1 
32)شيرع عبد) 3)فيال) اقيمة انفي بيي)
الهي ي بوطيلب ح ح الدار البيضيء)

24444)الدار البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) غيتة  بنكيران  السيد1 
32)شيرع عبد) 3)فيال) اقيمة انفي بيي)
الهي ي بو طيلب ح ح الدار البيضيء)

24444)الدار البيضيء)املغرب
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 2( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)2978)8.

331I

cabinet(jdaini

MARO›ROSSMAN
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

MARO›ROSSMAN شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي طريق 
السعيد ة حي بني مهدي اكليم زكزل 

بركين - 63344 بركين املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.8(55

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 45) آنبر) املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسليلهي) (MARO’ROSSMAN

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 

بني) حي  السعيد ة  طريق  اإلآتليعي 

 63344 (- بركين) زكزل  اكليم  مهدي 

اقفيل) (: ل) نتيجة  املغرب  بركين 

الشركة.

طريق) ب  التصفية  مقر  حد   و 
السعيد ة حي بني مهدي اكليم زكزل)

بركين)-)63344)بركين املغرب.)

و عين:

آليل) اعراب  السيد)1))

وعنوانه)ا))املينيي)79)65)املينيي املينيي)

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

بئر) شيرع  (32 (: بيلتصفية) املتعلقة 

انزران حي الحسني بركين

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

49) آنبر) بتيريخ) ببركين  االبتدائية 

2422)تحت رقم)668/2022.

332I

ESPACE CONSULTING

 CATHERINE GAILLARD
CREATION

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ESPACE CONSULTING

 AV(ALLAL(BEN(ABDELLAH, 14

 BUREAUX(MENARA, VN ،

30000، FES(MAROC

 CATHERINE GAILLARD

CREATION شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 5، 

طيبق1، عقبة السبع، فيس املد نة - 

34444 فيس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.35941

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 42) آنبر) في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 

 CATHERINE ذات الشريك الوحيد)

مبلغ) (GAILLARD CREATION
وعنوان) 24.444) رهم  رأسليلهي)

طيبق1،) (،5 رقم) اإلآتليعي  مقرهي 

 34444 عقبة السبع،)فيس املد نة)-)

صعوبيت) (: ل) نتيجة  املغرب  فيس 

اقتصي  ة

.

(،5 و حد  مقر التصفية ب رقم)

طيبق1،)عقبة السبع،)فيس املد نة)-)

34444)فيس املغرب.)

و عين:

السيد)1))كيترين كي ير  وعنوانه)ا))

بوعروس) قنطر1  بوحيج  8) رب 

((1( كلصفي) املغرب  فيس  (34444

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

16) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5283/022.

333I

ESPACE CONSULTING

 ECOLE FRANÇAISE DE
SOPHROLOGIE DE FES

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ESPACE CONSULTING

 AV(ALLAL(BEN(ABDELLAH, 14

 BUREAUX(MENARA, VN ،

30000، FES(MAROC

 ECOLE FRANÇAISE DE

SOPHROLOGIE DE FES شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 13، 

عقبة السبع، الدوح فيس املد نة 

34444 فيس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.36559

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 نونبر) (28 في) املؤرخ 

 ECOLE FRANÇAISE DE حل)

شركة) (SOPHROLOGIE DE FES

ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

الوحيد مبلغ رأسليلهي)14.444) رهم)

(،13 رقم) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 

املد نة) فيس  الدوح  السبع،) عقبة 

لحل) نتيجة  املغرب  فيس  (34444

مسبق للشركة.

و عين:

كيترين  وال  ريير) السيد)1))
السبع،) عقبة  (،13 رقم) وعنوانه)ا))

فيس) (34444 املد نة) فيس  الدوح 

املغرب كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
(،13 وفي رقم) (2422 نونبر) (28 بتيريخ)
(- الدوح فيس املد نة) عقبة السبع،)

34444)فيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5284/022.
33(I

FIDUCIAIRE(INTERNATIONALE(JFK

GIOVANNI ICE
إعالن متعد  القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شيرع سيدي عبد الرحلين 
الشقة 1 ، 24244، الدار البيضيء 

املغرب
GIOVANNI ICE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع بئر 
انزران رقم 231 املعيريف - - الدار 

البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: -.
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)19)شتنبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
استلرار نشيط الشركة)

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)
النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  (:(4 رقم) بند 
مي لي:)لم  قع أي تغيير في البند

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9758)8.
335I

ASMAA MEDIA GROUP

UNIVERS HYDRO ELEC
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شيرع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

24 البرنو�شي البيضيء، 24444، 
البيضيء املغرب
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UNIVERS HYDRO ELEC شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 41 شيرع 
لغوتي اقيمة الييسلين رقم ب 114 

سيدي مومن - - البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
565(33

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 47) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.UNIVERS HYDRO ELEC
اعليل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
معيلجة املييهعنوان املقر االآتليعي):)
41)شيرع لغوتي اقيمة الييسلين رقم)
البيضيء) (- (- مومن) سيدي  (114 ب)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السبيعي) محلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد محلد السبيعي عنوانه)ا))
 1( رقم) (1( علير1) (2 اقيمة البستين)

سيدي البرنو�شي)-)البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد السبيعي عنوانه)ا))
 1( رقم) (1( علير1) (2 اقيمة البستين)

سيدي البرنو�شي)-)البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854154.

336I

REVI-CO(CONSEIL(ET(FORMATION

 Sté PHARMACIE RIM
WISLANE

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 REVI-CO(CONSEIL(ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 24
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc
 Sté PHARMACIE RIM WISLANE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم س 

23 تقسيم 1 تجزئة رييض العلران 
ويسالن مكنيس - 54444 مكنيس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.5(467

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 15) آنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 Sté PHARMACIE الشريك الوحيد)
رأسليلهي) مبلغ  (RIM WISLANE
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
 1 تقسيم) (23 س) رقم  اإلآتليعي 
ويسالن) العلران  رييض  تجزئة 
املغرب) مكنيس  (54444 (- مكنيس)

نتيجة ل):)حل الشركة.
و حد  مقر التصفية ب رقم س)
تجزئة رييض العلران) (1 تقسيم) (23
مكنيس) (54444 (- مكنيس) ويسالن 

املغرب.)
و عين:

السيد)1))ريم بي و وعنوانه)ا))حي)
م ج مكنيس) (6 فيال) (16 النصر زنقة)
((1( 54444)مكنيس املغرب كلصفي)

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)1328.

337I

CABINET(ESSADKIA

MESSAOUDI SOLAR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET(ESSADKIA
 bd(bir(anzarane(n°40 bd(bir

 anzarane(n° 40، 65450، taourirt
maroc

MESSAOUDI SOLAR شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي النهضة 

1 الزنقة ا 15 رقم 59 - 64444 
وآد1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
(4335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MESSAOUDI SOLAR
تركيب) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) الشلسيةعنوان  الطيقة 
االآتليعي):)حي النهضة)1)الزنقة ا)15 

رقم)59)-)64444)وآد1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد هشيم مسعو ي)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد هشيم مسعو ي عنوانه)ا))

 65(54 املسيعد1) القوا1  سكنى 

العيون املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احلد مسعو ي عنوانه)ا))

 65(54 املسيعد1) القوا1  سكنى 

العيون املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)))38.

338I

CAPRICOF

 GROUPE SCOLAIRE
 WILLIAM SHAKESPEARE

PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAPRICOF

 LOT DAR CHAOUI Bd TAH

 N° 129 ETG 2 AIN(CHOK

CASABLANCA ، 20000، الدار 

MAROC البيضيء

 GROUPE SCOLAIRE WILLIAM

SHAKESPEARE(PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 96 شيرع 

أنفي الطيبق األول الشقة 11 اقيمة 

الربيع أنفي الدارالبيضيء - 24444 

الدارالبيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

564577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 GROUPE SCOLAIRE WILLIAM

.SHAKESPEARE(PRIVE
انشيء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
مؤسسة تعليلية:)روض,)تعليم أولي,)
املقر) وثينويعنوان  اعدا ي  ابتدائي,)
الطيبق) أنفي  شيرع  (96 (: االآتليعي)
أنفي) الربيع  اقيمة  (11 الشقة) األول 
24444)الدارالبيضيء) الدارالبيضيء)-)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسليل الشركة:)5.444.444 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 54.444 (: قند لة) سعيد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) قند لة  سعيد  السيد 
تجزئة  يسين علير1))2)طيبق)1)األلفة)
الدارالبيضيء) (24224 الدارالبيضيء)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) قند لة  سعيد  السيد 
تجزئة  يسين علير1))2)طيبق)1)األلفة)
الدارالبيضيء) (24224 الدارالبيضيء)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 31 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)452))8.
339I

  وان موثقة

 PYRAMIDE ROUGE DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تفويت حصص

  وان موثقة
 Rce(Al(Youbia, 1er(Etage(Bur.1,
 Av. Allal(Ben(Abdellah (en(face
Clinique(Rais( ، 31000، فيس 

MAROC
 PYRAMIDE ROUGE DE

CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي فيس، 
رقم 14 ا ت سقيطو مقيطعة 

اكدال، الطيبق األر�شي، مكتب رقم 
1، بجينب املصعد - 31444 فيس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.23937

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (1( في) املؤرخ 

املصي قة على):
جد جة) ((1( السيد) تفويت 
253)حصة اآتليعية من) العرفيوي)
أصل)2.444)حصة لفيئد1 السيد))1))
 1( بتيريخ) التللسيني  بنعو 1  اميل 

نونبر)2422.
جد جة) ((1( السيد) تفويت 
291)حصة اآتليعية من) العرفيوي)
أصل)2.444)حصة لفيئد1 السيد))1))
 1( بتيريخ) سفييني  و غيري  شيليء)

نونبر)2422.
جد جة) ((1( السيد) تفويت 
291)حصة اآتليعية من) العرفيوي)
السيد) لفيئد1  حصة  (2.444 أصل)
 1( غيثة و غيري سفييني بتيريخ) ((1(

نونبر)2422.
جد جة) ((1( السيد) تفويت 
291)حصة اآتليعية من) العرفيوي)
أصل)2.444)حصة لفيئد1 السيد))1))
وئيم و غيري سفييني بتيريخ))1)نونبر)

.2422
جد جة) ((1( السيد) تفويت 
291)حصة اآتليعية من) العرفيوي)
أصل)2.444)حصة لفيئد1 السيد))1))
كنز1 و غيري سفييني بتيريخ))1)نونبر)

.2422
جد جة) ((1( السيد) تفويت 
583)حصة اآتليعية من) العرفيوي)
السيد) لفيئد1  حصة  (2.444 أصل)
)1))محلد و غيري سفييني بتيريخ))1 

نونبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)6942.
3(4I

EXPACT PARTNERS

 STATION SERVICE REST
SPACE

إعالن متعد  القرارات

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD(ANFA, 4ème 241
 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc
 STATION SERVICE REST SPACE
»شركة ذات املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: الطريق 
الرئي�شي رقم 3411 املتجر رقم 1 
بوسكور1 - 24444 الدار البيضيء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.359615

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)46)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
مي لي:)املسيهلة بجليع أسهم السيد)
بلى) عبد هللا صيلحي،) جيلد صيلحي،)
شركة) في  صيلحي  حسن  الكراكي،)
 Bouskoura( Investissement

Holding(SARL
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

تحد ث النظيم األسي�شي)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:6 رقم) بند 
الشركيء) أسهم  آليع  مي لي:)
بإسم) أصبحت  املسيهلين 
 BOUSKOURA القيبظة) الشركة 
 INVESTISSEMENT HOLDING

SARL
على) الذي  نص  (:7 رقم) بند 
 STATION الشركة) رأسليل  مي لي:)
أصبح) (SERVICE REST SPACE
 BOUSKOURA إلى) يعزى  بيلتيلي 
 INVESTISSEMENT HOLDING

SARL

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)3)12).
3(1I

EXPACT PARTNERS

 BOUSKOURA FOOD
INVEST SARL

إعالن متعد  القرارات

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD(ANFA, 4ème 241
 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc
 BOUSKOURA(FOOD(INVEST

SARL »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: الطريق 
الرئي�شي رقم 3411 بوسكور1 - - 

الدار البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.299643

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)46) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
مي لي:)املسيهلة بجليع أسهم السيد)
بلى) عبد هللا صيلحي،) جيلد صيلحي،)
شركة) في  صيلحي  حسن  الكراكي،)
 Bouskoura( Investissement

Holding(SARL
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

تحد ث النظيم األسي�شي)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:6 رقم) بند 
الشركيء) أسهم  آليع  مي لي:)
بإسم) أصبحت  املسيهلين 
 BOUSKOURA القيبظة) الشركة 
 INVESTISSEMENT HOLDING

SARL
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
 BOUSKOURA الشركة) رأسليل 
أصبح) (FOOD INVEST SARL
 BOUSKOURA إلى) يعزى  بيلتيلي 
 INVESTISSEMENT HOLDING

SARL
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)1)12).
3(2I

EXPACT PARTNERS

 LES TERRASSES
GOURMANDES SARL

إعالن متعد  القرارات

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD(ANFA, 4ème 241
 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc
 LES TERRASSES

GOURMANDES SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: الطريق 
العيم رقم 3411 محل رقم 2 

بوسكور1 - 24444 الدار البيضيء 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.359619
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)46)أكتوبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
مي لي:)املسيهلة بجليع أسهم السيد)
بلى) عبد هللا صيلحي،) جيلد صيلحي،)
شركة) في  صيلحي  حسن  الكراكي،)
 Bouskoura( Investissement

Holding(SARL
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

تحد ث النظيم األسي�شي
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:6 رقم) بند 
الشركيء) أسهم  آليع  مي لي:)
بإسم) أصبحت  املسيهلين 
 BOUSKOURA القيبظة) الشركة 
 INVESTISSEMENT HOLDING

SARL
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
 LES TERRASSES الشركة) رأسليل 
أصبح) (GOURMANDES SARL
 BOUSKOURA إلى) يعزى  بيلتيلي 

 INVESTISSEMENT HOLDING
SARL

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)4)12).
3(3I

EXPACT PARTNERS

FRANCHIPLUS SARL
إعالن متعد  القرارات

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD(ANFA, 4ème 241
 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc
FRANCHIPLUS SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: التقسيم 

9 الطريق الرئي�شي رقم 3411 
بوسكور1 - 24444 الدار البيضيء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.(56797

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)46)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
مي لي:)املسيهلة بجليع أسهم السيد)
بلى) عبد هللا صيلحي،) جيلد صيلحي،)
شركة) في  صيلحي  حسن  الكراكي،)
 Bouskoura( Investissement

Holding(SARL
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

تحد ث النظيم األسي�شي
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:6 رقم) بند 
الشركيء) أسهم  آليع  مي لي:)
بإسم) أصبحت  املسيهلين 
 BOUSKOURA القيبظة) الشركة 
 INVESTISSEMENT HOLDING

SARL
الذي  نص) (:7 رقم) بند 
الشركة) رأسليل  مي لي:) على 
أصبح) (FRANCHIPLUS SARL
 BOUSKOURA إلى) يعزى  بيلتيلي 

 INVESTISSEMENT HOLDING
SARL

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2)12).
3((I

EXPACT PARTNERS

HOTEL BOUSKOURA SARL
إعالن متعد  القرارات

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD(ANFA, 4ème 241
 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc
 HOTEL(BOUSKOURA(SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: الطريق 

العيم رقم 3426 بوسكور1 - 24444 
الدار البيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.(41239
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)46)أكتوبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
مي لي:)املسيهلة بجليع أسهم السيد)
بلى) عبد هللا صيلحي،) جيلد صيلحي،)
شركة) في  صيلحي  حسن  الكراكي،)
 Bouskoura( Investissement

Holding(SARL
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

تحد ث النظيم األسي�شي)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:6 رقم) بند 
الشركيء) أسهم  آليع  مي لي:)
بإسم) أصبحت  املسيهلين 
 BOUSKOURA القيبظة) الشركة 
 INVESTISSEMENT HOLDING

SARL
على) الذي  نص  (:7 رقم) بند 
 HOTEL الشركة) رأسليل  مي لي:)
أصبح) (BOUSKOURA( SARL
 BOUSKOURA إلى) يعزى  بيلتيلي 
 INVESTISSEMENT HOLDING

SAR

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)1238).
3(5I

EXPACT PARTNERS

 BOUSKOURA MARKET
SARL

إعالن متعد  القرارات

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD(ANFA, 4ème 241
 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc
 BOUSKOURA(MARKET(SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: الطريق 
الرئي�شي رقم 3411 محل رقم ) 

بوسكور1 - 24444 الدار البيضيء 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.359621
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)46)أكتوبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
مي لي:)املسيهلة بجليع أسهم السيد)
بلى) عبد هللا صيلحي،) جيلد صيلحي،)
شركة) في  صيلحي  حسن  الكراكي،)
 Bouskoura( Investissement

Holding(SARL
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

تحد ث النظيم األسي�شي)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:6 رقم) بند 
الشركيء) أسهم  آليع  مي لي:)
بإسم) أصبحت  املسيهلين 
 BOUSKOURA القيبظة) الشركة 
 INVESTISSEMENT HOLDING

SARL
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
 BOUSKOURA الشركة) رأسليل 
بيلتيلي) أصبح  (MARKET( SARL
 BOUSKOURA إلى) يعزى 
 INVESTISSEMENT HOLDING

SARL
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)1239).

3(6I

fiduciairehakimi

 PRO TRANS
INTERNATIONAL برو ترانس 

أنتيرناسيونل
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairehakimi

)8.شيرع محلد الخيمس علير1 

قي�شي رقم 6 ، 64444، وآد1 

املغرب

 PRO TRANS INTERNATIONAL

برو ترانس أنتيرنيسيونل شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 18 

حي موالي امليلو  رقم 22 وآد1 - 

64444 وآد1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

39373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2421 نونبر) (42

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 PRO (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
برو) (TRANS INTERNATIONAL

ترانس أنتيرنيسيونل.

(: بإ جيز) الشركة  غرض 

للغير-إستيرا ) البضيئع  نقل 
وتصد رعنوان املقر االآتليعي):)زنقة)

18)حي موالي امليلو  رقم)22)وآد1)-)

64444)وآد1 املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: إسليعيل) السيد صغير 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد صغير إسليعيل عنوانه)ا))
 22 رقم) امليلو   حي موالي  (18 زنقة)

64444)وآد1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صغير إسليعيل عنوانه)ا))
 22 رقم) امليلو   حي موالي  (18 زنقة)

64444)وآد1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (17 بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2421)تحت رقم)692.
3(7I

EL ADARISSA CONSEILS

ZGARD
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

EL ADARISSA CONSEILS
 BD(HASSAN 2 IMM(SALWA

 N4 2EME(ETAGE(BENI(MELLAL
 BENI(MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC
ZGARD شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

العثلينية، املنطقة اإل ارية، الطيبق 
الثيلث، )توطين) بني مالل 4)234 

بني مالل املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.12275

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)24)أكتوبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
»تجزئة العثلينية،)املنطقة اإل ارية،)
مالل) بني  )توطين)) الثيلث،) الطيبق 
إلى)»شيرع) 4)234)بني مالل املغرب«)
املتنبي حي الحسني رقم)296)بني مالل)

،))توطين))بني مالل)4)234)بني مالل)
املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتيريخ))1) آنبر)

2422)تحت رقم)1267.
3(8I

 MOGADOR(موكي ور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

لومار ماجوني
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

موكي ور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي بيب  كيلة شيرع وا  
املخيزن الشقة رقم 3 بيلطيبق 

الثيني الصوير1 الصوير1، 444))، 
الصوير1 املغرب

لومير ميآوني شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 42 
زنقة املهدي بن تومرت الصوير1 - 

444)) الصوير1 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(351

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 12) آنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
الشريك الوحيد لومير ميآوني مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
زنقة) (42 رقم) اإلآتليعي  مقرهي 
املهدي بن تومرت الصوير1)-)444)) 
التوقف) (: الصوير1 املغرب نتيجة ل)

عن مزاولة النشيط.
 42 و حد  مقر التصفية ب رقم)
(- الصوير1) تومرت  بن  املهدي  زنقة 

444)))الصوير1 املغرب.)
و عين:

رييل) آيك  فرانسوا  السيد)1))
زنقة املهدي بن) (42 رقم) وعنوانه)ا))
الصوير1) (((444 الصوير1) تومرت 

املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
زنقة) (42 رقم) (: بيلتصفية) املتعلقة 

املهدي بن تومرت الصوير1)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلصوير1 بتيريخ)24) آنبر)

2422)تحت رقم)522.

3(9I

FIDUMED CONSULTING

SJMFLEX MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتليعي للشركة

FIDUMED CONSULTING

)19 , شيرع الزيراوي الطيبق 3 رقم 

13 ، 24424، الدار البيضيء املغرب

SJMFLEX MOROCCO شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة   

بلوك أ 1بقعة )2 ب املنطقة الحر1 

للتصد ر لطنجة 94144 - طنجة - 

94144 طنجة املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.97295

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

املؤرخ في)46)أكتوبر)2422)تم تحويل)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

ب) (2( 1بقعة) أ) بلوك  »تجزئة   

لطنجة) للتصد ر  الحر1  املنطقة 

طنجة) (94144 (- طنجة) (- (94144

املغرب«)إلى)»طنجة أوتوموتيف ستي)

12)»)طنجة أوتوموتيف) 2)بقعة رقم)

طنجة) (94144 (- طنجة.) (« (2 ستي)

املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

13) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)641 264.

354I
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MAHARA PUB

MAHARA PUB
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

MAHARA PUB
584 شيرع املسير1 الطيبق الثيني رقم 
3 النيظور ، 62444، النيظور املغرب

MAHARA PUB شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 584 شيرع 
املسير1 الطيبق الثيني رقم 3 النيظور 

- 62444 النيظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

254(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 49) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MAHARA PUB
أنشطة) (- (: غرض الشركة بإ جيز)

الخدميت اإل ارية لدعم األعليل)؛
-)مجيل الدعي ة)؛

-)الدعي ة وأبحيث السوق)؛
والطبيعة) والنسخ  التصوير  (-

الرقلية)؛
واملشور1) الخدميت  تقد م  (-

والدراسيت)؛
واللبيس) الدعي ة  جدميت  (-
والهوية املرئية.عنوان املقر االآتليعي)
الثيني) الطيبق  املسير1  شيرع  (584 (:
النيظور) (62444 (- النيظور) (3 رقم)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 54.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 254 (: بوحلحول) محلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد محلد معي�شي):)254)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد محلد بوحلحول عنوانه)ا))
 62444 76)أزغنغين) حي العليلي رقم)

النيظور املغرب.
عنوانه)ا)) معي�شي  محلد  السيد 
 94 رقم) الزرقطوني  محلد  شيرع 

أزغنغين)62444)النيظور املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد بوحلحول عنوانه)ا))
 62444 76)أزغنغين) حي العليلي رقم)

النيظور املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)24) آنبر)

2422)تحت رقم)5415.

351I

FIDUNION-MAROC

YAS DEVELOPPEMENT
إعالن متعد  القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

YAS DEVELOPPEMENT »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: )، زنقة 
اإلميم مسلم، الوازيس - - الدار 

البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.2594(3

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)12)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
املوافقة على استقيلة املسير السيد)
شتنبر) (34 ابتداءا من) نيصر بوزوبع 

2422
على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
مي لي:)إعي 1 صييغة وإعتلي  النظيم)

األسي�شي الجد د للشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم.:)الذي  نص على مي لي:.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851482.

352I

fiduciaireborjcompta

AFRAH LOTFI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تغيير نشيط الشركة

fiduciaireborjcompta
 n98 ter(rue(de(fes(qi(agadir ،

80000، AGADIR(MAROC
AFRAH LOTFI شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي االآتليعي رقم 78 
شيرع أمير عبد القي ر حي املسير1 - 

84444 أكي  ر املغرب.
تغيير نشيط الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.19515

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تغيير) (2422 نونبر) (16 املؤرخ في)

نشيط الشركة من)»ملون الحفالت
تحويل األموال وصرف العلالت)

»)إلى)»ملون الحفالت
تحويل األموال وصرف العلالت)

أعليل التنضيف«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بيكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)119726.

353I

FICOMPTA

MAILKA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشيط الشركة)

FICOMPTA
 N° 6 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME(ETAGE(FES
، 30000، FES(MAROC

MAILKA(TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي متجر 
بيلطيبق السفلي قطعة رقم 115 

تجزئة آنين نهي ة طريق عين 
الشقف - 34444 فيس املغرب.

توسيع نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.68585
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 12) آنبر) في) املؤرخ 
نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):
في) ومقيولة  الحدائق  صيينة  (-

األغراس)
-)تجير1 حر1.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5342.

35(I

FICODEC SARL

SOCOBATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

FICODEC SARL
6 زنقة قطر املد نة الجد د1 ، 

34444، فيس املغرب
SOCOBATIMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

الوا   ائر1 موالي يعقوب - 34444 
فيس املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.31123
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)19) وليوز)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
(- »تجزئة الوا   ائر1 موالي يعقوب)
34444)فيس املغرب«)إلى)»شقة رقم)
 FB8(18)الطيبق)3)تجزئة املسير1 علير

20810)-)املحلد ة املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 27 بتيريخ) بيملحلد ة  االبتدائية 

 وليوز)2422)تحت رقم)66)1.

355I



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   222

  وان االستيذ بنيصر الصغير

YOUZER TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

  وان االستيذ بنيصر الصغير
61،شيرع موالي عبد الرحلين اقيمة 
منة هللا II مكتب رقم 1 القنيطر1، 

444)1، القنيطر1 املغرب
YOUZER TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي السالم 

بلوك 23 سال 11444 سال املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.35161

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 نونبر) (42 في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1))جيلد مسعو ي)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (544
1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))عبد)
الرحيم لغليظ بتيريخ)42)نونبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
17) آنبر) بتيريخ) بسال  االبتدائية 

2422)تحت رقم))118.
356I

  وان االستيذ بنيصر الصغير

YOUZER TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القينوني للشركة

  وان االستيذ بنيصر الصغير
61،شيرع موالي عبد الرحلين اقيمة 
منة هللا II مكتب رقم 1 القنيطر1، 

444)1، القنيطر1 املغرب
YOUZER TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرهي االآتليعي حي السالم 
بلوك 23 رقم 874 سال 11444 سال.

تحويل الشكل القينوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.35161

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم تحويل) (2422 نونبر) (42 املؤرخ في)

الشكل القينوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدو 1«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

17) آنبر) بتيريخ) بسال  االبتدائية 

2422)تحت رقم))118.

357I

ROOM MANAGEMENT

MAGI FOOD ماجي فود
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

ROOM MANAGEMENT

 IMM 149 AV(LALLA(YACOUT

 N° 110 ، 20090، CASABLANCA

MAROC

ميجي فو  MAGI FOOD شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مشروع 

آمين سكن علير1 5 رقم 39 األلفة 

الحي الحسني - 24224 الدار 

البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.182771

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (17 املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (MAGI FOOD فو ) ميجي 

وعنوان) 25.444) رهم  رأسليلهي)

مقرهي اإلآتليعي مشروع آمين سكن)

علير1)5)رقم)39)األلفة الحي الحسني)

املغرب) البيضيء) الدار  (24224 (-

نتيجة ل):)عدم تحقيق اربيح لتغطية)

تكيليفهي وجسيئر متتيلية.

و حد  مقر التصفية ب مشروع)

األلفة) (39 رقم) (5 آمين سكن علير1)

الحي الحسني)-)24224)الدار البيضيء)

املغرب.)

و عين:

البر عي) العرب  عز  السيد)1))

 31 تجزئة سلوان علير1) وعنوانه)ا))
رقم)11 24224)الدار البيضيء)املغرب)

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

آمين) مشروع  (: بيلتصفية) املتعلقة 
األلفة الحي) (39 رقم) (5 سكن علير1)

الحسني)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)))99)8.

358I

MBGA

ELDEN
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

MBGA

 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

ELDEN شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي 

اإلز هير، رقم ))3، وازيس 2، طيبق 
رقم )4، شقة رقم 14 - 4444) 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.125657

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 غشت) (15 في) املؤرخ 

املصي قة على):

جيليد لشرف) ((1( السيد) تفويت 

أصل) من  اآتليعية  حصة  (334

1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))علي )

الد ن بشير بتيريخ)15)غشت)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2787)1.

359I

bemultico(بيلولتيكو

 LA COMPAGNIE DE
 CAMARADE GROS

OEUVRES
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

bemultico بيلولتيكو
رقم 146 شقة رقم 41 الزيتون 

املعركة -مكنيس ، 54464، مكنيس 
مكنيس

 LA COMPAGNIE DE
 CAMARADE GROS OEUVRES

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 49 
الطيبق االول  رب 13 زنقة فيس 

حي االميل ويسالن مكنيس - 54444 
مكنيس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.52243

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
 LA(املؤرخ في))2)نونبر)2422)تقرر حل
 COMPAGNIE DE CAMARADE
ذات) شركة  (GROS OEUVRES
رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
اإلآتليعي رقم)49)الطيبق االول  رب)
ويسالن) االميل  حي  فيس  زنقة  (13
املغرب) مكنيس  (54444 (- مكنيس)

نتيجة لعدم تحقيق هدف الشركة.
و عين:

حيفظي) العيلي  عبد  السيد)1))
66) رب) وعنوانه)ا))حي االز هير رقم)
 54444 ويسالن) املسير1  شيرع  (15
مكنيس املغرب كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 49 وفي رقم) (2422 نونبر) (2( بتيريخ)
فيس) زنقة  (13 االول  رب) الطيبق 
 54444 (- حي االميل ويسالن مكنيس)

مكنيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)1327.

364I
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idaraty

CASA ITALIA NOSTR

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

idaraty

 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،

tanger(maroc

CASA ITALIA NOSTR شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

طيرق ابن زيي  رقم 145 - 94444 

طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.65349

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر) (2418 أكتوبر) (22 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)

مبلغ) (CASA ITALIA NOSTR

وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

ابن) طيرق  شيرع  اإلآتليعي  مقرهي 

زيي  رقم)145)-)94444)طنجة املغرب)

نتيجة ل):)املنيفسة والخسير1.

و حد  مقر التصفية ب حي النهضة)

)26)الزنقة)91)رقم42)الطيبق)2)رقم)

3)-)94444)طنجة املغرب.)

و عين:

السيد)1))عيئشة اسبع وعنوانه)ا))

طنجة) (94444 حي السينية القد لة)

املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

28) ني ر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2419)تحت رقم)735.

361I

SBM(COMPTA(&(CONSULTING(SARL

MB ATELIER
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SBM(COMPTA & CONSULTING

SARL

 61AVENUE LALLA YACOUT

 CENTRE(RIAD(ETG 1 N 60 ،

20090، CASABLANCA(MAROC

MB ATELIER شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 61 محج 

لال  يقوت زاوية مصطفى املعيني 

الطيبق االول الرقم )) - 24494 

الدار البيضيء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.252(25

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (28 املؤرخ في)

MB ATELIER)شركة ذات مسؤولية)

محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 244.444) رهم  رأسليلهي)

مقرهي اإلآتليعي)61)محج لال  يقوت)
زاوية مصطفى املعيني الطيبق االول)

البيضيء) الدار  (24494 (- ((( الرقم)

 3/4 نتيجة اللخسيئر فيقت) املغرب 

من الراسليل االآتليعي.

و عين:

السيد)1))محلد بنيني وعنوانه)ا))
ميشيل  ولو) زنقة  الصفيء) اقيمة 

الصخور السو اء) (9 سبيطيل شقة)

املغرب) البيضيء) الدار  (24343

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

وفي محج لال) (2422 نونبر) (28 بتيريخ)

 يقوت زاوية مصطفى املعيني الطيبق)

الدار) (24494 (- ((( الرقم) االول 

البيضيء)املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)49)854.

362I

ALLEGEANCE CONSULTING

SAHARI IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وفي1 شريك

ALLEGEANCE CONSULTING

سيحة الرو ني تقيطع شيرع طينطين 

وشيرع لبنين اقيمة لينى رقم 51&54 

، 94444، طنجة املغرب

SAHARI IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع أبو 

 او  الظيهري اقيمة الحد قة رقم 

8 - 94444 طنجة املغرب.

وفي1 شريك
رقم التقييد في السجل التجيري 

.33591

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في)45) آنبر)2422)تم اإلعالم)

اال ري�شي) احلد  الشريك  بوفي1 

(
ً
تبعي الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

شتنبر) (27 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2421)بيلشكل األتي):

(، اال ري�شي) محلد  السيد)1))

10,94)حصة.

السيد)1))انس اال ري�شي)،)10,94 

حصة.

(، اال ري�شي) حفصة  السيد)1))

5,47)حصة.

السيد)1))عيئشة اال ري�شي)،)5,47 

حصة.

 5,47 (، نعلة اال ري�شي) السيد)1))

حصة.

 5,47 (، كوثر اال ري�شي) السيد)1))

حصة.

 6,25 (، لعرو�شي) وفيء) السيد)1))

حصة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264761.

363I

ALLEGEANCE CONSULTING

SAHARI IMMO
إعالن متعد  القرارات

ALLEGEANCE CONSULTING

سيحة الرو ني تقيطع شيرع طينطين 

وشيرع لبنين اقيمة لينى رقم 51&54 

، 94444، طنجة املغرب

SAHARI IMMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع أبو 

 او  الظيهري اقيمة الحد قة رقم 

8 - 94444 طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.33591

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)45) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم تحويل املقر االآتليعي:)

تحويل املقر) الذي  نص على مي لي:)

أبو) شيرع  من  للشركة  الآتليعي 

رقم) الحد قة  اقيمة  الظيهري   او  

الجد د شيرع) العنوان  الى  طنجة  (8

ا) بلوك  الفتح  اقيمة  موالي  وسف 
الطيبق)7)رقم)27)طنجة

الذي) (: مسير) استقيلة  رقم  قرار 

السيد) استقيلة  مي لي:) على   نص 

اال ري�شي احلد من مهيمه في الشركة)

قرار رقم تعيين مسير):)الذي  نص)

اال ري�شي) السيد  تعيين  مي لي:) على 

محلد كلسير آد د لشركة)

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  (:( رقم) بند 

مي لي:)تحويل املقر الآتليعي للشركة)

اقيمة) الظيهري  أبو  او   شيرع  من 

العنوان) الى  طنجة  (8 رقم) الحد قة 

اقيمة) موالي  وسف  شيرع  الجد د 
الفتح بلوك ا الطيبق)7)رقم)27)طنجة

على) الذي  نص  (:12 رقم) بند 

اال ري�شي) السيد  استقيلة  مي لي:)

احلد من مهيمه في الشركة وتعيين)

السيد اال ري�شي محلد كلسير آد د)

لشركة)
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264761.

36(I

MACOSIS CONSULTING

MAROC FOOD TRAD
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING

 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER(GHILANE(BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

MAROC FOOD TRAD شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : اقيمة 

2 رقم 28 زنقة 5 حي السعي 1 - 

34444 فيس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.57(81

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في)13)أكتوبر)2422)تقرر حل)

MAROC FOOD TRAD)شركة ذات)

رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
 5 زنقة) (28 رقم) (2 اقيمة) اإلآتليعي 

فيس املغرب) (34444 (- حي السعي 1)

نتيجة لصعوبيث ميلية.

و عين:

السيد)1))محلد لكحل وعنوانه)ا))

شيرع) اريسطو  ثجزئة  (3 الشقة) (24

فيس املغرب) (34444 محلد الفي�شي)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

بتيريخ)13)أكتوبر)2422)وفي اقيمة)2 
رقم)28)زنقة)5)حي السعي 1)-)34444 

فيس املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5316/022.

365I

  وان االستيذ بنيصر الصغير

CAFE FAMILLE HITI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

  وان االستيذ بنيصر الصغير
61،شيرع موالي عبد الرحلين اقيمة 
منة هللا II مكتب رقم 1 القنيطر1، 

444)1، القنيطر1 املغرب
CAFE FAMILLE HITI شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

قصبة مهد ة بقعة رقم 789 متجر 
رقم 1 القنيطر1 444)1 القنيطر1 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

66255
في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 22) ونيو)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 CAFE (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.FAMILLE HITI
MILK- (: بإ جيز) الشركة  غرض 
تجزئة) (: BARعنوان املقر االآتليعي)
متجر) (789 قصبة مهد ة بقعة رقم)
القنيطر1) (1(444 القنيطر1) (1 رقم)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 34.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 54 (: حيطي) الد ن  نور  السيد 

حصة بقيلة)5.444) رهم للحصة.
حصة) (54 (: السيد عي ل حيطي)

بقيلة)5.444) رهم للحصة.
السيد محسن حيطي):)54)حصة)

بقيلة)5.444) رهم للحصة.
حصة) (54 (: السيد احلد حيطي)

بقيلة)5.444) رهم للحصة.
السيد1 حليلة حيطي):)54)حصة)

بقيلة)5.444) رهم للحصة.

 54 (: حليدي) فيطلة  السيد1 
حصة بقيلة)5.444) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد نور الد ن حيطي عنوانه)ا))
 16244 زومي) بوزان،) وار املوالد1،)

وزان املغرب.
عنوانه)ا)) حيطي  عي ل  السيد 
 16244 زومي) بوزان،) وار املوالد1،)

وزان املغرب.
عنوانه)ا)) حيطي  محسن  السيد 
 16244 زومي) بوزان،) وار املوالد1،)

وزان املغرب.
عنوانه)ا)) حيطي  احلد  السيد 
وزان) (16244 زومي) مركز  بوزان،)

املغرب.
السيد1 حليلة حيطي عنوانه)ا))
 16244 زومي) املوالد1،) وزان،) وار 

وزان املغرب.
السيد1 فيطلة حليدي عنوانه)ا))
 16244 زومي) املوالد1،) وزان،) وار 

وزان املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حيطي  عي ل  السيد 
 وار املوالد1 زومي وزان)16244)وزان)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 11 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

غشت)2422)تحت رقم)92868.
366I

bemultico(بيلولتيكو

CMG AGRI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

bemultico بيلولتيكو
رقم 146 شقة رقم 41 الزيتون 

املعركة -مكنيس ، 54464، مكنيس 
مكنيس

CMG AGRI شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : كراج 
في الرقم 48 زنقة ميلوزا املنظر 

الجليل مكنيس - 54444 مكنيس 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.554(7
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (47 املؤرخ في)
مسؤولية) ذات  شركة  (CMG AGRI
محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
 48 مقرهي اإلآتليعي كراج في الرقم)
زنقة ميلوزا املنظر الجليل مكنيس)-)
54444)مكنيس املغرب نتيجة لعدم)

تحقيق هدف الشركة.
و عين:

الشبيهي) محلد  السيد)1))
الوحو ي وعنوانه)ا))قيمة علر شقة)
م) هللا  عبد  موالي  االمير  شيرع  (16
املغرب) مكنيس  (54444 مكنيس) ج 

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
وفي كراج في) (2422 نونبر) (47 بتيريخ)
الرقم)48)زنقة ميلوزا املنظر الجليل)

مكنيس)-)54444)مكنيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)1326.

367I

bemultico(بيلولتيكو

AHLTIQA AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

bemultico بيلولتيكو
رقم 146 شقة رقم 41 الزيتون 

املعركة -مكنيس ، 54464، مكنيس 
مكنيس

AHLTIQA AGRICOLE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي محل في 

املنزه 43 رقم 316 بوفكران مكنيس 
- 54444 مكنيس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.5(435
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بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (29 املؤرخ في)
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 
 AHLTIQA الوحيد) الشريك  ذات 
AGRICOLE)مبلغ رأسليلهي)144.444 
 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي محل)
في املنزه)43)رقم)316)بوفكران مكنيس)
(: مكنيس املغرب نتيجة ل) (54444 (-

عدم تحقيق هدف الشركة.
و حد  مقر التصفية ب محل في)
املنزه)43)رقم)316)بوفكران مكنيس)-)

54344)بوفكران املغرب.)
و عين:

وعنوانه)ا)) لبنى جالفي  السيد)1))
بوفكران مكنيس) (316 رقم) (43 املنزه)
54344)بوفكران املغرب كلصفي))1))

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):)محل في املنزه)43 

رقم)316)بوفكران مكنيس
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)1331.
368I

MY BUSINESS SPACE

CLASSIC ELEVATOR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MY BUSINESS SPACE
 N°1 , 1er(ETG(RUE(BAGHDAD

 MOHAMMEDIA ، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC

CLASSIC ELEVATOR شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الطيبق 
االول رقم 1 شيرع بغدا  املحلد ة 
الطيبق االول رقم 1 شيرع بغدا  
املحلد ة 28844 املحلد ة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.29(65

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 45) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
حطبي) بدر  ((1( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.444
1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))حلز1)

ابيه بتيريخ)45) آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) بيملحلد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)71)2.
369I

MACOSIS CONSULTING

 SOCIETE CONSTRUCTION
 GENERALE DES

)BATIMENTS (SCGB
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER(GHILANE(BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE CONSTRUCTION
 GENERALE DES BATIMENTS
SCGB)) شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع ابي 
هرير1 1 زنقة زائرعلير1 33 الزهور - 

34444 فيس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.36993

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (34 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE CONSTRUCTION
 GENERALE DES BATIMENTS
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (((SCGB
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
شيرع ابي هرير1)1)زنقة زائرعلير1)33 
الزهور)-)34444)فيس املغرب نتيجة)

ل):)صعوبيث ميلية.
و حد  مقر التصفية ب شيرع ابي)
هرير1)1)زنقة زائرعلير1)33)الزهور1)-)

34444)فيس املغرب.)

و عين:
العسري) نبيل  السيد)1))
زنقة) (1 هرير1) ابي  شيرع  وعنوانه)ا))
فيس) (34444 الزهور1  (33 زائرعلير1)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5334.

374I

BCMF

رالوكس كار
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

BCMF
زنقة إبن عيئشة علير1 ثلين نخالت 
رقم الشقة 1 كليز مراكش، 4444)، 

مراكش املغرب
رالوكس كير شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي اقيمة 

I-13 حلين الفطواكي شقة رقم 9 
محيميد - 4444) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131581
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (43
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي):)رالوكس)

كير.
كراء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) سيئقعنوان  بدون  السييرات 
حلين) (I-13 اقيمة) (: االآتليعي)
(- محيميد) (9 رقم) شقة  الفطواكي 

4444))مراكش املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 544.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 2.544 (: لحليزي) احلد  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

2.544)حصة) (: السيد رشيد لبيد)
بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) لحليزي  احلد  السيد 
 57 البيرو  رقم) حير1 الصور1  رب 

4444))مراكش املغرب.
السيد رشيد لبيد عنوانه)ا))شقة)
43)علير1)21)اقيمة حدائق الشريفية)

املحيميد)4444))مراكش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لحليزي  احلد  السيد 
 57 البيرو  رقم) حير1 الصور1  رب 

4444))مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)59)2)1.
371I

FLASH ECONOMIE

WAFA LLD
شركة املسيهلة

تعيين مسير آد د للشركة

WAFA LLD
شركة مجهولة االسم 

املقر االآتليعي ׃الطيبق 5 الخيمس 
للعلير1 املتواآد1 في زاوية شيرع 

الرو اني وزنقة آون آوريس الدار 
البيضيء 

السجل التجيري׃97)149 
مجلس) مداوالت  ملحضر  تبعي 
41) ونيو) بتيريخ) املنعقد  اإل ار1 

2421)تقرر مي  لي׃ 
البالج) طالل  السيد  *تعيين 
الوطنية) التعريف  للبطيقة  الحيمل 
رقمB(((391)مسير وملتل للتجيري)
معيوية) السيد  عوض  وفيبنك 
رشيد) السيد  تعيين  الصقلي 
البوزيدي الحيمل للبطيقة التعريف)
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الوطنية رقم)AB(6128)مسير عوض)
السيد علر بونجو)

بكتيبة) تم  القينوني  اإل داع 
بيلدار) التجيرية  لللحكلة  الضبط 
رقم) تحت  (14/11/2022 البيضيء)

 8(6119
372I

FLASH ECONOMIE

WAFA LLD
شركة املسيهلة

تعيين مسير آد د للشركة

WAFA LLD
شركة مجهولة االسم 

املقر االآتليعي ׃الطيبق 5 الخيمس 
للعلير1 املتواآد1 في زاوية شيرع 

الرو اني وزنقة آون آوريس الدار 
البيضيء 

السجل التجيري׃97)149 
مجلس) مداوالت  ملحضر  تبعي 
14 سلبر) بتيريخ) املنعقد  اإل ار1 

2421)تقرر مي  لي׃ 
برطيل) حسن  السيد  *تعيين 
الوطنية) التعريف  للبطيقة  الحيمل 
مسير عوض السيد) (B667913 رقم)

جيلد قبيج)
بكتيبة) تم  القينوني  اإل داع 
بيلدار) التجيرية  لللحكلة  الضبط 

البيضيء)
رقم) تحت  (14/11/2022 بتيريخ)

 8(6124
373I

FLASH ECONOMIE

WAFA LLD
شركة املسيهلة

تحويل املقر االآتليعي للشركة

WAFA LLD 
شركة مجهولة االسم 

املقر االآتليعي ׃الطيبق 5 الخيمس 
للعلير1 املتواآد1 في زاوية شيرع 

الرو اني وزنقة آون آوريس الدار 
البيضيء 

السجل التجيري׃97)149 
تبعي ملداوالت الجلع العيم الغير)
34) ونيو) بتيريخ) املنعقد  العي ي 

مجلس) محضر  على  وبنيء) (2422

تحويل) تقرر  التيريخ  بنفس  اإل ار1 

املقر االآتليعي من)׃ 

155)شيرع انفي٬)الدار البيضيء)

إلى

للعلير1) الخيمس  (5 الطيبق)

الرو اني) شيرع  زاوية  في  املتواآد1 

وزنقة آون آوريس الدار البيضيء)

بكتيبة) تم  القينوني  اإل داع 

بيلدار) التجيرية  لللحكلة  الضبط 

البيضيء)بتيريخ)17/11/2022)تحت)
رقم)4)58)8

37(I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

SANAZ PRO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SANAZ PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي إقيمة 

البسلة 2 علير1 2 رقم 8 عين السبع 

- 24444 الدارالبيضيء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.551471

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 13) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):

السقلي) علير  ((1( السيد) تفويت 

165)حصة اآتليعية من أصل)334 

حصة لفيئد1 السيد))1))سلوى اشهل)

بتيريخ)13) آنبر)2422.

السقلي) علير  ((1( السيد) تفويت 

165)حصة اآتليعية من أصل)165 

عبدالرزاق) ((1( حصة لفيئد1 السيد)

اشهل بتيريخ)13) آنبر)2422.

تفويت السيد))1))مرا  الشروقيت)

165)حصة اآتليعية من أصل)334 

حصة لفيئد1 السيد))1))سلوى اشهل)

بتيريخ)13) آنبر)2422.

تفويت السيد))1))مرا  الشروقيت)
165)حصة اآتليعية من أصل)165 
عبدالرزاق) ((1( حصة لفيئد1 السيد)

اشهل بتيريخ)13) آنبر)2422.
اشهل) أحلد  ((1( السيد) تفويت 
174)حصة اآتليعية من أصل)4)3 
حصة لفيئد1 السيد))1))سلوى اشهل)

بتيريخ)13) آنبر)2422.
اشهل) أحلد  ((1( السيد) تفويت 
174)حصة اآتليعية من أصل)174 
عبدالرزاق) ((1( حصة لفيئد1 السيد)

اشهل بتيريخ)13) آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)33)854.
375I

ANATIM SARL AU

ANATIM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ANATIM SARL AU
 وار تكمي الجد د الشليلية رقم 
115 آليعة ترميكت ورزازات ، 

5444)، ورزازات املغرب
ANATIM SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي :  وار تكمي 
الجد د الشليلية رقم 117 آليعة 
ترميكت ورزازات - 5444) ورزازات 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.12473

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 45) آنبر) املؤرخ في)
ذات) شركة  (ANATIM SARL AU
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 
 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار)
 117 رقم) الشليلية  الجد د  تكمي 
 (5444 (- ورزازات) ترميكت  آليعة 
لدى) الزمة  نتيجة  املغرب  ورزازات 

الشركة لقلة اعليلهي.

و عين:
عبدهللا) ا ت  ابراهيم  السيد)1))
الجد د) تكمي  وعنوانه)ا)) وار 
آليعة ترميكت) (117 الشليلية رقم)
املغرب) ورزازات  ((5444 ورزازات)

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ)45) آنبر)2422)وفي  وار تكمي)
آليعة) (117 الجد د الشليلية رقم)
ورزازات) ((5444 (- ترميكت ورزازات)

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بورزازات بتيريخ)19) آنبر)

2422)تحت رقم)547.
376I

ائتلينية بوعرفة

ADLOUDI TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

ائتلينية بوعرفة
رقم9) زنقة الدار البيضيء بوعرفة 
بوعرفة، 61244، بوعرفة املغرب

ADLOUDI TRANS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة بركين 
حي الوسط - 61244 بوعرفة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
1129

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ADLOUDI TRANS SARL
نقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
في) الغير-تيآر  لحسيب  البضيئع 
-تيآر) بيلتفصيل) املنزلية  االآهز1 
املقر) بيلتفصيلعنوان  املالبس  في 
االآتليعي):)زنقة بركين حي الوسط)-)

61244)بوعرفة املغرب.
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أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 544 (: ابراهيم) وعدو   السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد وعدو  احلد):)544)حصة)
بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد وعدو  ابراهيم عنوانه)ا))
بوعرفة) (61244 الوحد1) زنقة  (152

املغرب.
عنوانه)ا)) احلد  وعدو   السيد 
514)حي وا  الذهب)5444))ورزازات)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وعدو  ابراهيم عنوانه)ا))
بوعرفة) (61244 الوحد1) زنقة  (152

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بفجيج  االبتدائية 

2422)تحت رقم)363.
377I

FLASH ECONOMIE

 KARDANE BUSINESS
OFFICE SARL

إعالن متعد  القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 KARDANE(BUSINESS(OFFICE
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: حي 

موالي عبد هللا زنقة 132 رقم 6 
الطيبق السفلي عين الشق - 24444 

الدارالبيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.189211

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)24) وليوز)2417

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
ملكيتهي) تعو   حصة  (334 تفويت)
للسيد عطيف حليد لصيلح السيد)
 334 وتفويت) الرحيم  عبد  قرضين 
حصة مللوكة للسيد امليلوني عبد)
املجيد لصيلح السيد1 امليلوني نزهة

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
السيد) املشيركين  املسير ن  استقيلة 
عطيف حليد والسيد امليلوني عبد)
عبد) قرضين  السيد  وتعيين  املجيد 

الرحيم كلسير وحيد
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

تفويت حصص
بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

استقيلة وتعيين
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854391.
378I

MHAMMED EL ANSARI

لوتس أكاديمي
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

MHAMMED EL ANSARI
 APPT 45 RES(BOYOUT

 IZDIHAR LOT BORJ HAY
 FADILA(RTE(AIN(CHEKF(FES ،

30000، FES(MAROC
لوتس أكي  مي شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الطيبق 
2 رقم 3 تجزئة مبروكة املجلوعة 
السكنية مبروكة 3 حي مبروكة 

مكتب 36 مكيتب محلد السي س 
فيس - 34454 فيس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7(833

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
لوتس) (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

أكي  مي.
غرض الشركة بإ جيز):)

(, مكتب االستشيرات االآتليعية)
والتدريب والتكوين)

الطيبق) (: االآتليعي) املقر  عنوان 
املجلوعة) مبروكة  تجزئة  (3 رقم) (2
مبروكة) حي  (3 مبروكة) السكنية 
السي س) محلد  مكيتب  (36 مكتب)

فيس)-)34454)فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد محلد صقلي حسيني):)544 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد1 ملييء)لحري�شي):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
حسيني) صقلي  محلد  السيد 
تجزئة القرويين) (388 رقم) عنوانه)ا))
 34454 فيس) الشقف  عين  طريق 

فيس املغرب.
عنوانه)ا)) لحري�شي  ملييء) السيد1 
الييسلين) رييض  الجي ة  زنقة  (25
 34454 فيس) الشقف  عين  طريق 

فيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
حسيني) صقلي  محلد  السيد 
تجزئة القرويين) (388 رقم) عنوانه)ا))
 34454 فيس) الشقف  عين  طريق 

فيس املغرب
عنوانه)ا)) لحري�شي  ملييء) السيد1 
الييسلين) رييض  الجي ة  زنقة  (25
 34454 فيس) الشقف  عين  طريق 

فيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
49) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)6773.

379I

STE BENSELLAOU SARL AU 

 STE L’AUBERGE EL ARSA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة ط   علر لالشغيل 
املسؤولية  محدو 1  شركة 

 ات الشريك الوحيد 
تم توقيع القينون االسي�شي بتيريخ)

28/10/2022)والدي  تليز بلي  لي
حلز1) ملك  االآتليعي:) املقر 

الطيبق)2)حي النكد آرسيف)
النشيط االآتليعي):

-1اشغيل البنيء)املختلفة)
-2اال را  والتصد ر)
-3االشغيل الغيبوية)

املد1 التي حد ت لهي)99)سنة)
الراس ميل)144444) رهم مقسم)
144) رهم) ب) حصة  (1444 الى)

للحصة الواحد1)
-املسير والشريك):

* يسين العلراوي):)عنوانه تجزئة)
شهيب آرسيف)

بيملحكلة) القينوني  اال داع  تم 
بجرسيف  تيريخ) االبتدائية 
(/2((1 رقم) تحت  (12/12/2022

2422
384I

Fiducière(iskine

شركة صوجيكاف
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رفع رأسليل الشركة

Fiducière(iskine
 BOUMALNE(DADES(Hay

addak، 45152، TINGHIR(Maroc
شركة صوآيكيف شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار انونزم 
اميضر تنغير - 5844) تنغير املغرب.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.765
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم) (2422 نونبر) (14 في) املؤرخ 
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قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 

»944.444) رهم«)أي من)»144.444 

عن) »1.444.444) رهم«) إلى)  رهم«)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (1( بتيريخ) بتنغير  االبتدائية 

2422)تحت رقم)765.

381I

FLIGHT(BIKE

FLIGHT BIKE
إعالن متعد  القرارات

FLIGHT(BIKE

 Ilot 61, Lot(n° 2, Zone(Franche

 D’exportation ، 90000،

TANGER MAROC

FLIGHT(BIKE »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: إ لو 61 

قطعة رقم 2 منطقة التصد ر الحر1 

- - طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.141487

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)47)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

تغيير املقراالآتليعي الذي أصبح في:)

املكتب رقم)7)،)إ لو))1)،)القطعة رقم)

1)،)املنطقة الحر1 للتصد ر)-)طنجة,)

املغرب

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)5:)الذي  نص على مي لي:)

املقراالآتليعي

على) الذي  نص  (:28 رقم) بند 

مي لي:)الدعي ة)-)الصالحييت

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (15 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)13265.

382I

Sayarh(&(Menjra

JEUNESSE TRADING 
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

Sayarh & Menjra
 Zerktouni(Casablanca، 52
20000، Casablanca(Maroc

 JEUNESSE TRADING شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي )، زنقة 
وا  زيز، الطيبق الثيلث، شقة 

رقم 7، أكدال، سيحة ابن  يسين، 
الربيط، املغرب - 14484 الربيط 

املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.15(569

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)41)غشت)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
الثيلث،) الطيبق  زيز،) وا   زنقة  (،(«
ابن) سيحة  أكدال،) (،7 رقم) شقة 
 14484 (- املغرب) الربيط،)  يسين،)
الربيط املغرب«)إلى)»زاوية شيرع أنوال)
املعراج) إقيمة  املومن،) عبد  وشيرع 
سنتر،)الطيبق الرابع،)رقم)))،)الدار)
الدار) (24444 (- املغرب) البيضيء،)

البيضيء)املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
شتنبر) (47 بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)7497.
383I

MOGADOR GESTION

LA GTF-CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 1 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
LA(GTF-CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي املحل 

رقم 4)1 سوق االربعيء تيكوشت - 

444)) الصوير1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

6(75

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 LA (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.GTF-CONSULTING

غرض الشركة بإ جيز):)استشيرات)

املحل) (: ا اريةعنوان املقر االآتليعي)

(- تيكوشت) االربعيء) سوق  (1(4 رقم)

444)))الصوير1 املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: العوان) جليد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) العوان  جليد  السيد 

 5 التجزئة) (( رقم) الهلداني  زنقة 

444)))الصوير1 املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العوان  رانيي  السيد1 

444)))الصوير1) 4)1)تجزئة الرونق)

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلصوير1 بتيريخ)48) آنبر)

2422)تحت رقم)504/2022.

38(I

MOGADOR GESTION

 HYGIENE PRO
MULTISERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
توسيع نشيط الشركة)

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

 HYGIENE PRO MULTISERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي االآتليعي املحل رقم 
4)1 سوق االربعيء تيكوشت تلنير - 

444)) الصوير1 املغرب.
توسيع نشيط الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(775

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 أكتوبر) (47 في) املؤرخ 
نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):
توطين الشركيت.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلصوير1 بتيريخ)46) آنبر)

2422)تحت رقم)497/2022.
385I

COFIRAD

مطعم نيار
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFIRAD
 96BD CHEFCHAOUNI

 RESIDENCE(MENZEH(B11 FES
V.N ، 30200، FES(MAROC

مطعم نيير شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 32 حي 
صغي املد نة القد لة - 34114 فيس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7(947
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (47
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
:)مطعم) بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

نيير.
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
مطعلعنوان املقر االآتليعي):)32)حي)
صغي املد نة القد لة)-)34114)فيس)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
العلي) عبد  شالل  التيزي  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444 (:

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
العلي) عبد  شالل  التيزي  السيد 
زنقة) (2 املنيمة) شيرع  عنوانه)ا))
34454)فيس) الكروان طرق ا لوزار)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
العلي) عبد  شالل  التيزي  السيد 
زنقة) (2 املنيمة) شيرع  عنوانه)ا))
الكروان طريق ا لوزار)34454)فيس)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
49) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5317.
386I

MOORISH

OWLIRIS
إعالن متعد  القرارات

MOORISH
39 شيرع لال  يقوت الطيبق 5 شقة   

، 24484، الدار البيضيء املغرب
OWLIRIS »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: زاوية 
شيرع عبد املومن وزنقة سلية، 
إقيمة شهرزا  3 الطيبق ) الرقم 

24 النخيل - 4)243 الدار البيضيء 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.(76613
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)26)أكتوبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
حصص:املصي قة) تفويت  مي لي:)
الشبلي) حنين  السيد1  تفويت  على 
الشركة) في  تتلتلكهي  التي  حصة  (54
لفيئد1 السيد محلد املهدي الكرني)

املسير والشريك الواحد للشركة
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تعيين مسير الشركة:استقيلة السيد1)
حنين الشبلي وبيلتيلي تصبح الشركة)
طرف) من  محدو 1  غير  ملد1  مسير1 
السيد محلد املهدي الكرني والتوقيع)

سيتم من طرفه
على) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 
القينوني) الشكل  تحويل  مي لي:)
القينوني) الشكل  للشركة:تحويل 
مسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية) ذات  شركة  إلى  محدو 1 

محدو 1 للشريك الواحد
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

الشكل القينوني للشركة
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

املسيهليت
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)

رأس ميل الشركة وحصص الشركيء
بند رقم))1:)الذي  نص على مي لي:)
والتزاميت) حقوق  (- الشركة) إ ار1 

اإل ار1-)التوقيع
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 41 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)))85)8.

387I

MOORISH

 ARIGATAI CONSULTING
COMPANY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 شيرع اللة الييقوت الطيبق 5 
الشقة   39 شيرع اللة الييقوت 

الطيبق 5 الشقة  ، 24444، الدار 
البيضيء املغرب

 ARIGATAI CONSULTING
COMPANY SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 61 شيرع 
اللة اليقوت مصطفى املعيني املركز 
التجيري الرييض رقم85 ا لطيبق 

الثيني البيضيء الدار البيضيء 
24614 الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
563813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 ARIGATAI CONSULTING

.COMPANY SARL AU
جدمة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
السييحيةعنوان) العللييت  وإ ار1 
اللة) شيرع  (61 (: االآتليعي) املقر 
املركز) املعيني  مصطفى  اليقوت 
لطيبق) ا  رقم85) الرييض  التجيري 
الثيني البيضيء)الدار البيضيء)24614 

الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)94)سنة.

 54.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد ميرويز):)544)حصة بقيلة)

144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

الصين) عنوانه)ا)) ميرويز  السيد 

999477)الصين الصين.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

الصين) عنوانه)ا)) ميرويز  السيد 

999477)الصين الصين

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 29 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)7638)448.

388I

FIDUCONTROLE

د.ز دانطا بروكس
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

FIDUCONTROLE

 BD(ABDELMOUMEN 57 BD 57

ABDELMOUMEN، 20366، الدار 

البيضيء املغرب

 .ز  انطي بروكس شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 26 شيرع 

شيرع مرس السلطين - 212 الدار 

البيضيء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.516623

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 شتنبر) (24 في) املؤرخ 

املصي قة على):

تفويت السيد))1))غيثة  آد دي)

544)حصة اآتليعية من أصل)544 

حصة لفيئد1 السيد))1))عزيز.)  لير)

بتيريخ)18)غشت)2422.

اومنية صروخ) ((1( تفويت السيد)

544)حصة اآتليعية من أصل)544 

كريم زييني) ((1( حصة لفيئد1 السيد)

بتيريخ)22)شتنبر)2422.
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 27 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)3597)8.
389I

Dilegis(Premium(Service

GLOBAL UNIMAL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

Dilegis(Premium(Service
ركن الشيرع الجزائر و2 الشيرع 

أبوبكر البقالني الطيبق الثيلث شقة 
11 الدارالبيضيء 24474، 24474، 

Casablanca(Maroc
GLOBAL UNIMAL TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع أبو 
بكر ال بكلني لوسيتينيي املغرب شقة 
11 الطيبق 3 الدار البيضيء 24474 

الدار البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

559893
 22 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 شتنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.GLOBAL UNIMAL TRANS
غرض الشركة بإ جيز):)كل نشيط)
والنقل) الصنيعية  امالت  الستئجير 
االآتليعي) املقر  الخرسيني.عنوان 
لوسيتينيي) بكلني  ال  بكر  أبو  شيرع  (:
الدار) (3 الطيبق) (11 شقة) املغرب 
البيضيء) الدار  (24474 البيضيء)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد علي  العروي):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد نور  ن برنهير):)544)حصة)
بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) العروي  علي   السيد 
 2(244 زميمر1) لغندر1   وارآوبر1 

الزميمر1 املغرب.
عنوانه)ا)) برنهير  نور  ن  السيد 
حد) (598 رقم) (41 ازهرى) لتسلنت 
صولم برشيد)26144)برشيد املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) العروي  علي   السيد 
 2(244 زميمر1) لغندر1   وارآوبر1 

الزميمر1 املغرب
عنوانه)ا)) برنهير  نور  ن  السيد 
حد) (598 رقم) (41 ازهرى) لتسلنت 
صولم برشيد)26144)برشيد املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)-.

394I

fatima(zahra

ISKANE BELHASSANE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشيط الشركة)

fatima(zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC
ISKANE(BELHASSANE شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي رقم 
س231 تجزئة العنبر1 عين السلن 

فيس - 34444 فيس املغرب.
توسيع نشيط الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.32575

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 45) آنبر) في) املؤرخ 
نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):

اضيفة نشيط االشغيل املختلفة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
12) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5172.
391I

fatima(zahra

MARINA CUISINE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

fatima(zahra
 RUE ARABIE SAOUDI APPT
 7 BIS(VILLE(NOUVELLE 26 ،

30000، FES(MAROC
MARINA CUISINE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 1 

شيرع برانس اريتيي محل 8 املد نة 
الجد د1 فياس - 34444 فيس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.52949

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (16 املؤرخ في)
ذات) شركة  (MARINA CUISINE
رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
اإلآتليعي)1)شيرع برانس اريتيي محل)
 34444 (- الجد د1 فياس) املد نة  (8
فيس املغرب نتيجة لعجز الشركة عن)

االستلرار في نشيطهي التجيري.
و عين:

التيجيني) بوعيي ي  السيد)1))
س تجزئة زهر1) (56 فيال) وعنوانه)ا))
طريق عين الشقف فيس) (1 املدائن)
((1( كلصفي) املغرب  فيس  (34444

للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
شيرع) (1 وفي) (2422 نونبر) (16 بتيريخ)
برانس اريتيي محل)8)املد نة الجد د1)

فياس)-)34444)فيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
12) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5174.
392I

ال  لي

أسماف
إعالن متعد  القرارات

ال  لي
35 شي ر ع عي ال ل بن عبد هللا شق 5 
املد نة الجد د1 ، 54444، مكنيس 

املغرب
أسليف »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 52 شيرع 
عالل بن عبد هللا املد نة الجد د1 

محل رقم 1 - 54444 مكنيس 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.(7393
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)15)نونبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
مي لي:)تفويت)5444)حصة من طرف)
السيد السطيلي سعد و7444)حصة)
السطيلي مصعب) السيد  من طرف 

لفيئد1 السيد بعدي عبد هللا
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تغيير الشكل القينوني الى شركة  ات)
املسؤولية املحدو 1 الشريك الوحيد

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
من) سعد  السطيلي  السيد  اسقيلة 

مهيم مسير الشركة
قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
بعدي عبد هللا مسير) السيد  تعيين 

آد د للشركة
قرار رقم)5:)الذي  نص على مي لي:)
من) و12) (1-6-7 رقم) البنو   تعد ل 

القينون االسي�شي للشركة
قرار رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

تحيين القينون االسي�شي للشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تغيير الشكل القينوني الى شركة  ات)
الشريك) املحدو 1  ات  املسؤولية 

الوحيد
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
تقدر) التي  الشركة  اسهم  اصبحت 
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144) رهم) حصة بقيلة) (24444 ب)
الوحيد) الشريك  ملكية  في  للحصة 

السيد بعدي عبد هللا
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
بقيلة) الشركة  ميل  راس  اصبح 
السيد) ملكية  في  2.444.444) رهم 

بعدي عبد هللا
على) الذي  نص  (:12 رقم) بند 
مي لي:)اسقيلة السيد السطيلي سعد)
من مهيم مسير وتعيين السيد بعدي)
عبد هللا مسير آد د لشركة اسليف

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)672).

393I

EXTREME PROTHESE

EXTREME PROTHESE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

EXTREME PROTHESE
حي االمل 1 زنقة 3 رقم )7 ، 
24644، الدار البيضيء املغرب

EXTREME PROTHESE شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي االمل 
1زنقة 3 رقم )7 البيضيء - 24644 

الدار البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.((3261

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 47) وليوز) في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
مبلغ) (EXTREME PROTHESE
رأسليلهي)14.444.444) رهم وعنوان)
1زنقة) االمل) حي  اإلآتليعي  مقرهي 
الدار) (24644 (- البيضيء) (7( رقم) (3
تحقيق) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضيء)
جسير1 بيستلرار في النتيئج السنوية)

املحيسبيتية.
و حد  مقر التصفية ب حي االمل)
الدار) (24644 (- (7( رقم) (3 زنقة) (1

البيضيء)املغرب.)

و عين:
نجوي) سكينة  السيد)1))
رقم) (9 علير1) الوالء) حي  وعنوانه)ا))
سيدي مومن) (2 فصيلة) (3 شطر) (9
البيضيء) الدار  (246(4 البيضيء)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
السيد)1))مليكة اال مي وعنوانه)ا))
البيضيء) (7( رقم) (3 1زنقة) حي االمل)
املغرب) البيضيء) الدار  (24644

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)6288)8.

39(I

ال  لي

وكالة االسفار ادرار
شركة ذات املسؤولية املحدو 1
إغالق فرع تيبع لشركة تجيرية  وآد)

مقرهي االآتليعي بيملغرب

ال  لي
35 شي ر ع عي ال ل بن عبد هللا شق 5 
املد نة الجد د1 ، 54444، مكنيس 

املغرب
وكيلة االسفير ا رار »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: رقم ) 
شيرع عالل بن عبد هللا علير1 25 
املد نة الجد د1 - 54444 مكنيس 

املغرب.
»إغالق فرع تيبع لشركة تجيرية 
 وآد مقرهي االآتليعي بيملغرب«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.35571
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)15)نونبر)2422)تقرر إغالق)
فرع تيبع لشركة وكيلة االسفير ا رار)
تسليته وكيلة االسفير ا رار والكيئن)
شيرع) (1-2 شنكير) علير1  في  عنوانه 
مراكش سيدي علي اسحيق)-)1454) 

امينتينوت املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)689).

395I

segex

 CENTREFUGE
INDUSTRIELLE

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

segex
 N°28 avenue(saint(louis(rte(ain
 chkef 1er(etage -fes ، 30000،

fes(MAROC
 CENTREFUGE INDUSTRIELLE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : الطيبق 
االول رقم 28 شيرع سينت لويس 
طريق عين شقف فيس - 34444 

فيس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.67883

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 48) آنبر) املؤرخ في)
 CENTREFUGE INDUSTRIELLE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
رأسليلهي) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
 28 رقم) االول  الطيبق  اإلآتليعي 
شيرع سينت لويس طريق عين شقف)
فيس املغرب نتيجة) (34444 (- فيس)

لعدم تحقيق االربيح.
و عين:

الحجوي) طريق  السيد)1))
طم) بئر  بنعلي  ا ت  وعنوانه)ا)) وار 
املغرب) صفرو  (31444 صفرو) طم 

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
وفي الطيبق) (2422 48) آنبر) بتيريخ)
لويس) سينت  شيرع  (28 رقم) االول 
 34444 (- فيس) شقف  عين  طريق 

فيس املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5223/022.
396I

SACO CONSEIL

COFFEE SPIRIT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 LOT(I-13 HOMMANE(EL

 FATOUAKI(APPARTEMENT(N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE(CAFE(TAIBA(MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
COFFEE SPIRIT شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار فران 
كد ة العبيد لو سيفير 22 علير1 2 

رقم ) - 4444) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.COFFEE SPIRIT
مقهى) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
:) وار) االآتليعي) املقر  سنيكعنوان 
فران كد ة العبيد لو سيفير)22)علير1)

2)رقم)))-)4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
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السيد عز الد ن الشعيبي):)1.444 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

الشعيبي) الد ن  عز  السيد 
 182 حي  ار التون�شي رقم) عنوانه)ا))
 (4444 مراكش) الشليلي  النخيل 

مراكش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
الشعيبي) الد ن  عز  السيد 
 182 حي  ار التون�شي رقم) عنوانه)ا))
 (4444 مراكش) الشليلي  النخيل 

مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2773)1.

397I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

PF MARINA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard(Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

PF MARINA شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 29 
، شيرع وليلي حي الهني - 24234 

الدارالبيضيء املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.522449

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)14)غشت)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
(- الهني) حي  وليلي  شيرع  (، (29 »رقم)
إلى) املغرب«) الدارالبيضيء) (24234
هللا) عبد  بن  محلد  سيدي  »شيرع 
تركواز3)/)س8)-)24444)الدارالبيضيء)

املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
رقم) تحت  (2422 غشت) (18

.242244649611364
398I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

PF TETOUAN
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

إنشيء)فرع تيبع للشركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard(Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

PF TETOUAN شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 29 ، شيرع 
وليلي حي الهني - 24234  ارالبيضيء 

مغرب.
إنشيء فرع تيبع للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.5((8(5

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)14)غشت)2422)تقرر إنشيء)
(- التسلية) تحت  للشركة  تيبع  فرع 
والكيئن بيلعنوان شيرع الجيش امللكي)
(- تطوان) (1 بدروم) (3 برج  بي) مبنى 
من) واملسير  مغرب  تطوان  (93444
طرف السيد)1))النييث)/)ابن املجيهد)

الحسين)/)عبد الفتيح).
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
غشت) (18 االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)64116.
399I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

PF OUJDA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

إنشيء)فرع تيبع للشركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard(Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

PF OUJDA شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي م 29 
، شيرع وليلي حي الهني - 24234 

 ارالبيضيء املغرب.
إنشيء فرع تيبع للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.522411

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)14)غشت)2422)تقرر إنشيء)
(- التسلية) تحت  للشركة  تيبع  فرع 
 5 محلد) شيرع  بيلعنوان  والكيئن 
وآد1) آيمعة  من  متقيطعة  شوارع 
املغرب واملسير من) وآد1  (64444 (-
طرف السيد)1))النييث)/)ابن املجيهد)

الحسين)/)عبد الفتيح.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
غشت) (18 بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)64118.

(44I

Y.A.N.Z CONSULTING

 TRANS AOULAD AL
HAMOUTI

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Y.A.N.Z CONSULTING
 AV(OUED(NAKHLA ، 93000،

TETOUAN MAROC
 TRANS AOULAD AL HAMOUTI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي اغطيس 

زنقة 7 ا رقم 112 الفنيدق - 93444 
القنيدق املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
19951

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2416 15) ني ر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 TRANS(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.AOULAD AL HAMOUTI
نقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) الغيرعنوان  لحسيب  البضيئع 
رقم) ا  (7 زنقة) اغطيس  (: االآتليعي)
القنيدق) (93444 (- الفنيدق) (112

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: الحلوتي) محلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد محلد الحلوتي عنوانه)ا))
الفنيدق) (112 ا رقم) (7 اغطيس زنقة)

93444)الفنيدق املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد الحلوتي عنوانه)ا))
الفنيدق) (112 ا رقم) (7 اغطيس زنقة)

93444)الفنيدق املغرب)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
25) ني ر) بتيريخ) بتطوان  االبتدائية 

2416)تحت رقم)141.

(41I

AC CONSEIL

الحر�شي
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AC CONSEIL
زنقة عبد الكريم بنجلون مكيتب 

اشرف الطيبق الخيمس مكتب رقم 
1) املد نة الجد د1 فيس ، 34444، 

فيس املغرب
الحر�شي شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)
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وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 3 
الطيبق االر�شي تجزئة رقم 679 

تجزئة البركة آوهر1 طريق سيدي 
احرازم - 34444 فيس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(8685
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 شتنبر) (47 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 
ذات الشريك الوحيد الحر�شي مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
الطيبق) (3 رقم) اإلآتليعي  مقرهي 
االر�شي تجزئة رقم)679)تجزئة البركة)
آوهر1 طريق سيدي احرازم)-)34444 

فيس املغرب نتيجة ل):)اغالق.
 3 رقم) التصفية ب  مقر  و حد  
 679 رقم) تجزئة  االر�شي  الطيبق 
سيدي) طريق  آوهر1  البركة  تجزئة 

احرازم)-)34444)فيس املغرب.)
و عين:

الحر�شي) احلد  السيد)1))
سييس) منزه  تجزئة  (2 وعنوانه)ا))
فيس) (34444 احرازم) سيدي  طريق 

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
أكتوبر) (43 بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)3)4).

(42I

Cabinet(LAMRINI(HADI

TRANS IBRAHIM RIF
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI
18,شيرع إبن سيني النيضور ، 

62444، النيضور املغرب
TRANS IBRAHIM RIF شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
حسن األول رقم 17 - 62444 

النيظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.22761

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (34 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 TRANS IBRAHIM الشريك الوحيد)
144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ  (RIF
شيرع) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
 62444 (- (17 رقم) األول  حسن 

النيظور املغرب نتيجة ل):)ال �شيء.
شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 62444 (- (17 رقم) األول  حسن 

النيظور املغرب.)
و عين:

زغدو ) ابراهيم  السيد)1))
املرابط الشرقية العوامة) وعنوانه)ا))
((1( املغرب كلصفي) طنجة  (94474

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ))1) آنبر)

2422)تحت رقم)5445.

(43I

فيديسير بسلة شركة  ات املسؤولية املحدو 1  ات)

الشريك الوحيد

دانيس مغربي تركي
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

فيديسير بسلة شركة  ات 
املسؤولية املحدو 1  ات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثلين زنقة 12 رقم 39-37 
عين الشق الدار البيضيء ، 74)24، 

الدار البيضيء املغرب
 انيس مغربي تركي شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
الحلراء زنقة 2 رقم 55 عين الشق - 

24153 الدار البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.253199

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 13)شتنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسليلهي) مبلغ  تركي  مغربي   انيس 
مقرهي) وعنوان  14.444) رهم 
 2 زنقة) الحلراء) تجزئة  اإلآتليعي 
الدار) (24153 (- عين الشق) (55 رقم)
ظروف) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضيء)

اقتصي  ة.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
55)عين الشق)-) 2)رقم) الحلراء)زنقة)

24153)الدار البيضيء)املغرب.)
و عين:

بنسليلين) سلير1  السيد)1))
طيبق) بوملين  زنقة  (45 وعنوانه)ا))
الدار) (244(4 بوركون) (6 شقة) (1
البيضيء)املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2)99)8.
(4(I

AC CONSEIL

البردعي تشوز
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

AC CONSEIL
زنقة عبد الكريم بنجلون مكيتب 

اشرف الطيبق الخيمس مكتب رقم 
1) املد نة الجد د1 فيس ، 34444، 

فيس املغرب
البر عي تشوز شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 12 تجزئة 

هيآر عين علير الطيبق الثيني - 
34444 فيس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.(8837
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)12)أكتوبر)2422)تقرر حل)
البر عي تشوز شركة ذات املسؤولية)
 (54.444 رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1 
 12 اإلآتليعي)  رهم وعنوان مقرهي 
تجزئة هيآر عين علير الطيبق الثيني)
-)34444)فيس املغرب نتيجة الغالق.

و عين:
السيد)1))كوثر البر عي وعنوانه)ا))
الخيل) ملعب  الحد قة  تجزئة  ((8
 ( شقة) الثيني  الطيبق  ا ة  اقيمة 
املد نة الجد د1)34444)فيس املغرب)

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 12 وفي) (2422 أكتوبر) (12 بتيريخ)
تجزئة هيآر عين علير الطيبق الثيني)

-)34444)فيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
أكتوبر) (2( بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)4349/022.
(45I

Cabinet(LAMRINI(HADI

TRANS IBRAHIM RIF
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Cabinet(LAMRINI(HADI
18,شيرع إبن سيني النيضور ، 

62444، النيضور املغرب
TRANS IBRAHIM RIF شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : شيرع 
حسن األول رقم 17 - 62444 

النيظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.22761

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 47) آنبر) املؤرخ في)
TRANS IBRAHIM RIF)شركة ذات)
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
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 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 

اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 

 62444 (- (17 شيرع حسن األول رقم)

النيظور املغرب نتيجة لال �شيء.

و عين:

زغدو ) ابراهيم  السيد)1))

املرابط الشرقية العوامة) وعنوانه)ا))

((1( املغرب كلصفي) طنجة  (94474

للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

شيرع) وفي  (2422 47) آنبر) بتيريخ)

 62444 (- (17 رقم) األول  حسن 

النيظور املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلنيضور بتيريخ))1) آنبر)

2422)تحت رقم)5448.

(46I

Cabinet(LAMRINI(HADI

 MATERIAUX DE
CONSTRUCTION YAMAMA

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
قفل التصفية

Cabinet(LAMRINI(HADI

18,شيرع إبن سيني النيضور ، 

62444، النيضور املغرب

 MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION YAMAMA

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : شيرع 
القيهر1 رقم 24 - 62444 النيظور 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.8135

العيم) الجلع  بلقت�شى 

49) آنبر) في) املؤرخ  اإلستثنيئي 

 MATERIAUX DE تقرر حل) (2422

 CONSTRUCTION YAMAMA

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

مقرهي اإلآتليعي شيرع القيهر1 رقم)

النيظور املغرب نتيجة) (62444 (- (24

لال �شيء.

و عين:
الجوهري) محلد  السيد)1))

وعنوانه)ا))حي املطير تجزئة السعي 1)

62444)النيظور املغرب كلصفي))1))

للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

شيرع) وفي  (2422 49) آنبر) بتيريخ)
النيظور) (62444 (- (24 رقم) القيهر1 

املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلنيضور بتيريخ))1) آنبر)

2422)تحت رقم)5449.

(47I

Cabinet(LAMRINI(HADI

 MATERIAUX DE
CONSTRUCTION YAMAMA

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI

18,شيرع إبن سيني النيضور ، 

62444، النيضور املغرب

 MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION YAMAMA

شركة ذات املسؤولية املحدو 1)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
القيهر1 رقم 24 - 62444 النيظور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.8135

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 نونبر) (25 في) املؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل 

 MATERIAUX DE املحدو 1)

 CONSTRUCTION YAMAMA

144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 

شيرع) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
النيظور) (62444 (- (24 رقم) القيهر1 

املغرب نتيجة ل):)ال �شيء.

شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
النيظور) (62444 (- (24 رقم) القيهر1 

املغرب.)

و عين:

الجوهري) محلد  السيد)1))

السالم) املطير تجزئة  حي  وعنوانه)ا))

62444)النيظور املغرب كلصفي))1))

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلنيضور بتيريخ))1) آنبر)

2422)تحت رقم))544.

(48I

sofoget

TOTRADEK

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

TOTRADEK شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي القنيطر1 

51 زنقة لبنين مكتب ) - 444)1 

القنيطر1 املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 

.52347

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 فبرا ر) (4( في) املؤرخ 

املصي قة على):

غينيوي) هند  ((1( السيد) تفويت 

أصل) من  اآتليعية  حصة  (544

544)حصة لفيئد1 السيد))1)) يسين)

العلري بتيريخ))4)فبرا ر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 1( بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93681.

(49I

 SOCIETE(KHIAR(MOHAMED(CONSULTING 

SARL AU

 SOCIETE KHIAR
MOHAMED CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE(KHIAR(MOHAMED
CONSULTING SARL AU

شيرع فيصل بن عبد العزيز زنقة 
االطلس 2 رقم 28 وآد1 ، 64444، 

وآد1 املغرب
 SOCIETE(KHIAR(MOHAMED

CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : شيرع 

فيصل بن عبد العزيز زنقة االطلس 
2 رقم 28 - 64444 وآد1 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.23937
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في))1)أكتوبر)2422)تقرر حل)
 SOCIETE( KHIAR( MOHAMED
ذات) شركة  (CONSULTING
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
 14.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 
 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع)
فيصل بن عبد العزيز زنقة االطلس)2 
رقم)28)-)64444)وآد1 املغرب نتيجة)

ل توقيف النشيط.
و عين:

محلد جيير وعنوانه)ا)) السيد)1))
زنقة) العزيز  عبد  بن  فيصل  شيرع 
وآد1) (64444  28 رقم) (2 االطلس)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
شيرع) وفي  (2422 أكتوبر) (21 بتيريخ)
فيصل بن عبد العزيز زنقة االطلس)2 

رقم)28)-)64444)وآد1 املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم))242.

(14I
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sofoget

RAMYREST
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
إنشيء)فرع تيبع للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
RAMYREST شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي القنيطر1 
1)1 شيرع محلد   وري مكتب 1 - 

444)1 القنيطر1 املغرب.
إنشيء فرع تيبع للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.39737

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)11)نونبر)2422)تقرر إنشيء)
(- التسلية) تحت  للشركة  تيبع  فرع 
والكيئن بيلعنوان مهد ة تجزئة رقم)
(----- (- (5 ))ومحل رقم) 15)محل رقم)
طرف) من  واملسير  املغرب  القنيطر1 

السيد)1))نبيل القبيقبي.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93684.

(11I

AFIDACOM

STONEVAN
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

افيدكوم 
7 و17 تجزئة السيكون األطلس 
طريق صفرو ، 34444، فيس 

املغرب.
إعالن عن قفل التصفية.

شركة STONEVAN شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1 ذات شريك 

واحد في طور التصفية
وعنوان مقرهي االآتليعي : 26 أ 

تجزئة الزيتونة 1 الضحى - 34444 
فيس املغرب.

مبلغ رأسليلهي 144.444  رهم 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.56287
السيد1) املصفي:) وعنوان  اسم 
مصري) أمحلد حسن محلد حلمي،)
الجنسية)،)الحيمل لبطيقة التعريف)
 (5 ب) والسيكن  (Z415((8C رقم)
تجزئة الحد قة وا  فيس-) ((Q زنقة)

فيس.
االستثنيئي) القرار  بلقت�شى 
للشريك الوحيد املؤرخ في)12) آنبر)

2421)تقرر مي  لي:
مصفي) تقرير  على  املصي قة  (•
التصفية) بعللييت  املتعلق  الشركة 

التي قيم بهي.
•)تسليم وصل إبراء)لللصفي عن)

عللييت التصفية.
لشركة) التصفية  قفل  تقرير  (•
STONEVAN)شركة ذات املسؤولية)
ابتداء) املحدو 1 ذات شريك واحد،)
االستثنيئي) العيم  الجلع  تيريخ  من 

املذكور أعاله.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
فبرا ر) (25 بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)1030/022. 
(12I

LE(MAROCAIN(FRUITS&NUTS(SARL(AU

GIPSY EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

GIPSY EVENTS
رقم 52 شيرع موالي رشيد شقة ب 
3 كليز مراكش ، 4444)، مراكش 

املغرب
GIPSY EVENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 52 
شيرع موالي رشيد شقة ب 3 كليز 
مراكش - 4444) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131567
في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 48) آنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 GIPSY(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.EVENTS
األحداث) (: غرض الشركة بإ جيز)

واالتصيالت
)تيآر معدات السلعي البصري.

السلعية) املعدات  تأآير 
االآتليعي) املقر  والبصرية.عنوان 
شقة) رشيد  موالي  شيرع  (52 رقم) (:
مراكش) ((4444 (- كليز مراكش) (3 ب)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد1 مروى جليفى):)144)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) جليفى  مروى  السيد1 
2))زنقة فر ي طيبق)3)شقة)5)بلفد ر)
البيضيء) الدار  (24(54 البيضيء)

املغرب).
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) جليفى  مروى  السيد1 
2))زنقة فر ي طيبق)3)شقة)5)بلفد ر)
البيضيء) الدار  (24(54 البيضيء)

املغرب)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)52)2)1.
(13I

ACCOUN-TAX(SERVICES

DAR BOUNOUAR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOUN-TAX(SERVICES
 RUE IBN TOUMERT IMM
 BELKZIZ(N° 10 GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC
DAR BOUNOUAR شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 9  رب 
بونوار قيعة بنيهض - 4434) 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
31(21

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2447 ميي) (42
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 DAR (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BOUNOUAR
:) ار) بإ جيز) الشركة  غرض 
 9 (: االآتليعي) املقر  الضييفةعنوان 
 (4434 (-  رب بونوار قيعة بنيهض)

مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
إ ون) أندري  كريستيين  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (144 (:

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
إ ون) أندري  كريستيين  السيد 
عنوانه)ا))9) رب بونوار قيعة بنيهض)

4434))مراكش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
إ ون) أندري  كريستيين  السيد 
عنوانه)ا))9) رب بونوار قيعة بنيهض)

4434))مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
49) ني ر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2448)تحت رقم)714)3.
(1(I
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FISCALITY CONSULTING CENTER

SARAH MAJ DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc
SARAH MAJ DESIGN شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي علير1 

بركة ا6 املحل السفلي شيرع قدميء 
املراكشيين آليز مراكش - 4444) 

مراكش املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.79787

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
رفع) تم  (2422 45) آنبر) في) املؤرخ 
رأسليل الشركة بلبلغ قدره)»94.444 
إلى) »14.444) رهم«) أي من)  رهم«)
»144.444) رهم«)عن طريق):)تقد م)

حصص نقد ة أو عينية.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)1)137.

(15I

FISCALITY CONSULTING CENTER

BEM EQUIPMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(maroc

BEM EQUIPMENT شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
املسير الرقم 7/64 طريق اسفي 
مراكش - 4444) مراكش املغرب.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.143563
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
رفع) تم  (2422 49) آنبر) في) املؤرخ 
رأسليل الشركة بلبلغ قدره)»94.444 
إلى) »14.444) رهم«) أي من)  رهم«)
»144.444) رهم«)عن طريق):)تقد م)

حصص نقد ة أو عينية.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)4)137.
(16I

KSG(GROUP

مجموعة ك.س.ج
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رفع رأسليل الشركة

KSG(GROUP
الرحلة gh1 -متجر 11 - الطيبق 

االر�شي - علير1 -7 آليعة  ار بوعز1 
-اقليم النواصر، 27223، الدار 

البيضيء املغرب
مجلوعة ك.س.ج شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الرحلة 
gh1 -متجر 11 - الطيبق االر�شي - 
علير1 -7 آليعة  ار بوعز1 -اقليم 
النواصر الرحلة gh1 -متجر 11 - 
الطيبق االر�شي - علير1 -7 آليعة 
 ار بوعز1 -اقليم النواصر 27223 

الدار البيضيء املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.57699

العيم) الجلع  بلقت�شى 
46) آنبر) في) املؤرخ  اإلستثنيئي 
الشركة) رأسليل  رفع  تم  (2422
»39.444.444) رهم«) قدره) بلبلغ 
إلى) »155.444.444) رهم«) من) أي 

(: عن طريق) »444.444.)19) رهم«)
أربيح أو عالوات) أو  إ ميج احتييطي 

إصدار في رأس امليل.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 49 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9744)8.
(17I

PREMIUM FINANCE

HELENIC
إعالن متعد  القرارات

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT(LEVET(ET(FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH(MAROC

HELENIC »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: شقة رقم 
3 الطيبق الثيني رقم 951 تجزئة 

املسير طريق آسفي - 4444) مراكش 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.128341
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)43)أكتوبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
 583 :)السيد1 اسية الحلري) تفويت)
 167 الحلري) السيد رشيد  (, حصة)
 167 الحلري) امين  السيد  (, حصة)
الزهراء) فيطلة  والسيد1  حصة 
السيد) لفيئد1  حصة.) (83 الحلري)
عبدالصي ق) والسيد  فيتحي  امين 
الشركة) رسلأل  فيتحي.وبهذا  تكون 
من)1444)حصة مقسلة على الشكل)
التيلي):السيد امين فيتحي)544)حصة)
 544 فيتحي) عبدالصي ق  والسيد 

حصة
على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
قبول استقيلة السيد1 اسية) مي لي:)
فيتحي) امين  السيد  تعيين  الحلري.)
والسيد عبدالصي ق فيتحي مسير ن)

للشركة وهذا ملد1 غير محدو 1.

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
بيلتوقيع) ملزمة  الشركة  ستكون 
الوحيد للسيد امين فيتحي او السيد)
غير) ملد1  وهذا  فيتحي  عبدالصي ق 

محدو 1.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
 1444 من) الشركة  رسلأل   تكون 
التيلي) الشكل  على  مقسلة  حصة 
54444) رهم) فيتحي) امين  :السيد 
 54444 والسيد عبدالصي ق فيتحي)

 رهم.
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
 1444 من) الشركة  رسلأل   تكون 
حصة)144) رهم لكل حصة مقسلة)
على الشكل التيلي):السيد امين فيتحي)
عبدالصي ق) والسيد  حصة  (544

فيتحي)544)حصة.
على) الذي  نص  (:12 رقم) بند 
فيتحي) امين  السيد  تعيين  مي لي:)
والسيد عبدالصي ق فيتحي مسير ن)
للشركة وهذا ملد1 غير محدو 1 وبهذا)
بيلتوقيع) ملزمة  الشركة  ستكون 
الوحيد للسيد امين فيتحي او السيد)
غير) ملد1  وهدا  فيتحي  عبدالصي ق 

محدو 1.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2721)1.

(18I

Les(bons(comptes

SGFO CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

Les(bons(comptes
 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc
SGFO CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي  رب 

مراكش بلوك 18 رقم 34 الطيبق 
الثيلث محلد ة - 28834 املحلد ة 

املغرب.
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تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.15639
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)47) آنبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
 34 رقم) (18 بلوك) مراكش  » رب 
 28834 (- محلد ة) الثيلث  الطيبق 
سبتة) »شيرع  إلى) املغرب«) املحلد ة 
الشقة) (1 الطيبق) (36 حي مريم رقم)
املحلد ة) (28824 (- 3املحلد ة)

املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) بيملحلد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)79)2.

(19I

BENKADDOUSS(TRAVAUX(PUBLICS

 BENKADDOUSS TRAVAUX
PUBLICS

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
رفع رأسليل الشركة

 BENKADDOUSS(TRAVAUX
PUBLICS

 N20 IMM(B(ETAGE 3
 RESIDENCE(GREEN(WORKS

 SIDI(MAAROUF، 20280،
CASABLANCA MAROC

 BENKADDOUSS(TRAVAUX
PUBLICS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 24 

طيبق 3 عليرB 1-إقيمة آرين وركس 
سيدي معروف - 24284 الدار 

البيضيء املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.224313

العيم) الجلع  بلقت�شى 
46) آنبر) في) املؤرخ  اإلستثنيئي 
الشركة) رأسليل  رفع  تم  (2422
»5.444.444) رهم«) قدره) بلبلغ 
إلى) »5.444.444) رهم«) من) أي 
(: طريق) عن  »14.444.444) رهم«)

تقد م حصص نقد ة أو عينية.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854833.
(24I

الحضري ا لوبليي

الحضري ايموبيليي
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

الحضري ا لوبليي
املحل الكيئن بيلطيبق األر�شي 

رقم 2) تجزئة أم القرى بنسو 1 ، 
34434، فيس املغرب

الحضري ا لوبيليي شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : املحل 
الكيئن بيلطيبق األر�شي رقم 2) 

تجزئة أم القرى بنسو 1 - 34434 
فيس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.56885

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 42) آنبر) في) املؤرخ 
حل الحضري ا لوبيليي شركة ذات)
رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
بيلطيبق) الكيئن  املحل  اإلآتليعي 
القرى) أم  تجزئة  ((2 رقم) األر�شي 
بنسو 1)-)34434)فيس املغرب نتيجة)
اللنتيئج السلبية طوال مد1 اشتغيل)

الشركة.
و عين:

الحضري) عزيز  السيد)1))
 2 تجزئة تغيت) (15( رقم) وعنوانه)ا))
فيس املغرب) (34494 طريق مكنيس)

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
املحل) وفي  (2422 42) آنبر) بتيريخ)
 (2 رقم) األر�شي  بيلطيبق  الكيئن 
 34434 (- بنسو 1) القرى  أم  تجزئة 

فيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5289/022.
(21I

DK(PARTNERS(MAROC

MINTHR
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

DK(PARTNERS(MAROC

 Boulevard(Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème(ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

MINTHR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي املركز 

التجيري غيندي، شيرع غيندي، مبنى 

9 الطيبق الثيني رقم 5 - 24444 

الدار البيضيء املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565131

 29 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 شتنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MINTHR

(، مبرمج) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

محلل)،)مصلم كلبيوتر)،)استشيرات)

املركز) (: إ اريةعنوان املقر االآتليعي)

التجيري غيندي،)شيرع غيندي،)مبنى)

9)الطيبق الثيني رقم)5)-)24444)الدار)

البيضيء)املللكة املغربية.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد كريم حلراس):)844)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

 244 (: السيد عبد الحق لطرش)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) حلراس  كريم  السيد 
شيرع) (1( رقم) (، بلوك هـ) (، (6 قطيع)

الربيط) (14144 رييض) حي  الريحين 

املللكة املغربية.

لطرش) الحق  عبد  السيد 

رقم) تكى  عين  تخصيص  عنوانه)ا))

املغرب) املحلد ة  بني  خلف  (258

املللكة) البيضيء) الدار  (28815

املغربية.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) حلراس  كريم  السيد 
شيرع) (1( رقم) (، بلوك هـ) (، (6 قطيع)

الربيط) (14144 رييض) حي  الريحين 

املللكة املغربية

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 49 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)-.

(22I

SOFIDACE

SMBP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رفع رأسليل الشركة

SOFIDACE

 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL(HAY(RIAD ، 10100،

RABAT MAROC

SMBP SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار أوال  

عثلين لغوازي , الصخيرات - 12454 

الصخيرات املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.127577

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تم) (2422 أكتوبر) (31 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 

أي) »7.500.000,00) رهم«)

إلى) »500.000,00) رهم«) من)

طريق) عن  »8.000.000,00) رهم«)

الشركة) مع   ون  مقيصة  إآراء) (:

املحد 1 املقدار واملستحقة.
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (22 بتيريخ) بتلير1  االبتدائية 

2422)تحت رقم))938.

(23I

ائتلينية بيين حنين

HAMOUDI-KECH
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشيط الشركة)

ائتلينية بيين حنين

عرصة ملعيش طريق املستو ع 

البلدي رقم 7)1 مراكش ، 4444)، 

مراكش مراكش

HAMOUDI-KECH شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي سيدي 

 وسف بن علي  ار البيرو  رقم291 

بيب اغليت - 4444) مراكش 

املغرب.

توسيع نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.93471

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تلت) (2422 46) آنبر) في) املؤرخ 

نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):

مقهى.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2723)1.

(2(I

SERVER INC

PERFECT SHAP
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

SERVER INC

منصور ابن عيمر تجزئة ا ريسيي ، 

94444، طنجة املغرب

PERFECT SHAP شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 85 تجزئة 
نيرآيس 3 املحل 6 - 94444 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.839(7

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (2( املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسليلهي) مبلغ  (PERFECT SHAP
مقرهي) وعنوان  14.444) رهم 
اإلآتليعي)85)تجزئة نيرآيس)3)املحل)
94444)طنجة املغرب نتيجة ل):) (-(6
املنيفسة وال وآد اي نشيط تجيري)

والسبب كوفيد)19.
و حد  مقر التصفية ب)85)تجزئة)
94444)طنجة) (- (6 املحل) (3 نيرآيس)

املغرب.)
و عين:

عشي) ب  شيليء) السيد)1))
 3 نيرآيس) تجزئة  (85 وعنوانه)ا))
املغرب) طنجة  (94444  6 املحل)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264613.
(25I

FIGENOR

GEO ELECTRONIC-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

GEO(ELECTRONIC-SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
الحسن الثيني العروي - 62554 

النيظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.24447

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (21 في) املؤرخ 

املصي قة على):
حيمدي) بشير  ((1( السيد) تفويت 
254)حصة اآتليعية من أصل)544 
جيلد رحو) ((1( حصة لفيئد1 السيد)

بتيريخ)21)نونبر)2422.
نورالد ن) ((1( السيد) تفويت 
من) اآتليعية  حصة  (254 بوحجر1)
السيد) لفيئد1  حصة  (544 أصل)
نونبر) (21 محلد املرابطي بتيريخ) ((1(

.2422
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)15) آنبر)

2422)تحت رقم)5412.
(26I

Chtita(ayyoub

LA CACHINA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Chtita(ayyoub
 hay(saada(ain(taoujdate ، 16
51100، Ain(taoujdate(Maroc

LA CACHINA شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي محل رقم 
100،98،96 بشيرع الكرامة الزهور1 

- 34464 فيس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.73265

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 48) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1))اسليعيل بوكير)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (544
1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))آوا )

الهياللي بتيريخ)48) آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)6964/2022.
(27I

ائتلينية بيين حنين

SMAIN VIP
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلينية بيين حنين

عرصة ملعيش طريق املستو ع 

البلدي رقم 7)1 مراكش ، 4444)، 

مراكش مراكش

SMAIN VIP شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الطيبق 

السفلي عليرE2(3 1 مسير1 2 العنبر 

1-136 مراكش - 4444) مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131751

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 41) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SMAIN VIP

كراء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

املقر) سيئقعنوان  بدون  السييرات 

علير1) السفلي  الطيبق  (: االآتليعي)

E2(3)مسير1)2)العنبر)136-1)مراكش)

-)4444))مراكش املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

: بنسليعين) العزيز  عبد   السيد 

144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
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بنسليعين) العزيز  عبد  السيد 

عنوانه)ا))تجزء1 النخيل)1)رقم)246 

تيركة)4444))مراكش املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

بنسليعين) العزيز  عبد  السيد 

عنوانه)ا))تجزء1 النخيل)1)رقم)246 

تيركة)4444))مراكش املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم))269)1.

(28I

Khidmat(Attajir

EROMASS

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسليل الشركة

Khidmat(Attajir

 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 45

52000، ERRACHIDIA(MAROC

EROMASS شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي ص ب 

259 الزنقة 1 الرقم 65 تيركة 

الجد د1 - 52444 الرشيد ة 

الرشيد ة.

رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.22(5

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم) (2422 نونبر) (28 في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 

»944.444) رهم«)أي من)»144.444 

»1.444.444) رهم«) إلى)  رهم«)

مقيصة مع   ون) إآراء) (: عن طريق)

الشركة املحد 1 املقدار واملستحقة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 19 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)984/2022.

(29I

FIDU ALIMTYAZ

SOLIDE INOX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن آلون 

مكيتب أشرف، مكتب )1 الطيبق 2 

FES MAROC ،34444 ، فيس

SOLIDE INOX SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي قطعة رقم 

9) تجزئة لزرق الزهور 2 فيس - 

34444 فيس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

7(913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 45) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SOLIDE INOX SARL AU

بيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

االملنيوم بيلتقسيط)

املقر) مختلفةعنوان  اشغيل 

تجزئة) ((9 رقم) قطعة  (: االآتليعي)

34444)فيس) (- 2)فيس) لزرق الزهور)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: االمغيري) محلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد محلد االمغيري عنوانه)ا))
بوينس) زنقة  (23 االسليعيلية) شيرع 

فيس) (34444 فيس) (1 ا رس الزهور)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد االمغيري عنوانه)ا))
بوينس) زنقة  (23 االسليعيلية) شيرع 

فيس) (34444 فيس) (1 ا رس الزهور)

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5329/022.

(34I

sofoget

TRANS PAGHIA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

TRANS PAGHIA شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي القنيطر1 

23 شيرع أنوال علير1 فلوري 11 

مكتب ) - 444)1 القنيطر1 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.5(957

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تلت) (2422 غشت) (19 في) املؤرخ 

املصي قة على):

شوراق) وليد  ((1( السيد) تفويت 

أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.444

1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))عزيز)

النيجي بتيريخ)19)غشت)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 41 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)5)935.

(31I

sofoget

TRANS PAGHIA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد د للشركة

sofoget
 Kenitra,( 37( rue( mohamed
 qorri(residence(chaimae(bur(n°(2

et(3(،(14000،(kenitra(maroc
ذات) شركة  (TRANS PAGHIA
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان 
علير1) أنوال  شيرع  (23 القنيطر1)
 1(444 (- (( مكتب) (11 فلوري)

القنيطر1 املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري)
.5(957

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تم تعيين) 19)غشت) املؤرخ في)
مسير آد د للشركة السيد)1))النيجي)

عزيز كلسير وحيد
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 41 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)5)935.

(32I

sofoget

ACHAK EL GHARB
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وفي1 شريك

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
ACHAK(EL(GHARB شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 

1927 بير الرامي آنوبية - 444)1 
القنيطر1 املغرب.

وفي1 شريك
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رقم التقييد في السجل التجيري 
.31477

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تم اإلعالم) 23)نونبر) املؤرخ في)
عشيق) الكيمل  عبد  الشريك  بوفي1 
(
ً
تبعي الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
أكتوبر) (31 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2422)بيلشكل األتي):
 214 (، عشيق) رشيد  السيد)1))

حصة.
السيد)1))عبدالحق عشيق)،)214 

حصة.
 214 (، عشيق) ا ريس  السيد)1))

حصة.
 124 (، شليعة) عاللة  السيد)1))

حصة.
 145 (، عشيق) عزيز1  السيد)1))

حصة.
 145 (، عشيق) اسليء) السيد)1))

حصة.
السيد)1))كوثر علوان)،)14)حصة.
السيد)1))ملييء)علوان)،)14)حصة.
السيد)1))وئيم علوان)،)14)حصة.
السيد)1))هنيء)علوان)،)14)حصة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93691.
(33I

ONTEX HYGIENE

ULTIMA DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

ULTIMA DEVELOPPEMENT
14,زنقة واشنطن الطيبق السفلي 
رقم ) ، 24464، الدار البيضيء 

MAROC
 ULTIMA DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 5 شيرع 
عبد هللا بن  يسين بيلدون الطيبق 
5 رقم 5 - 24444 الدار البيضيء 

املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.511171

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)46) آنبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
»5)شيرع عبد هللا بن  يسين بيلدون)
الدار) (24444 (- (5 رقم) (5 الطيبق)
مجلوعة) (2« إلى) املغرب«) البيضيء)
 2 علير1) (1 رقم) (1 الفر وس الطيبق)
الدار) (24444 (- 1)عين السبع) تجزئة)

البيضيء)املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854745.
(3(I

AC CONSEIL

البردعي اكسسوار
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AC CONSEIL
زنقة عبد الكريم بنجلون مكيتب 

اشرف الطيبق الخيمس مكتب رقم 
1) املد نة الجد د1 فيس ، 34444، 

فيس املغرب
البر عي اكسسوار شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : تجزئة 
ملسفر اقيمة زمر 1 ) شقة 6 الطيبق 
الثيني طريق ا لوزار - 34444 فيس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.(4589

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 أكتوبر) (26 في) املؤرخ 
ذات) شركة  اكسسوار  البر عي  حل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
 2.(44.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
شقة) (( زمر 1) اقيمة  ملسفر  تجزئة 
(- ا لوزار) طريق  الثيني  الطيبق  (6

34444)فيس املغرب نتيجة الغالق.
و عين:

السيد)1))كوثر البر عي وعنوانه)ا))

الخيل) ملعب  الحد قة  تجزئة  ((8

 ( شقة) الثيني  الطيبق  ا ة  اقيمة 

املد نة الجد د1)34444)فيس املغرب)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

وفي تجزئة) (2422 أكتوبر) (26 بتيريخ)

ملسفر اقيمة زمر 1)))شقة)6)الطيبق)

34444)فيس) (- الثيني طريق ا لوزار)

املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية بفيس بتيريخ))2)نونبر)2422 

تحت رقم)4877/022.

(35I

DRIEB(&(ASSOCIES

DIGICOUNT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE

 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،

20110، CASABLANCA(MAROC

DIGICOUNT شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 26, محج 

مرس السلطين الطيبق األول الرقم 

3 - 24134 الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565237

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.DIGICOUNT

غرض) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
الشركة بشكل مبيشر سواء)لفيئدتهي)
أو عن طريق املشيركة أو لفيئد1 الغير)

سواء)في املغرب أو في الخيرج:
أميم) املشور1 والدعم  جدميت  (•
والسلطيت) والشركيت  الخواص،)
املحلية وغيرهي من الهيئيت العلومية)

أو الخيصة.
•)اإلعينة في السكرتيرية القينونية.

•)املسيعد1 الهيتفية وغيرهي.
واستئجير) الشركيت،) توطين  (•

املكيتب ومسيحيت العلل املشتركة.
•)التكوين.

•)أعليل املكتب.
آليع املعيمالت) (، وبشكل أعم) (•
التجيرية أو الصنيعية أو املنقولة أو)
أو) مبيشر  بشكل  املتعلقة  العقيرية 
بواحد1) (، كلًيي أو آزئًيي) (، غير مبيشر)
املذكور1) العللييت  من  أجرى  أو 
أعاله بطريقة تسهل أو تعزز أو تطور)
نشيط الشركة)،)وكذلك أي مشيركة)
بأي شكل) (، ،)مبيشر1 أو غير مبيشر1)
من األشكيل)،)في الشركيت التي تسعى)
لتحقيق أهداف مليثلة أو ذات صلة.

عنوان املقر االآتليعي):)26,)محج)
مرس السلطين الطيبق األول الرقم)3 

-)24134)الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
حصة) (144 (: ا ريب) علي  السيد 

بقيلة)100,00) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد علي ا ريب عنوانه)ا))زنقة)
ب) (7 املولد) إقيمة  الشر�شي  أحلد 
طيبق)5)شقة))5)أنفي)-)الدار البيضيء)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي ا ريب عنوانه)ا))زنقة)
ب) (7 املولد) إقيمة  الشر�شي  أحلد 
طيبق)5)شقة))5)أنفي)-)الدار البيضيء)

املغرب
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9832)8.
(36I

Notaire

JOB SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

Notaire
 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc
JOB SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 67 زنقة 
شوفيلي بيير الطيبق 5 رقم 16 - 
24343 الدار البيضيء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري -.

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2415 أكتوبر) (24 في) املؤرخ 

املصي قة على):
جليل مصيف) ((1( تفويت السيد)
154)حصة اآتليعية من أصل)344 
مصطفى) ((1( السيد) لفيئد1  حصة 

العنيب بتيريخ))2)غشت)2415.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2415)تحت رقم)93)44588.
(37I

ائتلينية بيين حنين

TRUE TALENT AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلينية بيين حنين
عرصة ملعيش طريق املستو ع 

البلدي رقم 7)1 مراكش ، 4444)، 
مراكش مراكش

TRUE TALENT AGENCY شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 5)3 

املسير طريق اسفي مراكش - 4444) 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
1348(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 TRUE (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.TALENT AGENCY
مقيول) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) التوظيفعنوان  جدميت 
املسير طريق اسفي) (3(5 (: االآتليعي)

مراكش)-)4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: جلوفي) عفيف  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) جلوفي  عفيف  السيد1 
 6 شقة) (127 علير1) اكيدر  تجزئة 

4444))مراكش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) جلوفي  عفيف  السيد1 
 6 شقة) (127 علير1) اكيدر  تجزئة 

4444))مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) ني ر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)1618)1.
(38I

azzouziabdelali

SOUKNAMOD
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES(MAROC
SOUKNAMOD شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : الطيبق 
األر�شي رقم 77 آنة الزيتون 
بنسو 1 - 34444 فيس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.64587
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 نونبر) (17 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (SOUKNAMOD حل)
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسليلهي)54.444) رهم)
الطيبق) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
األر�شي رقم)77)آنة الزيتون بنسو 1)
فيس املغرب نتيجة لعدم) (34444 (-

القدر1 على التسيير.
و عين:

عليلو جيلد وعنوانه)ا)) السيد)1))
رقم)77)آنة الزيتون بنسو 1)34444 

فيس املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
الطيبق) وفي  (2422 نونبر) (17 بتيريخ)
األر�شي رقم)77)آنة الزيتون بنسو 1)

-)34444)فيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5311/2022.

(39I

NJ BUSINESS

JAWHARAT EL GHERBAOUI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

NJ BUSINESS
مكيتب مريني مكتب رقم 19 الطيبق 
التيلث شيرع عبد الكريم بنجلون 
املد نة الجد د1 فيس املغرب، 

34444، فيس املغرب
 JAWHARAT EL GHERBAOUI

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : محل  وار 
اوال  الطيب اوال  الطيب السفلى - 

34444 فيس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.74935

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (25 املؤرخ في)
 JAWHARAT EL GHERBAOUI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
رأسليلهي) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
الطيب) اوال   محل  وار  اإلآتليعي 
34444)فيس) (- اوال  الطيب السفلى)

املغرب نتيجة الزمة ميلية.
و عين:

الغربيوي) احلد  السيد)1))
 36 مجلوعة) (( الفتح) وعنوانه)ا))
احلد) اوال   (1( رقم) (267 علير1)
الدار) (24444 النواصر) بوعز1   ار 
البيضيء)املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ)25)نونبر)2422)وفي محل  وار)
(- اوال  الطيب اوال  الطيب السفلى)

34444)فيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5263.
((4I

sofoget

cultural tours of mororcco
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 cultural(tours(of(mororcco

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي القنيطر1 
59 موالي عبد العزيز شيرع 

موالي عبد العزيز رقم ) - 444)1 
القنيطر1 املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.56583
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (43 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 cultural( tours( of الشريك الوحيد)
 144.444 مبلغ رأسليلهي) (mororcco
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
القنيطر1)59)موالي عبد العزيز شيرع)
 1(444 (- (( العزيز رقم) موالي عبد 
زيي 1) (: ل) نتيجة  املغرب  القنيطر1 

جسيئر الشركة.
و حد  مقر التصفية ب القنيطر1)
موالي) شيرع  العزيز  عبد  موالي  (59
عبد العزيز رقم)))-)444)1)القنيطر1)

املغرب.)
و عين:

وعنوانه)ا)) أقبلي  نبيل  السيد)1))
املغرب) القنيطر1  (1(444 القنيطر1)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 47 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93647.

((1I

sofoget

ACHAK EL GHARB
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد د للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
ACHAK(EL(GHARB شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 

1927 بير الرامي آنوبية - 444)1 
القنيطر1 املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.31477
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تعيين) (2422 نونبر) (23 املؤرخ في)
شيد) مسير آد د للشركة السيد)1))
عشيق و ا ريس عشيق شيد عشيق)

و ا ريس عشيق كلسير آجر
تبعي لوفي1 املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93691.
((2I

MOORE CASABLANCA

»Neo SB« نيو س.ب
إعالن متعد  القرارات

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

نيو س.ب »Neo(SB« »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 6، زنقة 
بوسينغ، الدار البيضيء - 24374 

الدار البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.39(181

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)43)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
قرأ) قد  أنه  الوحيد  املسيهم   صرح 
س.ب) نيو  لشركة  املسيهلة  سند 
التي) لألسهم  (NEO SB S.A.R.L.AU
 KS ميد ي) كس  شركة  في   لتلكهي 
املسيهم) MEDIA S.A.R.L.) وافق 
هذه) على  (، الغرض) لهذا  (، الوحيد)
 161 وفًقي ألحكيم املي 1) (، املسيهلة)

ي)-)3)من قينون الضرائب العيم.
ً
ثيلث

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
 قرر املسيهم الوحيد زيي 1 رأس امليل)
 (2.000.000,00( مليوني) بلقدار 

آالف) عشر1  من  ليلر  (،  رهم)
)10.000,00)) رهم إلى مليوني عشر1)
آالف))2.010.000,00)) رهم)،)وذلك)
بقيلة) آد د  سهم  (24.444 بإنشيء)
اسلية مقدر1 بـليئة))100,00)) رهم)

لكل منهلي.
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
نتيجة ملي سبق)،)تم تعد ل املي تين)6 
من النظيم األسي�شي على النحو) و7)
املسيهليت:) قوم) (:6 املي 1) التيلي:)
املسيهم الوحيد بتقد م املسيهليت)
السيد بوبكر صفراوي) (- ،)وهي:) نقًدا)
مي) أي  2.010.000,00) رهم 
مجلوعه مليونين وعشر1 آالف  رهم)
رأس) (:7 2.010.000,00) رهم املي 1)
بلبلغ) امليل  رأس  تحد د  تم  امليل:)
مليوني عشر1 آالف))2.010.000,00) 
 رهم)،)مقسم إلى عشرين ألف وميئة)
 (100,00( بليئة) سهم  ((24.144(
بيلكيمل) مكتتب  (، للسهم)  رهم 
االكتتيب) عند  بيلكيمل  ومدفوع 
ومخصص لـ)املسيهم الوحيد)،)وهو:)-)
السيد بوبكر صفراوي)24.144)سهم)
أي مي مجلوعه عشرين ألف وميئة)

24.144)سهم
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:6 رقم) بند 
املسيهم) املسيهليت:) قوم  مي لي:)
نقًدا) املسيهليت  بتقد م  الوحيد 
صفراوي) بوبكر  السيد  (- وهي:) (،
مي) أي  2.010.000,00) رهم 
مجلوعه مليونين وعشر1 آالف  رهم)

2.010.000,00) رهم
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
رأس امليل:)تم تحد د رأس امليل بلبلغ)
مليوني عشر1 آالف))2.010.000,00) 
 رهم)،)مقسم إلى عشرين ألف وميئة)
 (100,00( بليئة) سهم  ((24.144(
بيلكيمل) مكتتب  (، للسهم)  رهم 
االكتتيب) عند  بيلكيمل  ومدفوع 
ومخصص لـ)املسيهم الوحيد)،)وهو:)-)
السيد بوبكر صفراوي)24.144)سهم)
أي مي مجلوعه عشرين ألف وميئة)

24.144)سهم

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 28 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)7619)8.
((3I

PUSH CENTER

TEMESNA COSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
TEMESNA COSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
 BMCE حسن 2 ملك الخير 55 )بنيء
BANK) طيبق 2 سطيت - 24444 

سطيت املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.5759

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم) (2422 49) آنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
»244.444) رهم«)أي من)»144.444 
عن) »344.444) رهم«) إلى)  رهم«)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) االبتدائية بسطيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)1393/22.
(((I

SMT CONSULTING

نيريا
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

SMT CONSULTING
اقيمة الداكي رقم 6 شقة رقم 1 الحي 
الشتوي مراكش ، 4444)، مراكش 

املغرب
نير ي شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  رب 
املعد1 آنين بن الشجر1 رقم 33 

مراكش - 4444) مراكش املغرب.
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تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.118357
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تم تعيين) 46)شتنبر) املؤرخ في)
زكيني) مسير آد د للشركة السيد)1))

رآيء)كلسير آجر
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (15 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)6)122.
((5I

FIDUCONTROLE

إقامة تيليال
إعالن متعد  القرارات

FIDUCONTROLE
 BD(ABDELMOUMEN 57 BD 57
ABDELMOUMEN، 20366، الدار 

البيضيء املغرب
إقيمة تيليال »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 4)1 شيرع 

الحسن الثيني - 212644 الدار 
البيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.2(7589
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في))4)نونبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
أحلد) السيد  املسير  استقيلة  قبول 

فالح وإعطيئه البراء1 عن التسيير.)
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
،)مسير1) الدار البيضيء) (BE56231W
بنلخلوف) السيد  ونس  آد د1 
الدار) (01/04/1969 في) املز ا  
الوطنية) للبطيقة  الحيمل  البيضيء)
للتعريف رقم)BK53507)السيكن)13 
مسير) زنقة كيل بولو الدار البيضيء.)

آـــد ــــد)
على) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 
التوقيع مشترك بين املسير ن) مي لي:)
فيبريسي  وست) السيد1  والشريكين 

والسيد  ونس بنلخلوف

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)
النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  (:15 رقم) بند 
مي لي:)تعيين السيد1 فيبريسي  وست)
مسيران) بنلخلوف  والسيد  ونس 

آد دان للشركة ملد1 سنة)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 42 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)8754)8.
((6I

FIDUCONTROLE

باتــــوم
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رفع رأسليل الشركة

FIDUCONTROLE
 BD(ABDELMOUMEN 57 BD 57
ABDELMOUMEN، 20366، الدار 

البيضيء املغرب
بيتــــوم شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 95 شيرع 

محلد الخيمس الدار البيضيء 
212344 الدار البيضيء املغرب.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.8(379
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم) (2422 شتنبر) (45 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
من) أي  »3.944.444) رهم«)
»5.944.444) رهم«)إلى)»5.944.444 
 رهم«)عن طريق):)إ ميج احتييطي أو)
أربيح أو عالوات إصدار في رأس امليل.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 47 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)4622)8.
((7I

CADES SARL

RH LAND
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CADES SARL
 --46BD(ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE(N°3 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

RH LAND شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 6) شيرع 
الزرقطوني طيبق 1 رقم 3 - )2441 

الدارالبيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(69969

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 45) آنبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 
 RH LAND الوحيد) الشريك  ذات 
14.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
شيرع) ((6 اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان 
 2441( (- (3 1)رقم) الزرقطوني طيبق)
حل) (: املغرب نتيجة ل) الدارالبيضيء)

مبكر للشركة..
 (6 ب) التصفية  مقر  حد   و 
 3 رقم) (1 طيبق) الزرقطوني  شيرع 
الدارالبيضيء) (2441( الدارالبيضيء)

املغرب.)
و عين:

هرمو�شي) راضية  السيد)1))
طيبق) سلوى  تجزئة  (43 وعنوانه)ا))
 2441( كليفورنيي) (49 شقة) (41
((1( كلصفي) املغرب  الدارالبيضيء)

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854814.
((8I

FIDUCIAIRE RICH

LAYLA CASH
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE(MOHAMED(V,

 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC

LAYLA CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 41 

زنقة عالل بن عبد هللا مركز تلسينت 

- 61252 بوعرفة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.943

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 أكتوبر) (11 في) املؤرخ 

املصي قة على):

عبد) بلحبيب  ((1( السيد) تفويت 

من) اآتليعية  حصة  (3(4 الواحد)

((1( حصة لفيئد1 السيد) (3(4 أصل)

أكتوبر) (11 بتيريخ) مليكة  بلحبيب 

.2422

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (42 بتيريخ) بفجيج  االبتدائية 

2422)تحت رقم)365.

((9I

TARGET PARTNERS

GLOBEX INVESTISSEMENT
إعالن متعد  القرارات

TARGET PARTNERS

 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca

Maroc

 GLOBEX INVESTISSEMENT

»شركة املسيهلة«

وعنوان مقرهي االآتليعي: رقم 7 ، 

زقيق  ي لورييه ، القسم األول من 

 plateau ، مجلع عكيشة لألعليل

NE ، املبنى E ، 19 ، الطيبق 3.. 

.Casablanca(Maroc 24584

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.241593

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)23)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
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قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
زيي 1 في رأس امليل نقد ي بلي  صل إلى)
وعشرين) وثالثة  وجلسليئة  مليون 

ألف وستليئة))1.523.644)) رهم)؛
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
اإل ار1) ملجلس  الصالحييت  تفويض 
النهيئي) التنفيذ  من  التحقق  بغرض 
للزيي 1 في رأس امليل املذكور1 أعاله)؛

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
إنشيء)فئتين من األسهم)»O«)و»P«)؛

قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
إلى سهم) (»O« تحويل سهم من فئة)

.»P«(من فئة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
الذي  نص على مي لي:) بند رقم.:)

لم يغير أي بند من النظيم األسي�شي.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854774.
(54I

TARGET PARTNERS

GLOBEX INVESTISSEMENT
إعالن متعد  القرارات

TARGET PARTNERS
 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

 GLOBEX INVESTISSEMENT
»شركة املسيهلة«

وعنوان مقرهي االآتليعي: رقم 7 ، 
زقيق  ي لورييه ، القسم األول من 
 plateau ، مجلع عكيشة لألعليل
NE ، املبنى E ، 19 ، الطيبق 3. - 

.Casablanca(Maroc 24584
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.241593

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)49) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
لزيي 1) النهيئي  بيالستكليل  إقرار 
مليون) أق�شى قدره  بحد  امليل  رأس 
ألف) وعشرون  وثالثة  وجلسليئة 

وستليئة))1،523،600)) رهم)؛

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
من النظيم األسي�شي) (6 تعد ل املي 1)

للشركة
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

مواءمة النظيم األسي�شي للشركة)؛
قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
و (Wilfried( Arnaud( Poyet تعيين)

 Jean( Sebastien( Marie( Robert
عضويين) (Nicolas( Bergasse

آد د ن بلجلس اإل ار1)؛
قرار رقم)5:)الذي  نص على مي لي:)
 Fidaroc( Grant( Thornton تعيين)

مدقق حسيبيت ثين.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:6 رقم) بند 
مي لي:) بلغ رأس امليل عشر1 مال ين)
ألف) وعشرون  وثالثة  وثلينليئة 
)14823.644) رهم) وستليئة  رهم)
مغربي))مقسلة إلى:))1))ميئة وثلينية)
وثالثون) وجلسة  وميئتين  آالف 
 »O« الفئة) من  سهم  ((148.235(
بيلكيمل) ومدفوعة  بيلكيمل  مكتتب 
املقصو ) بيملعنى  عي  ة  أسهم  وهي 
من) ((1( سهم واحد) ((2( في القينون.)
الفئة)»P«)،)مكتتب بيلكيمل ومدفوع)
بيملعنى) أولوية  حصة  وهو  بيلكيمل 
من القينون) (262 املقصو  في املي 1)
وااللتزاميت) الحقوق  بنفس  ويتلتع 
مثل أسهم الفئة)»O«)تخضع لبعض)

الحقوق امليلية املحد 1.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854774.
(51I

EUREXMA

 POLY PRODUCTS AND
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
 POLY PRODUCTS AND

SERVICE شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 6) شيرع 
الزرقطوني الطيبق2 رقم 6 - 24444 

الدار البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
56(297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 POLY (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.PRODUCTS AND SERVICE
أو) تيآر  (: بإ جيز) الشركة  غرض 
وسيط استيرا  وتصد رعنوان املقر)
الزرقطوني) شيرع  ((6 (: االآتليعي)
الدار) (24444 (- (6 رقم) الطيبق2)

البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
144)حصة) (: السيد وليد جليفي)

بقيلة)14.444) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) جليفي  وليد  السيد 
السالم رقم)12) دي معروف)24444 

الدار البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) جليفي  وليد  السيد 
معروف) سيدي  (12 رقم) السالم 

24444)الدار البيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 41 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)--.

(52I

FRESH AIR NATION

DLKA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

DLKA(TRANS
29 شير ع علر ابن العيص رقم 26 
الطيبق التيلت 29 شير ع علر ابن 
العيص رقم 26 الطيبق التيلت، 

94414، طنجة املغرب
DLKA(TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 29 شير 
ع علر ابن العيص رقم 26 الطيبق 
التيلت طنجة 94414 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
132999

 49 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422  آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 DLKA(: اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي)

.TRANS
نقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
(: االآتليعي) املقر  البضيئععنوان 
 26 شير ع علر ابن العيص رقم) (29
الطيبق التيلت طنجة)94414)طنجة)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 144 (: السيد عبدالكريم بندا 1)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
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بندا 1) عبدالكريم  السيد 
علير1) طنجة  مجلع   ير  عنوانه)ا))
1)مجلوعة)3)رقم)13)طنجة)94444 

طنجة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
بندا 1) عبدالكريم  السيد 
علير1) طنجة  مجلع   ير  عنوانه)ا))
1)مجلوعة)3)رقم)13)طنجة)94444 

طنجة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
49) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)683)1.

(53I

SOCIETE MODYANI SARL

NOD NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

NOD NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي السالم 

شيرع اإلميم البخيري رقم 12 - 
93244 املضيق املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.24911
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 14) آنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 NOD NEGOCE الوحيد) الشريك 
144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي السالم)
(- (12 رقم) البخيري  اإلميم  شيرع 
(: ل) نتيجة  املغرب  املضيق  (93244

*فشل املشروع..
حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
السالم شيرع اإلميم البخيري رقم)12 

-)93244)املضيق املغرب.)

و عين:
لبحيري) السيد)1)) يسين 
العليق) فم  الكرور1  حي  وعنوانه)ا))
((1( كلصفي) املغرب  مرتيل  (93154

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)98)2.
(5(I

RL CONSULTING

MEDIUM FINANCE
شركة املسيهلة

رفع رأسليل الشركة

» MEDIUM FINANCE «
رأسليل الشركة : 524.344.444 

 رهم.
املقر االآتليعي : 81-83, شيرع 
الجيش امللكي, الدار البيضيء.

 R.C : n° 205.709
بلوآب عقد عرفي مؤرخ بتيريخ)

34)نوفلبر)2422)تلت):
الشركة) رأسليل  في  الزيي 1  (-
إلى) 624.344.444) رهم  من)
املحققة بسحبهي من) (774.344.444

الحسيبيت الجيرية لللسيهلين)
 24 القينوني  وم) اإل داع  ثم 

 يسلبر)2422)تحت رقم)851466.
(55I

CORPORATE AUDIT GROUP

ABCRAD
إعالن متعد  القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
5)), شيرع عبد املومن، الطيبق 
الخيمس، رقم 22 ، 24444، 

casablanca(maroc
ABCRAD »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 67، زنقة 
عزيز بالل ، الطيبق الثيني، رقم 3 - 

24444 الدار البيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.(76(77
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)31)أكتوبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
 14 بيع) على  املصي قة  مي لي:)
عبد) طرف  من  اآتليعية  حصة 
شركة) لفيئد1  بيلحسين  الفتيح 

HUMANITAS
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

تعد ل القينون األسي�شي للشركة)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)

الحصص
بند رقم)8:)الذي  نص على مي لي:)

الرأسليل
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854849.
(56I

SOCIETE MODYANI SARL

 HIGHERS SERVICES OF
FNIDEQ

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
قفل التصفية

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

 HIGHERS SERVICES OF
FNIDEQ شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : تجزئة 

1 مستو ع رقم 2 منطقة األنشطة 
اإلقتصي  ة بيلفنيدق، املنطقة 

الحر1 وا  نيكروا - 93444 الفنيدق 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.31735
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (23 املؤرخ في)

 HIGHERS SERVICES OF FNIDEQ
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
مستو ع) (1 مقرهي اإلآتليعي تجزئة)
2)منطقة األنشطة اإلقتصي  ة) رقم)
بيلفنيدق،)املنطقة الحر1 وا  نيكروا)
نتيجة) املغرب  الفنيدق  (93444 (-

ل*فشل املشروع.
و عين:

اليسيني) الرحلن  عبد  السيد)1))
ابن) شيرع  (1 برانص) وعنوانه)ا))
عي�شى رقم)27 94444)طنجة املغرب)

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 1 وفي تجزئة) (2422 نونبر) (23 بتيريخ)
األنشطة) منطقة  (2 رقم) مستو ع 
املنطقة) بيلفنيدق،) اإلقتصي  ة 
الفنيدق) (93444 (- الحر1 وا  نيكروا)

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)89)2.
(57I

LABRASS MULTISERVICES SARL

BELQIS AGRI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شيرع االمير موالي عبد هللا ، 

74444، العيون املغرب
BELQIS AGRI شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي القسم 
2 زنقة 13 رقم 48 الداجلة - 73444 

الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
24661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 31) ني ر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BELQIS AGRI
:) عم) بإ جيز) الشركة  غرض 
(- والزراعية) الفالحية  األنشطة 
تجير1) (- األولي) الحصي   معيلجة 
بيع) (- الخيمة) الزراعية  املنتجيت 
املقر) الحية...عنوان  الحيوانيت 
 13 زنقة) (2 القسم) حي  (: االآتليعي)
الداجلة) (73444 (- الداجلة) (48 رقم)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد موالي ابيخ):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
1444)بقيلة) (: السيد موالي ابيخ)

144) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
حي) السيد موالي ابيخ عنوانه)ا))
القدس شيرع املعتلد بن عبي  زنقة)
العيون) (74444 العيون) (14 رقم) (42

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد موالي ابيخ عنوانه)ا))
القدس شيرع املعتلد بن عبي  زنقة)
العيون) (74444 العيون) (14 رقم) (42

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 48 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 

فبرا ر)2422)تحت رقم)223.
(58I

SOCIETE MODYANI SARL

CORDOBA CENTRO
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

CORDOBA CENTRO شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : تجزئة 
األمير1 زنقة ليل رفم 89 الطيبق 
األول - 93144 الفنيدق املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.299(5
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (23 املؤرخ في)
شركة ذات) (CORDOBA CENTRO
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
 89 رفم) ليل  زنقة  األمير1  تجزئة 
الفنيدق) (93144 (- األول) الطيبق 

املغرب نتيجة ل*فشل املشروع.
و عين:

بلحسن) محلد  السيد)1))
ليل) زنقة  األمير1  تجزئة  وعنوانه)ا))
املغرب) الفنيدق  (93144  89 رفم)

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
تجزئة) وفي  (2422 نونبر) (23 بتيريخ)
األمير1 زنقة ليل رفم)89)الطيبق األول)

-)93144)الفنيدق املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)96)2.

(59I

sj(business(center

TR7 MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

sj(business(center
 BD LARESISTANCE 81
 4EME(ETAGE(N8 81 BD

 LARESISTANCE 4EME(ETAGE
 N8، 20000، CASABLANCA

maroc

TR7 MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 11 شيرع 
سيدي محلد بن عبدهللا م ج حي 
بوركون الدار البيضيء - 4)244 

الدار البيضيء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.524(71

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 12) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
تيرافي) )1)) يسين  السيد) تفويت 
144)حصة اآتليعية من أصل)744 
عبد) ضو  ((1( السيد) لفيئد1  حصة 

الرحيم بتيريخ)13) آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)859389.
(64I

FIDUCIAIRE RICH

TALALET TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE(MOHAMED(V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
TALALET TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي قصر 
تغفرت,آليعة فركلة السفلى, 

تنجدا  ,الرشيد ة - 52444 تنجدا  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
16571

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.TALALET TRAVAUX
-اشغيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
(: االآتليعي) املقر  مختلفةعنوان 
قصر تغفرت,آليعة فركلة السفلى,)
52444)تنجدا ) (- ,الرشيد ة) تنجدا )

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 33( (: محلد) حلراني  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد حلراني امين):)333)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
 333 (: السيد حلراني عبد املنعم)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) محلد  حلراني  السيد 
,كلليلة) تنجدا ) تغفرت,) قصر 

52644)تنجدا  املغرب.
عنوانه)ا)) امين  حلراني  السيد 
قصر تاللت,)تنجدا ),كلليلة)52644 

تنجدا  املغرب.
املنعم) عبد  حلراني  السيد 
تنجدا ) تاللت,) قصر  عنوانه)ا))

,كلليلة)52644)تنجدا  املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محلد  حلراني  السيد 
,كلليلة) تنجدا ) تغفرت,) قصر 

52644)تنجدا  املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)511.
(61I

FIDUCIAIRE RICH

LAYLA CASH
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE(MOHAMED(V,
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 RICH,MIDELT ، 52400، RICH
MAROC

LAYLA CASH شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 41 زنقة 
عالل بن عبد هللا مركز تلسينت - 

61252 بوعرفة املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.943

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)11)أكتوبر)2422)تم تعيين)
السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

بلحبيب مليكة كلسير وحيد
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (42 بتيريخ) بفجيج  االبتدائية 

2422)تحت رقم)365.
(62I

آليل الصدقي محيسب معتلد

 BOUZAZ DE TRAVAUX ET
DE SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

آليل الصدقي محيسب معتلد
 86 رقم) سينيء) ابن  شيرع 
الخليسيت) (،15444 (، الخليسيت)

املغرب
 BOUZAZ DE TRAVAUX ET DE
املسؤولية) ذات  شركة  (SERVICES

املحدو 1
كلم) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
الترابية) الجليعة  مكنيس  طريق  (2
سيدي الغندور)-)15444)الخليسيت)

املغرب
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدو 1)
رقم التقييد في السجل التجيري):)

29661
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (4(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

 BOUZAZ DE TRAVAUX ET DE

.SERVICES

االنعيش) (: غرض الشركة بإ جيز)

مقيول االشغيل املختلفة) (- العقيري)

كلم) (: االآتليعي) املقر  والبنيءعنوان 

الترابية) الجليعة  مكنيس  طريق  (2

سيدي الغندور)-)15444)الخليسيت)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 333 (: البويرميني) محلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد زحنوني محلد):))33)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

 333 (: السيد ازرقين عبد القي ر)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

البويرميني) محلد  السيد 

عنوانه)ا))رقم)29)زنقة شيني علر حي)

السالم)15444)الخليسيت املغرب.

عنوانه)ا)) محلد  زحنوني  السيد 

بالطو) االصدقيء) تجزئة  (1 رقم)

الجد د1)444)2)الجد د1 املغرب.

القي ر) عبد  ازرقين  السيد 

عنوانه)ا)) وار ا ت بنعال ا ت سليلين)

الخليسيت) (15444 اوريبل) ا ت 

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محلد  زحنوني  السيد 

بالطو) االصدقيء) تجزئة  (1 رقم)

الجد د1)444)2)الجد د1 املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 13 بتيريخ) بيلخليسيت  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)39).

(63I

SOCIETE MODYANI SARL

TAYALAMI IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تغيير نشيط الشركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

TAYALAMI IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي االآتليعي تجزئة 
بيب سبتة رقم 17 ميبين الطيبقين 
املكتب رقم 2 - 93144 الفنيدق 

املغرب.
تغيير نشيط الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.26955

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تغيير) (2422 47) آنبر) املؤرخ في)
»*مختلف أنواع) نشيط الشركة من)

البنيء.«)إلى)»*)منعش عقيري.«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
12) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)67)2.
(6(I

SOCIETE MODYANI SARL

THE HONEST HEART
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

THE HONEST HEART شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

 كتور فرج رقم )8 - 94444 طنجة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.82(33
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 47) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1))عبدهللا أ جول)
 144 حصة اآتليعية من أصل) (84
اإلله) عبد  ((1( السيد) لفيئد1  حصة 

أ جول بتيريخ)47) آنبر)2422.
تفويت السيد))1))عبدهللا أ جول)
 144 حصة اآتليعية من أصل) (24
حصة لفيئد1 السيد))1))علي أ جول)

بتيريخ)47) آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم))26471.
(65I

amina(zouheir

بيني فير
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

amina(zouheir
 n°475 lotissment(wifaq(route

 ain(smen(zouagha(haute ،
30000، fes(maroc

بيني فير شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 3 علير1 
52 مكيتب اشرف شيرع محلد 
السي س فيس - 34444 فيس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.68393

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 )1) آنبر) في) املؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  فير  بيني  حل 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي)3)علير1)52)مكيتب)
اشرف شيرع محلد السي س فيس)-)
فيس املغرب نتيجة لتوقف) (34444

النشيط.
و عين:

لبنى االراري وعنوانه)ا)) السيد)1))
عين) طريق  عرفيت  تجزئة  ((1 رقم)
فيس املغرب) (34444 الشقف فيس)

كلصفي))1))للشركة.
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و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
3)علير1) 2422)وفي) )1) آنبر) بتيريخ)
مخلد) شيرع  اشرف  مكيتب  (52
فيس) (34444 (- فيس) السي س 

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5326/022.
(66I

CAP MONDIAL COMPTA

 INTERNATIONAL
 CONSTRUCTION
DEVELOPMENT

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
CAP MONDIAL COMPTA

 RUE(AKOUB(MANSOUR 1ER 2
 ETAGA(N1 ، 90000، TANGER

MAROC
 INTERNATIONAL
 CONSTRUCTION

DEVELOPMENT شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع عبد 

السالم بن بحوت تجزئة عشوب 
3 قطعة )14 الطيبق 1 رقم 1 على 

اليسير بطنجة - 94444 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري):)
133195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 49) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة) الشركة  تسلية 
بلختصر) اإلقتضيء) عند 
 INTERNATIONAL (: تسليتهي)
 C O N S T R U C T I O N

.DEVELOPMENT

تطوير) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

االعليل) (/ العقيرات في أعليل عيمة)

املقر) البنيءعنوان  في  املتنوعة 

بن) السالم  عبد  شيرع  (: االآتليعي)

 14( قطعة) (3 بحوت تجزئة عشوب)

على اليسير بطنجة) (1 رقم) (1 الطيبق)

-)94444)طنجة املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

144)حصة) (: السيد احلد لقد م)

بقيلة)1.444) رهم للحصة.)

144)بقيلة) (: السيد احلد لقد م)

1.444) رهم.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد احلد لقد م عنوانه)ا))حي)
الجيراري)42)زنقة)82)رقم)21 94444 

طنجة املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احلد لقد م عنوانه)ا))حي)
الجيراري)42)زنقة)82)رقم)21 94444 

طنجة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

16) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264698.

(67I

MOORE CASABLANCA

كس ميديا
إعالن متعد  القرارات

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

كس ميد ي »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 6 شيرع 

بوسينغ معيريف - 24374 الدار 

البيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.23(275
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)46) وليوز)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:41 رقم) قرار 
قرأوا) قد  بأنهم  الشركيء) مي لي:) قر 
صك تبرع السيد محلد أمين الكنوني)
وأربعين) أربعليئة  من  بيألسهم 
»كس) ) للكهي في شركة)

ً
سهلي ((((4(

السيد1) زوآته  لصيلح:) ميد ي«)
الجنسية) مغربية  (، كيران) بن  غيتة 
 1987 أبريل) (22 بتيريخ) املز ا 1  (،
بيلدار البيضيء)،)واملقيلة في)7)،)لوت)
(، كيليفورنيي الدار البيضيء) (، لوليت)
رقم) الوطنية  الهوية  بطيقة  حيملة 
BK337278):)سهم)4)2)؛)أطفيله:)•)
السيد ريين الكنوني)،)مغربي الجنسية)
بيلدار) (241( مي و) (3 املز ا  بتيريخ) (،
البيضيء)،)مقيم بيلدار البيضيء)،)فيال)
222)،)كيزا آرين تيون)،)آرين سيتي)،)
بوسكور1)،) لثله والده السيد محلد)
السيد) (• سهم.) (144 الكنوني:) أمين 
(، الجنسية) مغربي  (، الكنوني) آي  
بيلدار) (2416 شتنبر) (9 املز ا  بتيريخ)
(، البيضيء) بيلدار  مقيم  (، البيضيء)
آرين) (، كيزا آرين تيون) (، (222 فيال)
والده) ،) لثله  بوسكور1) (، سيتي)
 144 الكنوني:) أمين  محلد  السيد 
لهذا الغرض) (، سهم.) وافق الشركيء)
كلي) بيألسهم.) التبرع  هذا  على  (،
بهذا) الشركة  إجطير  عن  يستغنون 
التبرع بيألسهم)،)وفًقي لللي 1)195)من)
(، لذلك) والعقو .) االلتزاميت  قينون 
فإن التوزيع الجد د لرأس امليل هو)
كلي  لي:)السيد بوبكر صفراوي)1444 
الكنوني) أمين  محلد  السيد  سهم,)
كيران) بن  غيتة  السيد1  سهم  (564
 144 4)2)سهم السيد ريين الكنوني)
144)سهم) سهم السيد آي  الكنوني)

أي مي مجلوعه)2444)سهم
على) الذي  نص  (:42 رقم) قرار 
(، السيبقة) للقرارات  تيجة  مي لي:)
من النظيم) و7) (6 تم تعد ل املي تين)

األسي�شي

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)
النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  (:46 رقم) بند 
مي لي:) قوم الشركيء)التيلية أسليؤهم)
)وهي:)السيد)

ً
بتقد م املسيهليت نقدا

144.444) رهم) صفراوي) بوبكر 
 56.444 السيد محلد أمين الكنوني)
كيران) بن  غيتة  السيد1   رهم 
الكنوني) ريين  السيد  444.)2) رهم 
الكنوني) آي   السيد  14.444) رهم 
14.444) رهم أي مي مجلوعه ميئتي)

ألف  رهم)244.444) رهم
على) الذي  نص  (:47 رقم) بند 
مي لي:) بلغ رأس ميل الشركة ميئتي)
ألف))244.444)) رهم.)وهي مقسلة)
 (144( )2444))سهم بليئة) إلى ألفين)
بيلكيمل) بهي  املكتتب  للسهم   رهم 
ومخصصة) بيلكيمل  ومدفوعة 
بلي  تنيسب مع مسيهليتهم) للشركيء)
 1444 صفراوي) بوبكر  السيد  وهي:)
الكنوني) أمين  محلد  السيد  سهم 
كيران) بن  غيتة  السيد1  سهم  (564
 144 4)2)سهم السيد ريين الكنوني)
144)سهم) سهم السيد آي  الكنوني)
 2444 سهم) ألفي  مجلوعه  مي  أي 

سهم
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 42 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

غشت)2422)تحت رقم)833215.
(68I

ELJAMHARI CONSULTING

بودو برو بلوس
إعالن متعد  القرارات

ELJAMHARI CONSULTING
 RESIDENCE ASMAA DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA
MAROC

بو و برو بلوس »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: شقة 

رقم 19، علير1 )4)، إقيمة السكن 
األنيق، تجزئة العلرية، الدار 

البيضيء. - 24153 الدار البيضيء. 
املللكة املغربية..
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»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.514175
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في))4)أكتوبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
من) للشركة  اإلآتليعي  املقر  تحويل 
علير1) (،19 العنوان امتي:)شقة رقم)
تجزئة) األنيق،) السكن  إقيمة  (،(4(
العلرية،)الدار البيضيء.)إلى:)رقم))6،)
معروف،) سيدي  السالمة،) تجزئة 

الدار البيضيء.)
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

تحيين القينون األسي�شي للشركة)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
املقر اإلآتليعي للشركة هو:)رقم))6،)
معروف،) سيدي  السالمة،) تجزئة 

الدار البيضيء.)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 23 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)7292)8.
(69I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

RADOUANE ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE(GHASSAN(KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
RADOUANE(ISKANE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
األسليعيلية زنقة برازيليي - 34444 

فيس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.35419

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 45) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (RADOUANE( ISKANE
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي شيرع األسليعيلية)
فيس املغرب) (34444 (- زنقة برازيليي)

نتيجة ل):)توقف نشيط الشركة.
شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 34444 (- برازيليي) زنقة  األسليعيلية 

فيس املغرب.)
و عين:

الرحلين) عبد  نيآم  السيد)1))
تجزئة) (3 شقة) ((4 علير1) وعنوانه)ا))
فيس املغرب) (34444 مبروكة زواغة)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5328.
(74I

فيد تيكو ش م م

CHARK ELECTRONIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

فيد تيكو ش م م
شيرع موالي علي الشريف رقم 13 
لعري الشيخ ، 62444، النيظور 

املغرب
CHARK(ELECTRONIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي أوال  
بوطيب أربوز - 62444 النيظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.23745

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (48 في) املؤرخ 

املصي قة على):

الغفور) عبد  ((1( السيد) تفويت 

544)حصة اآتليعية من) الجرو ي)

أصل)1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))

أحلد أبراق بتيريخ)48)نونبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلنيضور بتيريخ))1) آنبر)

2422)تحت رقم)996).

(71I

TARGET PARTNERS

 NOVARTIS PHARMA
MAROC

إعالن متعد  القرارات

TARGET PARTNERS

 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca

Maroc

 NOVARTIS PHARMA MAROC

»شركة املسيهلة«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 11 كلم، 

طريق 114، شيرع الشفشيوني، حي 

الصنيعي 24254 الدار البيضيء 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.38519

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)13)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

 VIRGINIA السيد1) بيستقيلة  إقرار 

SUTHERLAND)من منصبهي كرئيسة)

وعضو ملجلس اإل ار1)؛

على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 

تعيين عضو آد د في مجلس) مي لي:)

اإل ار1)السيد1 زينب قر و ))؛

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

تعيين رئيس آد د لللجلس))السيد1)
زينب قر و ))؛

قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)

لشركة) الدائم  امللثل  بتغيير  إقرار 

السيد) من  (Novartis( Pharma( AG

إلى) (Georg( Schroeckenfuchs

،(Stefan(Thommen(السيد

قرار رقم)5:)الذي  نص على مي لي:)

لشركة) الدائم  امللثل  بتغيير  إقرار 

 Novartis( Pharma( Services( AG

من السيد سعد الد ن كينبريس إلى)

السيد1 زينب قر و )؛

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

الذي  نص على مي لي:) بند رقم.:)

لم يغير أي بند من النظيم األسي�شي.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854766.

(72I

FIDUCIAIRE OUSSADDEN CONSEIL

MARCELLA›S
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE OUSSADDEN

CONSEIL

 N°816 APPT(N°3 1er(ETAGE

 QUARTIER INDUSTIEL AL

 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

MARCELLA›S شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي محل رقم 

2 الطيبق السفلي علير1 ا زابيل 

2 اقيمة أونيست سينييتير 3 شيرع 

الحسنية كليز مراكش - 4444) 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MARCELLA’S
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مستغل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

االآتليعي) املقر  مطعم-مقهىعنوان 

الطيبق السفلي علير1) (2 :)محل رقم)

 3 2)اقيمة أونيست سينييتير) ا زابيل)

شيرع الحسنية كليز مراكش)-)4444) 

مراكش املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 744 (: أ وب) الفوكيني  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

344)حصة) (: السيد1 هكو أسليء)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) أ وب  الفوكيني  السيد 
 74 رقم) (18 س) بلوك  االنير1  حي 

مراكش)4444))مراكش املغرب.

السيد1 هكو أسليء)عنوانه)ا))حي)
74)مراكش) رقم) (18 االنير1 بلوك س)

4444))مراكش املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) أ وب  الفوكيني  السيد 
 74 رقم) (18 س) بلوك  االنير1  حي 

مراكش)4444))مراكش املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

12) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2395)1.

(73I

COMPTA-FIS

KASTEROU CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

COMPTA-FIS

 AV(IDRISS(II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2 VN(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

KASTEROU(CAR شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي علير1 
اسوان 9 محل 5 بلير املنزه ب م ع 
مكنيس - 54444 مكنيس املغرب.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(2(59
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم) (2422 أكتوبر) (27 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
»544.444) رهم«)أي من)»544.444 
»1.444.444) رهم«) إلى)  رهم«)
مقيصة مع   ون) إآراء) (: عن طريق)

الشركة املحد 1 املقدار واملستحقة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
42) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)594).
(7(I

ECOGEF

GOLDEN BUILD
شركة ذات مسؤولية محدو 1 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
GOLDEN BUILD شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 
أطلس علير1 5) الطيبق ) رقم 16 
املعيريف الدار البيضيء - 24334 

الدار البيضيء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
56(6(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 46) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.GOLDEN BUILD
منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
عقيري/اشغيل متعد 1/)تجير1عنوان)
زنقة أطلس علير1) (: املقر االآتليعي)
5))الطيبق)))رقم)16)املعيريف الدار)
البيضيء) الدار  (24334 (- البيضيء)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: اصفي ي) السيد حسن 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد حسن اصفي ي عنوانه)ا))
الزميمر1) الغني ر1  الدهيهجة   وار 
بنور) سيدي  (2(232 بنور) سيدي 

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن اصفي ي عنوانه)ا))
الزميمر1) الغني ر1  الدهيهجة   وار 
بنور) سيدي  (2(232 بنور) سيدي 

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 46 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)4794).

(75I

FICAS

KAPITI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

FICAS
 CITE(SAADA(RUE 10 N°189
 EL ALIA MOHAMMEDIA
حي السعي 1 14 رقم 189 

العيلية املحلد ة، 28834، 
MOHAMMEDIA MAROC

KAPITI(SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

الفجر 171 متجر رقم 2 شيرع محلد 
السي س - 28824 املحلد ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.2(995
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 أكتوبر) (18 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
رأسليلهي) مبلغ  (KAPITI( SARL
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
متجر) (171 اإلآتليعي تجزئة الفجر)
(- السي س) محلد  شيرع  (2 رقم)
(: املحلد ة املغرب نتيجة ل) (28824

جالفيت الشركيء..
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
الفجر)171)متجر رقم)2)شيرع محلد)
السي س)-)28824)املحلد ة املغرب.)

و عين:
مجدول) ثورية  السيد)1))
وعنوانه)ا))تجزئة  ليالس شيرع عبد)
املومن الطيبق)))شقة رقم)18)علير1)
س)28824)املحلد ة املغرب كلصفي)

)1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
الفجر) تجزئة  (: بيلتصفية) املتعلقة 
محلد) شيرع  (2 رقم) متجر  (171

السي س
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيملحلد ة بتيريخ)21)نونبر)

2422)تحت رقم)2282.
(76I

FUTURE CONSEIL

STE CARROSSERIE HAMID
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
54 زنقة  وسف بن تيشفين الطيبق 

األول ، 26144، برشيد املغرب
STE CARROSSERIE HAMID
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شركة ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 38 متجر 
تجزئة الزيتون الشطر 3 - 25444 

جريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

7991
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.CARROSSERIE HAMID
تفكيك) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

وتسوية الهيكل املي.

صيينة السييرات.
الغيير.عنوان) قطع  وشراء) بيع 
تجزئة) متجر  (38 (: االآتليعي) املقر 
25444)جريبكة) (- (3 الزيتون الشطر)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
544)حصة) (: السيد حليد بدري)

بقيلة)144) رهم للحصة.
544)حصة) (: السيد املهدي بدري)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 38 السيد حليد بدري عنوانه)ا))
 25444 الزيتون) تجزئة  (3 الشطر)

جريبكة املغرب.
عنوانه)ا)) بدري  املهدي  السيد 
38)الشطر)3)تجزئة الزيتون)25444 

جريبكة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
 38 السيد حليد بدري عنوانه)ا))
 25444 الزيتون) تجزئة  (3 الشطر)

جريبكة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

48) آنبر) االبتدائية بخريبكة بتيريخ)

2422)تحت رقم)626.

(77I

redallah(sarl

LAAROUBI TRANS
إعالن متعد  القرارات

redallah(sarl

2 زنقة سوريي الشقة 15 شيرع 

الحسن الثيني املد نة الجد د1 ، 

34444، فيس املغرب

LAAROUBI TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: الزنقة 11 
رقم 28 مكرر حي طيرق 1 - 34444 

فيس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.63237

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)45) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 

مي لي:)السيد وهيبي عزالد ن بيع كل)

للسيد بدر وهيبي) (544 حصصه ال)

واصبح) للحصة  144 رهم  بثلن)

امليلك الوحيد لكل الحصص

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

السيد بدر وهيبي هو املسير الوحيد)

للشركة

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

 1444 السيد بدر وهيبي اصبح  للك)

حصة

على) الذي  نص  (:(2 رقم) بند 

املسير) هو  وهيبي  بدر  السيد  مي لي:)

من) الوحيد  وهو  للشركة  الوحيد 

 للك حق االمضيء

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)7443.

(78I

BENZINA FIRDAOUS

imepa
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 30000، FES(MAROC

imepa شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي 

الحسنية رقم 284 مرشوش الرميني 

- 15154 مرشوش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.271

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (14 املؤرخ في)

محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (imepa الوحيد) الشريك  ذات 

وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

رقم) الحسنية  حي  اإلآتليعي  مقرهي 

 15154 (- الرميني) مرشوش  (284

توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  مرشوش 

على مزولة النشيط.

حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 

284)مرشوش الرميني) الحسنية رقم)

-)15154)مرشوش املغرب.)

و عين:

الكبيري) بوعز1  السيد)1))

 15154 وعنوانه)ا))مرشوش الرميني)

((1( كلصفي) املغرب  مرشوش 

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

الحسنية) حي  (: بيلتصفية) املتعلقة 

رقم)284)مرشوش الرميني

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) االبتدائية بيلرميني بتيريخ)

2422)تحت رقم)76.

(79I

LE PREMIER CONSEIL

 J&F TAKNI La petite
Maisonnée

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 J&F(TAKNI(La(petite(Maisonnée

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

رييض آوهر 2 فيال رقم 8)1 تيركة 
سيك)41797 - 4444) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131573
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 J&F (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.TAKNI(La(petite(Maisonnée
*رئيس) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املؤسسة) رئيس  أو  اإل ار1  مجلس 
،)مؤسسة) )حضينة ورييض األطفيل)
التعليم قبل االبتدائي).عنوان املقر)
 2 آوهر) رييض  تجزئة  (: االآتليعي)
فيال رقم)8)1)تيركة سيك)41797)-)

4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: التكني) آليلة  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد فوزي التكني):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
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التكني عنوانه)ا)) السيد1 آليلة 

 (4444  284 رقم) الور 1  صوفيي 

مراكش املغرب.

التكني عنوانه)ا)...) السيد فوزي 

املينيي.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

التكني عنوانه)ا)) السيد1 آليلة 

 (4444  284 رقم) الور 1  صوفيي 

مراكش املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)55)2)1.

(84I

FIDUCIAIRE AL FOURSSAN

K.A DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE AL FOURSSAN

 BD(FOUARAT 3° ETAGE 191

 HAY(ADIL(HM ، 20300،

CASABLANCA MAROC

K.A(DESIGN شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 191 شيرع 

الفوارات حي عي ل الطيبق 3 الحي 

املحلدي - 24344 الدار البيضيء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(35839

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (22 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

الشريك الوحيد)K.A(DESIGN)مبلغ)

وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

مقرهي اإلآتليعي)191)شيرع الفوارات)

(- الحي املحلدي) (3 حي عي ل الطيبق)

الدار البيضيء)املغرب نتيجة) (24344

ل):)عدم تحقيق أي حجم معيمالتي.

و حد  مقر التصفية ب)191)شيرع)
الحي) (3 الطيبق) عي ل  حي  الفوارات 
البيضيء) الدار  (24344 (- املحلدي)

املغرب.)
و عين:

بلغيتي) كنزي  كلثوم  السيد)1))
وعنوانه)ا))142)شيرع عين تيوآطيت)
طيبق)))شقة)7)بوركون)4)244)الدار)
البيضيء)املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851481.
(81I

cabinet(el(kharraz(mohamed(dia(eddine

KAMAR MONEY
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 cabinet(el(kharraz(mohamed(dia
eddine

 résidence(al(andalus(av
 Mohamed(yazidi(bloc(g(apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
KAMAR(MONEY شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : زنقة 

الصلو  رقم 88 شيرع محلد الخراز 
- 4)934 تطوان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.286(1
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 شتنبر) (41 في) املؤرخ 
شركة ذات) (KAMAR(MONEY حل)
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
 100.000,00 الوحيد مبلغ رأسليلهي)
 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة)
الصلو  رقم)88)شيرع محلد الخراز)
نتيجة) املغرب  تطوان  (934(4 (-

لضوائق ميلية..

و عين:
وعنوانه)ا)) زيين  لبيد  السيد)1))
شيرع محلد الخيمس رقم)31 93424 

تطوان املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
زنقة) وفي  (2422 أكتوبر) (1( بتيريخ)
الصلو  رقم)88)شيرع محلد الخراز)

-)4)934)تطوان املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
أكتوبر) (19 االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)2125.
(82I

 EL(FRKACHI(ZAKARIAA((CABINET

(COMPTABLE C.C.N

AUTO MOTO KHALISA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL(FRKACHI(ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شيرع املوحد ن تجزئة االمير1 
الطيبق االول رقم 42،الفنيدق ، 

93144، الفنيدق املغرب
AUTO(MOTO(KHALISA شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي 
كنديسة الوسطى شيرع املوحد ن 
زنقة 7 أ رقم 38-38 مكرر الطيبق 
االر�شي - 93144 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
326(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 AUTO(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.MOTO(KHALISA

-تأآير) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
النيريةعنوان) والدراآيت  السكوتر 
كنديسة) حي  (: االآتليعي) املقر 
أ) (7 زنقة) املوحد ن  شيرع  الوسطى 
(- مكرر الطيبق االر�شي) (38-38 رقم)

93144)الفنيدق املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 54.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
حصة) (54 (: الشعر1) زهير  السيد 

بقيلة)1.444) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد زهير الشعر1 عنوانه)ا))حي)
 3 رقم) مكرر  (34 زنقة  ) لوطي  رأس 

93144)الفنيدق املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زهير الشعر1 عنوانه)ا))حي)
 3 رقم) مكرر  (34 زنقة  ) لوطي  رأس 

93144)الفنيدق املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)93)2.
(83I

VALUE POINT PARTNERS

VALUE POINT PARTNERS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشيط الشركة)

VALUE POINT PARTNERS
 BD(ABDELMOUMEN(ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
 VALUE POINT PARTNERS

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي 119 ، 
شيرع عبد املؤمن ، الطيبق 7 ، رقم 
9) ، الدار البيضيء 54)24 الدار 

البيضيء املغرب.
توسيع نشيط الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(71629



253 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 12) آنبر) في) املؤرخ 
نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):
االئتلينية) األعليل  آليع 
والتعيقد ة) القينونية  واملراآعة 

واملحيسبة واملراآعة التنظيلية)؛
عن) الحسيبيت  ومسك  تنظيم 
وآه) وعلى  األنظلة  آليع  طريق 

الخصوص تكنولوآيي املعلوميت.
)تحد ثيت النظيم األسي�شي.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854894.
(8(I

GHIZLANE DOUBLANE

PROMAYACOUT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 علير1 العبدي شيرع محلد 
السي س ، 444)2، الجد د1 املغرب

PROMAYACOUT شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 138 شيرع 

محلد السي س -شيرع الجيمعة 
العربية سيبقي- - 444)2 الجد د1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
8291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2411 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.PROMAYACOUT

(: بإ جيز) الشركة  غرض 

)Promotionعنوان) immobilière

شيرع محلد) (138 (: االآتليعي) املقر 

العربية) الجيمعة  -شيرع  السي س)

سيبقي-)-)444)2)الجد د1 املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد  وسف بن ا ريس):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

ا ريس) بن  السيد  وسف 

نهج فيرين تجزئة الييقوت) عنوانه)ا))

 2(444  12 تلد د شيرع ك رقم) (42

الجد د1 املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

ا ريس) بن  السيد  وسف 

نهج فيرين تجزئة الييقوت) عنوانه)ا))

 2(444 رقم) ك  شيرع  تلد د  (42

الجد د1 املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)47) آنبر)

2411)تحت رقم)12469.

(85I

ECOGEF

DICIBITAL 4 BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدو 1 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

DICIBITAL 4 BUILDING شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 
أطلس علير1 5) الطيبق ) رقم 16 
املعيريف الدار البيضيء - 24334 

الدار البيضيء املغرب
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجيري):)

565797
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 16) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.DICIBITAL ( BUILDING
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
متعد 1/) اشغيل  عقيري/) منعش 
زنقة) (: االآتليعي) املقر  تجير1عنوان 
 16 رقم) (( الطيبق) ((5 أطلس علير1)
 24334 (- البيضيء) الدار  املعيريف 

الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد املصطفى عيسيوي):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عيسيوي) املصطفى  السيد 
 4( الرقم) الغربية  تجزئة  عنوانه)ا))

الجد د1)444)2)الجد د1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عيسيوي) املصطفى  السيد 
 4( الرقم) الغربية  تجزئة  عنوانه)ا))

الجد د1)444)2)الجد د1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2472).

(86I

ZI POULET

ZIPOULET
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZI POULET
 N° 03 IMMEUBLE 52 BUEAUX

 ACHRAF BOULEVARD
 MOHAMMED 6، 30000، FES

MAROC
ZIPOULET شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
 N° 3 وعنوان مقرهي اإلآتليعي
 IMMEUBLE 52 BUREAUX

 ACHRAF BOULEVARD
 MOHAMMED 6 30000 FES

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7(521

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (42
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ZIPOULET
شركة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
هتخصصة في تربية الدواآن وبيعهي)
املقر) ستيرا عنوان  واال  والتصد ر 
 N° 3 IMMEUBLE (: االآتليعي)
 52 BUREAUX ACHRAF
 BOULEVARD MOHAMMED 6

.34444 FES MAROC
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 ZAKARIE( BATOU( : السيد)
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)
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والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

 ZAKARIA( BATOU السيد)

 ANAS 3 IMM 18 APPT عنوانه)ا))

 1( RTE( AINCHKAF( FES( 30000

.FES MAROC

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

 ZAKARIA( BATOU السيد)

 ANAS 2 IMM 18 APPT عنوانه)ا))

 1( RTE( AIN( CHKEF( FES( 30000

FES MAROC

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية بفيس بتيريخ)14)نونبر)2422 

تحت رقم)43111224232783).

(87I

PREMIUM FINANCE

HOLA MANAGMENT  
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT(LEVET(ET(FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

  HOLA MANAGMENT شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شقة رقم 

3 الطيبق الثيني رقم 951 تجزئة 

املسير طريق آسفي - 4444) مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 HOLA(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.MANAGMENT  

استغالل) (: غرض الشركة بإ جيز)

(: االآتليعي) املقر  املطيعم.عنوان 

 951 الطيبق الثيني رقم) (3 شقة رقم)

 (4444 (- تجزئة املسير طريق آسفي)

مراكش املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: الغفولي) توفيق  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

الغفولي عنوانه)ا)) توفيق  السيد 

مدجل) (11 فيال) بريستيجيي  إقيمة 

مراكش) ((4444 ستي) غولف  آوهر 

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

الغفولي عنوانه)ا)) توفيق  السيد 

مدجل) (11 فيال) بريستيجيي  إقيمة 

مراكش) ((4444 ستي) غولف  آوهر 

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم))274)1.

(88I

MOORE CASABLANCA

»MAEK« ماييك
إعالن متعد  القرارات

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

مي يك »MAEK« »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 6، زنقة 
بوسينغ، الدار البيضيء - 24374 

الدار البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.387((3

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)43)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
سند) قرأوا  قد  بأنهم  الشركيء)  قر 
مسيهلة السيد محلد أمين الكنوني)
،)السيد1 غيثة بنكيران)،)السيد ريين)
(، الكنوني) آي   والسيد  (، الكنوني)
لشركة) املللوكة  امليلية  األوراق  من 
 KS( MEDIA( S.A.R.L ميد ي) كس 
 .MAEK( S.A.R.L مي يك) لشركة 
،)على) لهذا الغرض) (،  وافق الشركيء)
وفًقي) (، مسيهلة األوراق امليلية هذه)
ي)-)3)من قينون)

ً
ألحكيم املي 1)161)ثيلث

الضرائب العيم.
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
امليل) رأس  زيي 1  العيم  الجلع  قرر 
 (2.000.000,00( مليوني) بلقدار 
وعشرين) جلسة  من  ليلر  (،  رهم)
إلى) )25.000,00)) رهم  ألف)
ألف) وعشرين  وجلسة  مليوني 
من جالل) (، )2.025.000,00)) رهم)
بـقيلة) آد د  سهم  (24.444 إنشيء)
اسلية مقدر1 بـليئة))100,00)) رهم)

لكل منهي.
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
نتيجة ملي سبق)،)تم تعد ل املي تين)6 
من النظيم األسي�شي على النحو) و7)
املسيهليت:) قوم) (:6 املي 1) التيلي:)
(
ً
نقدا املسيهليت  بتقد م  الشركيء)
الكنوني) أمين  محلد  السيد  (- وهي:)
السيد1) (- 1.134.000,00) رهم)
(- 486.000,00) رهم) بنكيران) غيثة 
 202.500,00 الكنوني) ريين  السيد 
الكنوني) آي   السيد  (-  رهم)
202.500,00) رهم أي مي مجلوعه)
ألف) وعشرون  وجلسة  مليونين 
املي 1) 2.025.000,00) رهم.)  رهم)
7:)رأس امليل:) بلغ رأس ميل الشركة)
مليونين وجلسة وعشرين ألف  رهم)

)2.025.000,00)) رهم.)وهي مقسلة)
بقيلة) (، سهًلي متسيوًيي) (24.254 إلى)
اسلية مقدر1 بـليئة))100,00)) رهم)
تم االكتتيب بهي بيلكيمل) (، لكل منهي)
ومخصصة) بيلكيمل  ومدفوعة  (،
السيد) (- التيلي:) النحو  على  للشركيء)
(- 4)11.3)سهم) محلد أمين الكنوني)
سهم) ((.864 السيد1 غيثة بنكيران:)
سهم) (2.425 الكنوني) ريين  السيد  (-
سهم.) (2.425 السيد آي  الكنوني) (-
)وميئتين)

ً
أي مي مجلوعه عشرون ألفي

)بقيلة)144 
ً
وجلسون)24.254)سهلي

 رهم للسهم
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
بتقد م) الشركيء) املسيهليت:) قوم 
)وهي:)-)السيد محلد)

ً
املسيهليت نقدا

أمين الكنوني)1.134.000,00) رهم)-)
 486.000,00 السيد1 غيثة بنكيران)
الكنوني) ريين  السيد  (-  رهم)
آي ) السيد  (- 202.500,00) رهم)
مي) أي  202.500,00) رهم  الكنوني)
مجلوعه مليونين وجلسة وعشرون)

ألف  رهم)2.025.000,00) رهم.
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
الشركة) ميل  رأس  امليل:) بلغ  رأس 
مليونين وجلسة وعشرين ألف  رهم)
)2.025.000,00)) رهم.)وهي مقسلة)
بقيلة) (، سهًلي متسيوًيي) (24.254 إلى)
اسلية مقدر1 بـليئة))100,00)) رهم)
تم االكتتيب بهي بيلكيمل) (، لكل منهي)
ومخصصة) بيلكيمل  ومدفوعة  (،
السيد) (- التيلي:) النحو  على  للشركيء)
(- 4)11.3)سهم) محلد أمين الكنوني)
سهم) ((.864 السيد1 غيثة بنكيران:)
سهم) (2.425 الكنوني) ريين  السيد  (-
سهم.) (2.425 السيد آي  الكنوني) (-
)وميئتين)

ً
أي مي مجلوعه عشرون ألفي

)بقيلة)144 
ً
وجلسون)24.254)سهلي

 رهم للسهم
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 28 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)7624)8.

(89I
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SKAL(CONSEIL(SERVICE(SARL

CLIC NET KEY
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SKAL(CONSEIL(SERVICE(SARL
 RUE HADJ OMAR RIFFI 314
 4EME(ETG(N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC
CLIC(NET(KEY شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 97 شيرع 
حسن الصغير عليرA 1 الطيبق 2 
رقم 94 - 24444 الدار البيضيء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.3561(5

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (2( املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 CLIC( NET( KEY الوحيد) الشريك 
مبلغ رأسليلهي)14.444) رهم وعنوان)
حسن) شيرع  (97 اإلآتليعي) مقرهي 
(-(94 2)رقم) A)الطيبق) الصغير علير1)
الدار البيضيء)املغرب نتيجة) (24444

ل):)حل شركة.
و حد  مقر التصفية ب)97)شيرع)
حسن الصغير عليرA(1)الطيبق)2)رقم)

94)-)24444)الدار البيضيء)املغرب.)
و عين:

الزروالي) السيد)1)) وسف 
 11 علير1) الوالء) حي  وعنوانه)ا))
سيدي) (1 فصيلة) (3 شطر) (14 شقة)
املغرب) الدار البيضيء) (24444 مومن)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851483.

(94I

LE PREMIER CONSEIL

ROOMPILOT MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 ROOMPILOT(MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي املكتب 
رقم )1 حرف ب اقيمة فجو1 شيرع 
الحسن الثيني طريق الصوير1 كليز 
مراكش - 4444) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131789
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 46) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ROOMPILOT(MARRAKECH
*اقتنيء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
)الفني ق) اإلقيمة) أميكن  وإ ار1 

وبيوت الضيوف)
)وسيط) عللية) أي  في  *الوسيط 

ورآل أعليل)
*مسير امللتلكيت))مسير امللتلكيت)

واألصول العقيرية)
الخدميت) استغالل  تسير  (*
(: االآتليعي) املقر  )األحداث)عنوان 
املكتب رقم))1)حرف ب اقيمة فجو1)
شيرع الحسن الثيني طريق الصوير1)
كليز مراكش)-)4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
5))حصة) (: السيد عصيم التومي)

بقيلة)144) رهم للحصة.

 MIRKOبور انزا ميركو  السيد 
بقيلة) حصة  (BORDANZA( :( 10

144) رهم للحصة.
 GIANNIاميندوال آييني  السيد 
بقيلة) حصة  (AMENDOLA( :( 45

144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد عصيم التومي عنوانه)ا)...)

ا طيليي.
 MIRKO بور انزا) ميركو  السيد 

BORDANZA)عنوانه)ا)...)ا طيليي.
 GIANNI اميندوال) السيد آييني 

AMENDOLA)عنوانه)ا)...)ا طيليي.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عصيم التومي عنوانه)ا)...)

ا طيليي
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2728)1.
(91I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE DES TRAVAUX 
 EAUX POTABLE ET
 ASSAINISSEMENT

APROFONDU DE FES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

y.o.r.comptabilite
 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC

 SOCIETE DES TRAVAUX EAUX 
 POTABLE ET ASSAINISSEMENT

APROFONDU DE FES شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 79 تجزئة 
زنيب شقة 2 زنقة القصر الصغير 
ا ت اسقيطو 2 املد نة الجد د1 

فيس - 34444 فيس املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.59175

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تم) (2422 42) آنبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 

»44.444)) رهم«)أي من)»144.444 

عن) »544.444) رهم«) إلى)  رهم«)

إ ميج احتييطي أو أربيح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس امليل.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

12) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5179.

(92I

CARREFOUR BUSINESS

K.J.A.H ك.ج.أ.أش
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

CARREFOUR BUSINESS

 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE

 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V(RUE(MAURITANIA 1ERE

 ETAGEERFOUD، 52200،

ERFOUD MAROC

ك.ج.أ.أش K.J.A.H شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 223 

القصيبة 1 الجرف - 52354 الجرف 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

15869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 ميرس) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.K.J.A.H(ك.ج.أ.أش
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مقيول) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

أعليل أو تشييد مختلفة
رقم) (: تيآرعنوان املقر االآتليعي)

 52354 (- الجرف) (1 القصيبة) (223

الجرف املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد العربي زنوحي):)254)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

حصة) (254 (: علرزنوحي) السيد 

بقيلة)144) رهم للحصة.

 254 (: زنوحي) الحق  عبد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 254 (: زنوحي) ميآد1  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) زنوحي  العربي  السيد 
الجرف) (41 القصيبة) (223 رقم)

52354)الجرف املغرب.
رقم) السيد علر زنوحي عنوانه)ا))

 52354 الجرف) (41 القصيبة) (223

الجرف املغرب.

السيد عبد الحق زنوحي عنوانه)ا))
الجرف) (42 القصيبة) (223 رقم)

52354)الجرف املغرب.

عنوانه)ا)) زنوحي  ميآد1  السيد 
الجرف) (41 القصيبة) (223 رقم)

52354)الجرف املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
رقم) السيد علر زنوحي عنوانه)ا))

 52354 الجرف) (41 القصيبة) (223

الجرف املغرب

السيد عبد الحق زنوحي عنوانه)ا))
رقم)223)القصيبة)42)الجرف)2354 

الجرف املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلرشيد ة بتيريخ)15)أبريل)

2422)تحت رقم)64).

(93I

FISCALEX MAROC

TERSA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

إضيفة تسلية تجيرية أو شعير)

FISCALEX MAROC
 RUE(IMAM(MALIK(RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
TERSA »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي:  ار 
حجيبة رقم 21  رب شبينيت 

الجليعة الحضرية املشور مراكش 
 ار حجيبة رقم 21  رب شبينيت 

الجليعة الحضرية املشور مراكش 
4444) مراكش املغرب.

»إضيفة تسلية تجيرية أو شعير«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.124559
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)47)نونبر)2422)تقرر إضيفة)

شعير تجيري للشركة وهو:
RIAD AZAWAN

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم))9)2)1.
(9(I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

BEN HSSAINE ELECTO-
PLOMB TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطيبق الثيلث شيرع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 44)52، الريش 

املغرب
 BEN(HSSAINE(ELECTO-PLOMB
TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي قصر ا ت 
جوآلين الريش - 44)52 الريش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.7929

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 12) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 BEN( HSSAINE( ELECTO-PLOMB
 14.444 رأسليلهي) مبلغ  (TRAVAUX
 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي قصر)
ا ت جوآلين الريش)-)44)52)الريش)
املغرب نتيجة ل):)اسبيب اقتصي  ة.

و حد  مقر التصفية ب قصر ا ت)
الريش) (52(44 (- الريش) جوآلين 

املغرب.)
و عين:

واحو) الحسين  السيد)1))
جوآلين) ا ت  قصر  وعنوانه)ا))
املغرب) الريش  (52(44 الريش)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)988.
(95I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

ENAJM ERRACHID ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE(GHASSAN(KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
 ENAJM(ERRACHID(ISKANE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم1 
الطيبق األول زنقة 3 بلوك   حي وا  

فيس - 34444 فيس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(56(9
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 45) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
ENAJM(ERRACHID(ISKANE)مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي رقم1)الطيبق األول)
زنقة)3)بلوك   حي وا  فيس)-)34444 
فيس املغرب نتيجة ل):)توقف نشيط)

الشركة.
رقم1  ب  التصفية  مقر  حد   و 
بلوك   حي وا ) (3 الطيبق األول زنقة)

فيس)-)34444)فيس املغرب.)
و عين:

نيآم) الرحلين  عبد  السيد)1))
تجزئة) (3 شقة) ((4 علير1) وعنوانه)ا))
فيس املغرب) (34444 مبروكة زواغة)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5320/2022.

(96I

SKAL(CONSEIL(SERVICE(SARL

SABRINA LAMORY
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SKAL(CONSEIL(SERVICE(SARL
 RUE HADJ OMAR RIFFI 314
 4EME(ETG(N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC
SABRINA LAMORY شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 7 شيرع 

احلد طوقي الطيبق 2 - 24444 الدار 
البيضيء املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجيري 
.(39727

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 شتنبر) (34 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 
 SABRINA الوحيد) الشريك  ذات 
 144.444 مبلغ رأسليلهي) (LAMORY
 7 اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
شيرع احلد طوقي الطيبق)2)-)24444 
الدار البيضيء)املغرب نتيجة ل):)حل)

شركة.
شيرع) (7 و حد  مقر التصفية ب)
احلد طوقي الطيبق)2)-)24444)الدار)

البيضيء)املغرب.)
و عين:

الموري) ميري  صيبريني  السيد)1))
 5(324 كولون) طريق  وعنوانه)ا))
((1( كلصفي) فرنسي  ميكسفيل 

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854344.
(97I

رمزي لالستشيرات

 BEST CHOICE
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

رمزي لالستشيرات
شيرع )2 نونبر علير1 حلدي ولد 

الرشيد الطيبق رقم 41 شقة رقم 41 
العيون ، 74444، العيون املغرب

 BEST CHOICE DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 

أكفول رقم 18 حي جط الرملة 41 
العيون - 74444 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
(3983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 45) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 BEST (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.CHOICE DISTRIBUTION
مقهى) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
ومطعم إ ار1 وتشغيل وتوزيع املوا )
السييحية) النقيط  لجليع  الغذائية 
املقر) الخعنوان  والغذائية......)
18)حي) زنقة أكفول رقم) (: االآتليعي)
 74444 (- العيون) (41 الرملة) جط 

العيون املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد1 حسنة بوالطلح عنوانه)ا))
بركين) حييملسير1  الشهداء) زنقة  (91

63344)بركين املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 حسنة بوالطلح عنوانه)ا))
بركين) حييملسير1  الشهداء) زنقة  (91

63344)بركين املغرب)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
12) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3508/2022.
(98I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE SAGESSE AUTO CAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير آد د للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°(9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE SAGESSE AUTO CAR SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدو 1 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الطيبق 

الثيني رقم )5 زنقة محلد حنصيلي 

الراشيد ة - 52444 الراشيد ة 

املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري -.

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تم تعيين) )1) آنبر) املؤرخ في)

السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

بيسووي وئيم كلسير وحيد

تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 19 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)981.

(99I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE HAMMAD SERVICE

SARL AU
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°(9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE HAMMAD SERVICE

SARL AU »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: الطيبق 

االر�شي آد د1 آرف ارفو  - - ارفو  

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: -.

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)12) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تحويل املقر الرئي�شي للشركة

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تغيير املسؤول القينوني للشركة)

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)
النظيم األسي�شي التيلية:)

الرئي�شي) املقر  تحويل  رقم  بند 
مي لي:) على  الذي  نص  للشركة:)
الطيبق) من  الشركة  مقر  تحويل 
الى) ارفو   آرف  آد د1  االر�شي 
شيرع محلد الخيمس طريق تنجدا )

الجرف ارفو 
القينوني) تغيير املسؤول  بند رقم 
للشركة):)الذي  نص على مي لي:)تغيير)
املسؤول القينوني للشركة من السيد)
نوال) السيد1  الى  حلي   الحق  عبد 

الدكيري)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)984.
544I

DAKHLA(MULTISERVICES(SARL

SOURCING-AGRI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA(MULTISERVICES(SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK(TORRES(BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
SOURCING-AGRI شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

محلد الخيمس، علير1 9، الطيبق 
األول، رقم ) - 73444 الداجلة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
22887

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (2(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SOURCING-AGRI
أنشطة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

فالحية)
استغالل األرا�شي الفالحية)

الـتجــيريـة) الـعـلـلـيـيت  وكــذلـك كــل 
الـعـقـيريـة) املـنـقــوالت  والـصـنـيعـيـة،)
واملـيلـيـة الـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـبيشــر1)
أو غيـر مـبـيشـر1 بيألنـشـطـــة املـذكــــور1)
شيرع) (: أعـــــالهعنوان املقر االآتليعي)
الطيبق) (،9 علير1) الخيمس،) محلد 
الداجلة) (73444 (- (( رقم) األول،)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: أحلد) الركيزي  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) أحلد  الركيزي  السيد 
س،) بلوك  مسكن،) (144 مجلوعة)

رقم)48 73444)الداجلة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) أحلد  الركيزي  السيد 
س،) بلوك  مسكن،) (144 مجلوعة)

رقم)48 73444)الداجلة املغرب)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 25 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)1767.
541I

fiduciaireborjcompta

PATISSERIE DELICE FATH
عقد تسيير حر ألصل تجيري))األشخيص)

الطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجيري

PATISSERIE DELICE FATH
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
السيد)1)) أعطى  (2422 نونبر) (42

للبطيقة) ((1( أعراب الحسين الحيمل)
املسجل) ج  (299(52 رقم) الوطنية 
بيملحكلة) (76836 التجيري) بيلسجل 
الحر) التسيير  حق  بيكي  ر  التجيرية 
 248 لألصل التجيري الكيئن ب رقم)
أكي  ر) (84444 (- حي البحير1 أكي  ر)
حليلة ولد العبير) املغرب للسيد)1))
رقم) الوطنية  للبطيقة  ((1( الحيمل)
سنة تبتدئ من) (3 ملد1) (H  3195((
31) آنبر) 2422)وتنتهي في) 41) ني ر)
 6.444 شهري) مبلغ  مقيبل  (242(

 رهم.
542I

CMGP-CAS

 COMPTOIR AGRICOL
DU SOUSS الوكالة الفالحية 

لسوس ش.م
إعالن متعد  القرارات

CMGP-CAS
 Parc(Industriel(Sapino, Lots

 102 à 105, Nouaceur, Maroc ،
4)242، الدار البيضيء املغرب
 COMPTOIR AGRICOL DU

SOUSS الوكيلة الفالحية لسوس 
ش.م »شركة املسيهلة«

وعنوان مقرهي االآتليعي: املنطقة 
الصنيعية آ ت ملول طريق بيوآرا 

، - - آ ت ملول املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.1191

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)29)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
االجد بعين االعتبير استقيلة السي 1)
وآي ) لحلر،) وسفيين  فياللي،) غيلي 
ستونهيم،) وميرك  مورو،) ليرو    ل 
الجوا،) وجليل  مهتيت،) ومهدي 
منيصبهم) من  بيوال  وآيينكيرلو  ي 

كلسير ن للشركة
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

تعد ل النظيم األسي�شي للشركة)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)15:)الذي  نص على مي لي:)
تعد ل املي 1)15)من النظيم األسي�شي)
للشركة على النحو التيلي))تبقى بقية)
املي 1  ون تغيير):)» جب أن  كون كل)
على) ((1( واحد1) لحصة  ميلكي  مسير 
األقل طوال فتر1 وال ته)،)بيستثنيء)أي)
 (1 مسير مستقل وفقي ألحكيم املي 1)
مكرر من القينون رقم)95-17)بشأن)

الشركيت املسيهلة«
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
47) آنبر) بتيريخ) بينزكين  االبتدائية 

2422)تحت رقم)6))2.
543I

CABINET CADRE CONSEIL

ENAK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV(MY(RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
ENAK(SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي السالم 
الجد د رقم 271 ورزازات - 5444) 

ورزازات املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.11(15

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 أكتوبر) (17 في) املؤرخ 

املصي قة على):
الحسن) ((1( السيد) تفويت 
حصة اآتليعية من) (66 اكورميض)
((1( حصة لفيئد1 السيد) (666 أصل)

احلي  بوتو بتيريخ)17)أكتوبر)2422.
الحسن) ((1( السيد) تفويت 
اآتليعية) حصة  (244 اكورميض)
حصة لفيئد1 السيد) (666 من أصل)
)1))لحسن حيفظي بتيريخ)17)أكتوبر)

.2422
قسيمي) ا وب  ((1( السيد) تفويت 
)13)حصة اآتليعية من أصل))33 
حصة لفيئد1 السيد))1))احلي  بوتو)

بتيريخ)17)أكتوبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (21 االبتدائية بورزازات بتيريخ)

2422)تحت رقم)65).

54(I

GESTION ALJANOUB

ESCALAGRI
إعالن متعد  القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعي 1 علير1 رقم 
2 الطيبق الثيلث العيون ، 74444، 

العيون املغرب
ESCALAGRI »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: تجزئة 
744 رقم 4)1 العيون - 74444 

العيون املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.295(9

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)41) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
644)حصة من طرف السيد) تفويت)
لصيلح) هللا  عبد  عظمي  شعبيني 

السيد محلد  سوكين
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
244)حصة من طرف السيد) تفويت)
شعبيني محلد لصيلح السيد محلد)

 سوكين
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
244)حصة من طرف السيد) تفويت)
شعبيني زكرييء)لصيلح السيد محلد)

 سوكين
قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
القينوني لشركة من) الشكل  تحويل 
الى) شركة ذات املسؤولية املحدو 1 
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد
قرار رقم)5:)الذي  نص على مي لي:)
عظمي) شعبيني  السيد  استقيلة 
عبد هللا من التسيير وتعيين السيد)
محلد  سوكين مسير لشركة ملد1 غير)

محدو 1 مع االمضيء
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وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)
النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  (:6-7 رقم) بند 
مي لي:)تفويت حصص

بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تحويل الشكل القينوني)

على) الذي  نص  (:1( رقم) بند 
مي لي:)التسيير

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3568/2022.

545I

CAC PARTNERS

MAD COMMUNICATION
إعالن متعد  القرارات

CAC PARTNERS
 45Lotissement(Guynemer(Bd
 Al(Abtal(Casablanca-Maroc

 45Lotissement(Guynemer(Bd
 Al(Abtal(Casablanca-Maroc،
MAROC 24444، الدار البيضيء
 MAD COMMUNICATION

»شركة ذات املسؤولية املحدو 1 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 67 شيرع 
علر الخييم علير1 لونشومپ ، اقيمة 
 ، حي بوسيجور، الدار البيضيء 67 
شيرع علر الخييم علير1 لونشومپ 

، اقيمة  ، حي بوسيجور، الدار 
البيضيء 24444 الدار البيضيء 

املغرب .
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.(71511

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)34)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
نقل األسهم بين السيد  وسف التيزي)

والسيد عثلين مزيين.
على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
مي لي:)تحويل الشركة ذات مسؤولية)
إلى) الوحيد  الشريك  ذات  محدو 1 

شركة ذات مسؤولية محدو 1)

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
السيد) (: آد د) مسيرمشيرك  تعيين 

عثلين مزيين
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
مسؤولية) ذات  الشركة  تحويل 
إلى) الوحيد  الشريك  ذات  محدو 1 
شركة ذات مسؤولية محدو 1،) ون)

انشيء)شخص معنوي آد د
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
التيزي) السيد  وسف  الشركة   د ر 

والسيد عثلين مزيين كشركيء
بند رقم)8:)الذي  نص على مي لي:)
األسهم التي تشكل رأس امليل األولي)
املسيهليت) حصريي  تلثل  للشركة 
التيزي) السيد  وسف  في:) نقد ي 
51.444) رهم)،والسيد عثلين مزيين)

9444)) رهم.
بند رقم)9:)الذي  نص على مي لي:)
ويبلغ رأس امليل)100,000) رهم.)وهي)
مقسلة إلى)1444)سهم قيلة كل منهي)
(، 144) رهم مكتتب بهي في املجلوع)
مدفوع بيلكيمل ومخصص للشركيء)،)
وهي):)السيد  وسف التيزي)514)سهم)

والسيد عثلين مزيين)94)
على) الذي  نص  (:12 رقم) بند 
ال  كون التنيزل سيرًيي إال على) مي لي:)
الشركة في األشكيل املنصوص عليهي)
في املي 1)195)من الظهير الذي يشكل)
قينون االلتزاميت والعقو  أو بإ داع)
املكتب) في  التنيزل  سند  من  نسخة 
املسجل مقيبل تسليم املد ر لشهي 1)
؛ال تكون قيبلة للتنفيذ) هذا اإل داع)
إال على أطراف ثيلثة بعد االنتهيء)من)
(، ذلك) إلى  بيإلضيفة  (، اإلآراء) هذا 
التجيري.؛ال) السجل  في  النشر  بعد 
تكون قيبلة للتنفيذ إال على أطراف)
اإلآراء،) هذا  من  االنتهيء) بعد  ثيلثة 
في) النشر  بعد  ذلك،) إلى  بيإلضيفة 
؛التخصيصيت) التجيري) السجل 
وعللييت النقل بأي شكل من أشكيل)
األسهم التي  للكهي الشريك الوحيد)
(، الشركيء) تعد   حيلة  في  حر1؛) هي 
 تم فقط نقل األسهم لصيلح أطراف)
الزوج،) بخالف  الشركة  جيرج  ثيلثة 

الشريك) أحفي   أو  أصول   خضع 
لللوافقة بلوآب الشروط السيبقة)
في أحكيمه) (1997 فبرا ر) (13 لقينون)
املسؤولية) ذات  الشركيت  ألولييء)
املسيهم) وفي1  حيلة  ؛في  املحدو 1؛)
بحكم) الشركة  تستلر  (، الوحيد)
القينون بين جلفيئه أو ورثته)،)وعند)
زوآته البيقية على قيد) (، االقتضيء)
إلى) إال  األسهم  بيع  ال  جوز  الحيي1؛)
أطراف ثيلثة بلوافقة أغلبية الشركيء)
 50٪ عن) ال  قل  مي  الذ ن  لثلون 

)جلسين بيمليئة))من األسهم.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854787.
546I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SOTRIKAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°(9
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE(SOTRIKAL(SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة عالل 
بن عبدهللا رقم 6 كلليلة - 52444 

الرشيد ة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.8847

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 49) آنبر) املؤرخ في)
 STE(1 شركة ذات املسؤولية املحدو
رأسليلهي) مبلغ  (SOTRIKAL( SARL
مقرهي) وعنوان  544.444) رهم 
اإلآتليعي زنقة عالل بن عبدهللا رقم)
6)كلليلة)-)52444)الرشيد ة املغرب)

نتيجة ل):)االزمة.
و حد  مقر التصفية ب زنقة عالل)
املغرب) كلليلة  (6 رقم) عبدهللا  بن 

52444)الرشيد ة املغرب.)
و عين:

السيد)1))اميمي محلد وعنوانه)ا))
الراشيد ة)52444)الراشيد ة املغرب)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)983.
547I

DAR AL MOUHTASSIB

JMA CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رفع رأسليل الشركة

DAR AL MOUHTASSIB
 RUE(LA(BRUYERE ، 20040، 49

CASABLANCA MAROC
JMA CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 83، شيرع 
املسير1 الخضراء - 24444 الدار 

البيضيء املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.9(479

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم) (2422 شتنبر) (47 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
من) أي  »2.644.444) رهم«)
»44.444).2) رهم«)إلى)»5.444.444 
مقيصة) إآراء) (: طريق) عن   رهم«)
املقدار) املحد 1  الشركة  مع   ون 

واملستحقة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

شتنبر)2422)تحت رقم)56)838.
548I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

STE PAR PAING TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUICAIRE FTAH
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CONSULTING
 N°11 R.ABASS(LAMSAADI(KIS
 BEN(MOUSSA 2ETG(B/N°6 VN

FES ، 30000، FES(MAROC
 STE PAR PAING TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم )4 
زنقة اوسر  الوفيء رقم 55) قطعة 
الوفيء فيس. - 34444 فيس. املغرب 

.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.(5911

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 49) آنبر) املؤرخ في)
STE PAR PAING TRAVAUX)شركة)
ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 
 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم)
 (55 رقم) الوفيء) اوسر   زنقة  (4(
فيس.) (34444 (- فيس.) قطعة الوفيء)

املغرب نتيجة لعدم النشيط.
و عين:

السيد)1))مينة النيظير وعنوانه)ا))
2))انس)3)شقة)))طريق عين الشقف)
((1( كلصفي) املغرب  فيس.) (34444

للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 4( وفي رقم) (2422 49) آنبر) بتيريخ)
قطعة) ((55 رقم) زنقة اوسر  الوفيء)
الوفيء)فيس.)-)34444)فيس.)املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5318/022.
549I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

 STE BOOKINDING
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS(LAMSAADI(KIS

 BEN(MOUSSA 2ETG(B/N°6 VN
FES ، 30000، FES(MAROC

 STE(BOOKINDING(TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 17 
شيرع عبد السالم بن مشيش شقة 

45 اقيمة مجبر بورمينة فيس. - 
34444 فيس. املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.(7325
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) )4) آنبر) املؤرخ في)
 STE( BOOKINDING( TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
رأسليلهي) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
اإلآتليعي رقم)17)شيرع عبد السالم)
مجبر) اقيمة  (45 شقة) مشيش  بن 
بورمينة فيس.)-)34444)فيس.)املغرب)

نتيجة لعدم النشيط.
و عين:

السيد)1))مينة النيظير وعنوانه)ا))
2))انس)3)شقة)))طريق عين الشقف)
((1( كلصفي) املغرب  فيس.) (34444

للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 17 وفي رقم) (2422 )4) آنبر) بتيريخ)
شيرع عبد السالم بن مشيش شقة)
(- فيس.) بورمينة  مجبر  اقيمة  (45

34444)فيس.)املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5315/022.
514I

اتلينية الخلو 

كلوبال بيزنيس كونسولتينغ 
 GLOBAL BUSINESS

CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

اتلينية الخلو 
علير1 ا 12 رقم 1 تجزئة املنصور 
مكنيس ، 54454، مكنيس املغرب

كلوبيل بيزنيس كونسولتينغ 

 GLOBAL BUSINESS

CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 

السوق املركزي علير1 امير1 2 شقة 

3 الطيبق الثيني مكنيس 54454 

مكنيس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.29753

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 45) آنبر) املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

 GLOBAL(كلوبيل بيزنيس كونسولتينغ

مبلغ) (BUSINESS CONSULTING

وعنوان) 124.444) رهم  رأسليلهي)

السوق) زنقة  اإلآتليعي  مقرهي 

املركزي علير1 امير1)2)شقة)3)الطيبق)

مكنيس) (54454 مكنيس) الثيني 

الخسيئر) تراكم  (: ل) نتيجة  املغرب 

ومرض مزمن املسير والشريك.

حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 

املسير1 علير1 ب)29)الشقة)9)مكنيس)

54454)مكنيس املغرب.)

و عين:

حسن رزقي وعنوانه)ا)) السيد)1))

 9 الشقة) (29 ب) علير1  املسير1  حي 

((1( 54454)مكنيس املغرب كلصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

)1) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)1298.

511I

CONSEIL ASSISTANCE PME

BUSTANAME
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEIL ASSISTANCE PME
 3Rue(sidi(bennour(résidance
 zahra(Ain(borja(Casablanca

 Appt(N° 15 3eme(étage، 20550،
Casablanca(Maroc

BUSTANAME شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 96 محج 
انفي الطيبق 9 الشقة رقم 91 اقيمة 

ربيع أنفي الدارالبيضيء - 24414 
الدارالبيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
56(921

 22 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422  وليوز)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BUSTANAME
-تكييف) (: بإ جيز) غرض الشركة 
الهواء)الصنيعي ومعيلجتهعنوان املقر)
الطيبق) انفي  محج  (96 (: االآتليعي)
أنفي) ربيع  اقيمة  (91 رقم) الشقة  (9
24414)الدارالبيضيء) الدارالبيضيء)-)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد1 كيميليي الراشدي):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
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الراشدي) كيميليي  السيد1 

زنقة محلد  اري حي) (14 عنوانه)ا))

 24364 الدارالبيضيء) املستشفييت 

الدارالبيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

الراشدي) كيميليي  السيد1 

زنقة محلد  اري حي) (14 عنوانه)ا))

 24364 الدارالبيضيء) املستشفييت 

الدارالبيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 48 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم))941)8.

512I

STE ANGLE DE GESTION SARL

JNAN NICH
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شيرع أحلد الحريزي تجزئة 

التلسليني رقم 6 اقيمة بيريس- أ 

تطوان ، 93444، تطوان املغرب

JNAN NICH شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي بوآدا  

رقم1371 موكلته كويللة - 93444 

تطوان مغرب.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.28481

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم) (2422 13) آنبر) في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 

من) أي  »2.444.444) رهم«)

»1.444.444) رهم«)إلى)»3.444.444 

تقد م حصص) (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

16) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)2514.

513I

FLASH ECONOMIE

FACTORIEL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FACTORIEL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 6 زنقة 53 

حي األسر1 عين الشق - 24444 الدار 

البيضيء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.188311

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر) (2422 أكتوبر) (47 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)

FACTORIEL)مبلغ رأسليلهي)4.444) 

 6 اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 

(- الشق) عين  األسر1  حي  (53 زنقة)

الدار البيضيء)املغرب نتيجة) (24444

ل):)عدم وآو  اي نشيط تجيري.

و حد  مقر التصفية ب)6)زنقة)53 

حي األسر1 عين الشق)-)24444)الدار)

البيضيء)املغرب.)

و عين:

بوحليد) السيد)1)) وسف 

 18RUE SALVADOR وعنوانه)ا))

كلصفي) ((434 LIEGE BELGIQUE

)1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)2)63)8.

51(I

ABC SYNDIC

ABC SYNDIC
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ABC SYNDIC

 RUE MED SMIHA ,1((

 RESIDENCE JAWHARATE MED

 SMIHA 6EME(ETAGE(APPT 35 ،

20090، CASABLANCA(MAROC

ABC SYNDIC شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي ))1, زنقة 

محلد سليحة إقيمة آوهر1 محلد 

سليحة الطيبق السي س الشقة 35 

- 24494 الدار البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(84533

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (34 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

الشريك الوحيد)ABC SYNDIC)مبلغ)

وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

زنقة محلد) (,1(( اإلآتليعي) مقرهي 

سليحة إقيمة آوهر1 محلد سليحة)

الطيبق السي س الشقة)35)-)24494 

الدار البيضيء)املغرب نتيجة ل):)الحل)

املبكر للشركة.

و حد  مقر التصفية ب)))1,)زنقة)

محلد سليحة إقيمة آوهر1 محلد)

 35 سليحة الطيبق السي س الشقة)

-)24494)الدار البيضيء)املغرب.)

و عين:

السيد)1))سيمي سعيد وعنوانه)ا))

 1 طيبق) (33 رقم) األنصيري  تجزئة 

الدار) (27223 بوعز1) متر  (1 شقة)

البيضيء)املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854363.
515I

A2CONSEILS

 JURGENSEN LEGAL›
CONSULTING ‹JLC

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

A2CONSEILS
 Rue(Al(Farabi, Résidence(Al

 Farabi,4° Etage, N° 14 Tanger،
90000، TANGER(MAROC

 JURGENSEN LEGAL›
CONSULTING ‹JLC شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 131 شيرع 
انفي اقيمة ازور الطيبق 11 مكتب 

11ب - 24444 الدار البيضيء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.345711
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (47 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 JURGENSEN’ الوحيد) الشريك 
مبلغ) (LEGAL CONSULTING ‘JLC
وعنوان) 14.444) رهم  رأسليلهي)
انفي) شيرع  (131 اإلآتليعي) مقرهي 
11ب) مكتب) (11 اقيمة ازور الطيبق)
املغرب) البيضيء) الدار  (24444 (-
:)عدم القدر1 على مواصلة) نتيجة ل)

النشيط.
و حد  مقر التصفية ب)131)شيرع)
مكتب) (11 الطيبق) ازور  اقيمة  انفي 
11ب)-)24444)الدار البيضيء)املغرب.)

و عين:
السيد)1))هشيم اوغزا وعنوانه)ا))
 94444 التيني) الحسن  شيرع  (132

طنجة املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
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املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854131.

516I

A2CONSEILS

 REAL ESTATE SOLUTIONS
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

A2CONSEILS
 Rue( Al( Farabi,( Résidence( Al
 Farabi,4°( Etage,( N°( 14( Tanger،

90000،(TANGER(MAROC
 REAL ESTATE SOLUTIONS
املسؤولية) ذات  شركة  (MAROC

املحدو 1)في طور التصفية)
حي) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
(-(17 12)ا ب رقم) السواني زنقة رقم)

94444)طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري)
.5(765

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (11 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 REAL ESTATE SOLUTIONS
 344.444 رأسليلهي) مبلغ  (MAROC
اإلآتليعي حي)  رهم وعنوان مقرهي 
(-(17 12)ا ب رقم) السواني زنقة رقم)
94444)طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم)

القدر1 على مواصلة النشيط.
حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(-(17 12)ا ب رقم) السواني زنقة رقم)

94444)طنجة املغرب.)
و عين:

الور يغي) رشيد  السيد)1))
الربيط) (14444 الربيط) وعنوانه)ا))

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (25 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)259911.
517I

PRIVILEGE CABINET

SANTURSI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER(MSALLAH(RUE
 URUGUAY(NO 7 TANGER،
90000، TANGER(TANGER

SANTURSI SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 14زنقة 
اليلن الطيبق 2 رقم ) - 94444 

طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

79261
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2416 24) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SANTURSI SARL
االنعيش) (: غرض الشركة بإ جيز)
(: االآتليعي) املقر  الفالحيعنوان 
(- (( رقم) (2 الطيبق) اليلن  14زنقة 

94444)طنجة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)144)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
حصة) (54 (: السيد سعيد ربيطي)

بقيلة)1.444) رهم للحصة.
 54 (: السيد عبد الفتيح الهيرون)

حصة بقيلة)1.444) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) ربيطي  سعيد  السيد 

الفحص انجر1 قصر الصغير)94444 

طنجة املغرب.

الهيرون) الفتيح  عبد  السيد 

انجر1) فحص  تيغرمت  عنوانه)ا))

94444)طنجة املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ربيطي  سعيد  السيد 

الفحص انجر1 قصر الصغير)94444 

طنجة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

27) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2416)تحت رقم)178963.

518I

bemultico(بيلولتيكو

TOP SIGNALISATION

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

استدراك جطٍإ

استدراك جطٍإ وقع بيلجريد1 

الرسلية

bemultico بيلولتيكو

رقم 146 شقة رقم 41 الزيتون 

املعركة -مكنيس ، 54464، مكنيس 

مكنيس

TOP SIGNALISATION شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

 وعنوان مقرهي اإلآتليعي مكتب 

رقم 13 علير1 ل الطيبق )4 شيرع 

الزيتون اقيمة الفتح املبين مكنيس - 

54444 مكنيس املغرب.

بيلجريد1) وقع  جطٍإ) إستدراك  (

الرسلية عد )3)57)بتيريخ)23)نونبر)

.2422

:)رقم التقييد في السجل) بدال من)

التجيري)76)52.

السجل) في  التقييد  رقم  (:  قرأ)

التجيري)67)52.

البيقي بدون تغيير.

519I

STE FIACCOF 

STE MASODINOX
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE MASODINOX شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 16 

 وار طاللس عين الشقف موالي 

يعقوب فيس - 34444 فيس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.67869

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

2422)تقرر حل) 16) آنبر) املؤرخ في)

ذات) شركة  (STE MASODINOX

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم)

16) وار طاللس عين الشقف موالي)

34444)فيس املغرب) (- يعقوب فيس)

نتيجة لعدم تحقيق اهداف الشركة)

تراكم الخسيئر من راس امليل.

و عين:

الهي ي) ا ت  ا ريس  السيد)1))

اضغ) (16 رقم) ا  بلوك  وعنوانه)ا))

اعوينيت) الروميني  زنقة  الهند ة 

املغرب) فيس  (34444 الحجيج)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

وفي بلوك ا) (2422 16) آنبر) بتيريخ)
اضغ الهند ة زنقة الروميني) (16 رقم)

فيس) (34444 (- الحجيج) اعوينيت 

املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5296/022.

524I
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STE FIACCOF 

STE ALBA AMEUBLEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
 STE ALBA AMEUBLEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 

78 شيرع التضحية النرآس س - 
34444 فيس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.3(321
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 16) آنبر) في) املؤرخ 
 STE ALBA AMEUBLEMENT حل)
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
شيرع) (78 رقم) اإلآتليعي  مقرهي 
التضحية النرآس س)-)34444)فيس)
املغرب نتيجة لتراكم الخسيئر وعدم)

تحقيق اهداف الشركة.
و عين:

طريبق) محلد  السيد)1))
التضحية) شيرع  (78 رقم) وعنوانه)ا))
املغرب) فيس  (34444 س) النرآس 

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 78 وفي رقم) (2422 16) آنبر) بتيريخ)
شيرع التضحية النرآس س)-)34444 

فيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5295/022.
521I

GESTION ALJANOUB

INFINITY PECHE
إعالن متعد  القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعي 1 علير1 رقم 
2 الطيبق الثيلث العيون ، 74444، 

العيون املغرب

INFINITY PECHE »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: بقعة 
رقم )13 املنطقة الصنيعية املر�شى 

العيون - 4)744 العيون املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.27951

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)16) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
 44 من) الشركة  راسليل  في  الزيي 1 
 (144.444.44 الى) 144.444) رهم 

 رهم بلسيهليت نقد ة
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تغيير عنوان الشركة بيلعنوان االتي):)
بقعة رقم))13شيرع سعيد1 املنطقة)

الصنيعية املر�شى العيون
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)

الزيي 1 في راسليل الشركة
بند رقم)):)الذي  نص على مي لي:)

تغيير عنوان الشركة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3569.

522I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE SAYSSB SARL
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°(9
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE SAYSSB SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: رقم 274 
شيرع محلد الخيمس الجرف ارفو  

الراشيد ة - 52444 الراشيد ة 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: -.

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي 
املؤرخ في 13  آنبر 2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تفويت حصص

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
استقيلة مسؤول قينوني)

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)
النظيم األسي�شي التيلية:)

الذي) حصص:) تفويت  رقم  بند 
حصص) تفويت  مي لي:) على   نص 
السيد سعيد سعيدي والسيد  ونس)
مسعو ي) علي  السيد  الى  بوعزاوي 

والسيد حيي1 مسعو ي)
بند رقم استقيلة مسؤول قينوني):)
الذي  نص على مي لي:)قبول استقيلة)
كلسؤول) بوعزاوي  السيد  ونس 

قينوني للشركة)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)982.

523I

FIDUCIAIRE CABFIS

 MOHAMED BENSINANE(
 ET ASSOCIER (MBA

EXPERTISE
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE CABFIS
 ANGLE(BD 2MARS(ET° 5

 BD(ALQODS(IMM(K(N(AIN
 CHOCK(CASABLANCA، 20480،

CASABLANCA MAROC
 MOHAMED BENSINANE ET(
 ASSOCIER (MBA(EXPERTISE
»شركة ذات املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: )1 

شيرع الزرقطوني رقم 11. - 4 الدار 
البيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.171515
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)41)غشت)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
قيم السيد محلد بنسينين ببيع)254 
للسيد1) 144) رهم  فئة) من  حصة 
 544 مجلوع) من  بنسينين  فدوى 

حصة والتي  لتلكهي في شركة
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
قرر الشركيء)تحويل شكل شركة من)
شركة محدو 1 املسؤولية إلى شركة)
شريك) ذات  املسؤولية  محدو 1 

وحيد.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
للشركة) األسي�شي  القينون  إعي 1 

بأكلله
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 27 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم))359)8.
52(I

مكتب املحيسبة

BDRNAS-TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب املحيسبة
شيرع آون كينيدي علير1 أعراب 
الطيبق األول رقم ب) ، 35444، 

تيز1 املغرب
BDRNAS-TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : التقدم 2 
مجلوعة »س« رقم 57 تيز1 - 35444 

تيز1 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.5143

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في))1)أكتوبر)2422)تقرر حل)
ذات) شركة  (BDRNAS-TRAVAUX
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
التقدم)2)مجلوعة)»س«)رقم)57)تيز1)
لعدم) نتيجة  املغرب  تيز1  (35444 (-

املر و  ة.
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و عين:
العالم) الد ن  بدر  السيد)1))
2)مجلوعة)»س«) وعنوانه)ا))التقدم)
املغرب) تيز1  (35444 تيز1) (57 رقم)

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ))1)أكتوبر)2422)وفي التقدم)2 
مجلوعة)»س«)رقم)57)تيز1)-)35444 

تيز1 املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بتيز1  االبتدائية 

2422)تحت رقم))58.

525I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

MA SAISIE INFORMATIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard(Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

 MA SAISIE INFORMATIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 355 شيرع 
محلد V فضيء يسرى - 24444 

الدار البيضيء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.5(4757

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 45) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
)1)) وسف) السيد) تفويت 
وآهيت فياللي)544)حصة اآتليعية)
لفيئد1) حصة  (544 أصل) من 
 ML CONSULTING ((1( السيد)
 45 بتيريخ) (INVESTISSEMENT

 آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 49 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)86977.

526I

إئتلينية)BKM)لإلرشي ات

CHEZ L›AFRICAN
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

إئتلينية BKM لإلرشي ات

رقم 14 تجزئة املركز ورزازات ، 

5444)، ورزازات املغرب

CHEZ(L›AFRICAN شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 347 

بوطويل قصبة مراكش - 4444) 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.71429

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

املؤرخ في)14)أكتوبر)2422)تقرر حل)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

 CHEZ L’AFRICAN(الشريك الوحيد

144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 

 347 رقم) اإلآتليعي  وعنوان مقرهي 

 (4444 (- مراكش) قصبة  بوطويل 

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

تحقيق اي مداجيل وازمة كوروني.

و حد  مقر التصفية ب رقم)347 

 (4444 (- مراكش) قصبة  بوطويل 

مراكش املغرب.)

و عين:

السيد)1))لوك آكيط وعنوانه)ا))

مراكش) قصبة  بوطويل  (347 رقم)

((1( 4444))مراكش املغرب كلصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (21 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)7)16)1.

527I

GESTION ALJANOUB

FERTILFARMS
إعالن متعد  القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعي 1 علير1 رقم 
2 الطيبق الثيلث العيون ، 74444، 

العيون املغرب
FERTILFARMS »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: رقم 1)5 
بلوك X مد نة 25 ميرس العيون - 

74444 العيون املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.39((1

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)41) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تفويت)1444حصة من طرف السيد)
السيد) لصيلح  بولعين  نورالد ن 

طيرق نفدي
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
بولعين) نورالد ن  السيد  استقيلة 
طيرق) السيد  وتعيين  التسيير  من 
نفدي املسير الوحيد لشركة ملد1 غير)

محدو 1 مع االمضيء
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:6-7 رقم) بند 

مي لي:)تفويت حصص
على) الذي  نص  (:35 رقم) بند 

مي لي:)التسيير
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3567/2022.
528I

مجلوعة أطلنتيك لللحيسبة

DIGIWARE TECHNOLOGIES
إعالن متعد  القرارات

مجلوعة أطلنتيك لللحيسبة
شقة رقم 3 الطيبق الثيني علير1 

22 زنقة العي ل حي اآنين عيالن، 
6444)، آسفي املغرب

 DIGIWARE TECHNOLOGIES
»شركة ذات املسؤولية املحدو 1 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: رقم 59 
شيرع الزرقطوني الطيبق السي س 
رقم 18 - 24444 الدار البيضيء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.(29485

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)41) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
حصص) تفويت  (1 رقم) قرار 
اآتليعية:)الذي  نص على مي لي:)قرر)
الشريك الوحيد السيد  ونس فقير)
اإلآتليعية) الحصص  كيفة  تفويت 
ميلية) بقيلة  حصة  (144 وقدرهي)
14.444) رهم لفيئد1 السيد) قدرهي)
للبطيقة) الحيمل  العيطفي  أحلد 

E13261((الوطنية رقم
الجد د) التوزيع  (2 رقم) قرار 
مي لي:) على  الذي  نص  للرأسليل:)
التوزيع الجد د للرأسليل هو كيلتيلي)
:)144)حصة بقيلة)14444.44) رهم)

 لتلكهي السيد أحلد العيطفي
3)استقيلة املسير الحيلي) قرار رقم)
الذي  نص) آد د:) مسير  وتعيين 
الحصص) لتفويت  تبعي  مي لي:) على 
اإلآتليعية تم قبول استقيلة السيد)
 ونس فقير من مهيم تسيير الشركة)
العيطفي) أحلد  السيد  تعيين  وتم 

كلسير وحيد للشركة
على) املصي قة  (( رقم) قرار 
مي لي:) على  الذي  نص  النعد الت:)
تلت) الذكر  السيلفة  للقرارات  تبعي 
 7 (،6 البنو ) تعد ل  على  املصي قة 

و13)من النظيم األسي�شي
القينوني) تحيين  (5 رقم) قرار 
األسي�شي:)الذي  نص على مي لي:)قرر)
السيد أحلد العيطفي بصفته شريكي)
ومسيرا وحيدا للشركة تحيين النظيم)
القرارات) كيفة  بإضيفة  األسي�شي 
املصي ق عليهي بلحضر الجلع العيم)

اإلستثنيئي
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6)املصي قة على النظيم) قرار رقم)
على) الذي  نص  الجد د:) األسي�شي 
العيطفي) أحلد  السيد  قرر  مي لي:)
املصي قة على النظيم األسي�شي كلي)

تم تحيينه
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
مبلغ رأسليل الشركة:)14.444) رهم)

 لتلكهي السيد أحلد العيطفي
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
كيلتيلي:) مقسم  الشركة  رأسليل 
144)حصة) (: السيد أحلد العيطفي)

بقيلة)144) رهم للحصة)
بند رقم)13:)الذي  نص على مي لي:)
تعيين السيد أحلد العيطفي مسيرا)

وحيدا للشركة ملد1 غير محدو 1
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854815.
529I

AFIDACOM

SOBEK PRIME
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

افيدكوم 
7 و17 تجزئة السيكون األطلس 
طريق صفرو ، 34444، فيس 

املغرب.
إعالن عن قفل التصفية.
 SOBEK(PRIME شركة

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 
شريك واحد 

في طور التصفية
وعنوان مقرهي االآتليعي : 5) زنقة 
Q) تجزئة الحد قة وا  فيس- فيس. 

- 34444 فيس املغرب
مبلغ رأسليلهي 144.444  رهم 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.(4953

السيد1) املصفي:) وعنوان  اسم 
مصري) أمحلد حسن محلد حلمي،)
الجنسية)،)الحيمل لبطيقة التعريف)
 (5 ب) والسيكن  (Z415((8C رقم)

تجزئة الحد قة وا  فيس-) ((Q زنقة)

فيس.

االستثنيئي) القرار  بلقت�شى 

للشريك الوحيد املؤرخ في)23) آنبر)

2421)تقرر مي  لي:

مصفي) تقرير  على  املصي قة  (•

التصفية) بعللييت  املتعلق  الشركة 

التي قيم بهي.

•)تسليم وصل إبراء)لللصفي عن)

عللييت التصفية.

لشركة) التصفية  قفل  تقرير  (•

ذات) شركة  (SOBEK( PRIME

شريك) ذات  املحدو 1  املسؤولية 

ابتداء)من تيريخ الجلع العيم) واحد،)

االستثنيئي املذكور أعاله.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

فبرا ر) (25 بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)1031/022. 

534I

WGM PLUS

و ج م زائد
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

WGM PLUS

 26AV(MERS(SULTAN(ETG 1

 APT 3 CASABLANCA ، 20006،

CASABLANCA MAROC

و ج م زائد شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 26 شيرع 

ميرس سلطين الطيبق 1 شقة 3 

الدار البيضيء - 2446 الدار البيضيء 

املغرب. 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

56(941

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (2(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
وج م) (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

زائد.
بيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
واالكسسوارات-النجير1) االلومنيوم 
والحد د-بيع الحد د والفوالذ املقيوم)
 26 (: للصدأ....عنوان املقر االآتليعي)
شيرع ميرس سلطين الطيبق)1)شقة)3 
2446)الدار البيضيء) الدار البيضيء)-)

املغرب..
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: آليل) البعزاوي  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
الحليم) عبد  البعزاوي  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (544 (:

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد البعزاوي آليل عنوانه)ا))
ليسي سفة عللية ليسي سفة رييض)
 24 9)رقم) الراحة ج)1/4)علير1 رقم)
24232)الدار البيضيء) الدار البيضيء)

املغرب.
الحليم) عبد  البعزاوي  السيد 
ليسي سفة حي اال مجي  ) عنوانه)ا))
زثقة)3)ر قم)25)الدار البيضيء)24232 

الدار البيضيء املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البعزاوي آليل عنوانه)ا))
ليسي سفة عللية ليسي سفة رييض)
 24 9)رقم) الراحة ج)1/4)علير1 رقم)
24232)الدار البيضيء) الدار البيضيء)

املغرب
الحليم) عبد  البعزاوي  السيد 
ليسي سفة حي اال مجي  ) عنوانه)ا))
زثقة)3)ر قم)25)الدار البيضيء)24232 

الدار البيضيء املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 48 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
 آنبر)2422)تحت رقم)9445)448.

531I

الركيبي

GREEN OS SERVICES
إعالن متعد  القرارات

الركيبي

كلليم ، 81444، كلليم املغرب

GREEN OS SERVICES »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: حي 

القدس تجزئة الوفيق بلوك س 
رقم 8)) العيون - 74444 العيون 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.38279

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)42) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

الحصص) بيع  (1- رقم) قرار 

مي لي:) الذي  نص على  االآتليعية:)

544)حصة اآتليعية من طرف) بيع)

الحيمل لب.ت.) السيد محلد سني  

السيد) لفيئد1  (SH1((56( ورقم)

ورقم) ابراهيم اوبيهي الحيمل لب.ت.)

..JA1((377

واالمضيء:) التسيير  (2- رقم) قرار 

الذي  نص على مي لي:)اسقيلة السيد)

كلسيعد) مهيمه  من  سني   محلد 

ابراهيم) السيد  على  واالبقيء) مسير،)

اوبيهي كلسير وحيد للشركة،)كلي تم)

االعتلي  على االمضيء)الوحيد لللسير)

العلومية) اال ارات  آليع  لدى 

امليلية) املؤسسيت  وكذا  والخيصة 

والبنكية ملد1 غير محد 1.)

قرار رقم)-3تغيير الشكل القينوني)

مي لي:) على  الذي  نص  للشركة:)

املسؤولية) التحويل من شركة ذات 

الى شركة ذات املسؤولية) املحدو 1 

املحدو 1 بشريك وحيد.)
القينون) تحيين  (4- رقم) قرار 

الذي  نص على) (: االسي�شي للشركة)

محين) اسي�شي  قينون  توثيق  مي لي:)

للشركة.

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
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على) الذي  نص  (:1 رقم) بند 
ذات) القينوني:شركة  الشكل  مي لي:)

املسؤولية املحدو 1 بشريك وحيد.)
على) الذي  نص  (:6 رقم) بند 
مي لي:)الحصص االآتليعية):)السيد)

ابراهيم اوبيهي)144444) رهم.
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
اوبيهي) ابراهيم  السيد  (: الراسليل)

1444)حصة.
على) الذي  نص  (:15 رقم) بند 
مي لي:)التسيير):)السيد ابراهيم اوبيهي)

مسير وحيد للشركة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3562.
532I

CABINET CAGECمكتب كيآيك

ATARTEX
إعالن متعد  القرارات

CABINET CAGECمكتب كيآيك
148, زنقة رحيل بن احلد 24324 

الدار البيضيء، 24324، الدار 
البيضيء املغرب

ATARTEX »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: تجزئة 
البيتول رقم 21 املنطقة الصنيعية 
لسيسفة - 24232 الدارالبيضيء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.1117(9

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)14)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
من) الحصص  تفويت  وتزكية  قبول 
السيد) إلى  اسليؤهم  امتي  الشركيء)
السيد) (: كيلتيلي) التيئب  عبدالرحيم 
العطير محلد24754)حصة السيد1)
3112)حصة السيد1) فيطلة معيش)
حصة السيد1) (3528 هجر العلراني)
3528)حصة السيد1) هو ا العلراني)
حصة السيد) (3528 إ لين العلراني)

أمين العلراني))745)حصة

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
قبول استقيلة السيد العطير محلد)

من منصبه كلسير وتبرئة  مته
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
التيئب) عبدالرحيم  السيد  تعيين 

كلسير للشركة ملد1 غير محد 1
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
ملك) في  أصبحت  الحصص  آليع 

السيد عبدالرحيم التيئب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 48 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9675)8.

533I

socomif(sarl

ENTRAID
إعالن متعد  القرارات

socomif(sarl
زنقة محلد الحصيلي علير1 35 شقة 

رقم 2 ، 444)1، القنيطر1 املغرب
ENTRAID »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع 
املعلور1 علير1 رقم 142 رقم ) 

القنيطر1 444)1 القنيطر1 املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.39749

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)46) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

زيي 1 رأس امليل
على) الذي  نص  (:13 رقم) قرار 

مي لي:)تعيين مد ر مسيعد آد د
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
زيي 1 رأس امليل من)500.000,00)الى)

10.000.000,00
على) الذي  نص  (:13 رقم) بند 
آد د) مسيعد  مد ر  تعيين  مي لي:)

سعيد حسيمي

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93747.
53(I

LEADER PRESSE

PETRO VEGAZ MAROC
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجيري)

)األشخيص املعنويون)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجيري

PETRO VEGAZ MAROC
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
لشركة رضواني مهدي الكيئن مقرهي)
زنقة عبد السالم) ((2 (: االآتليعي ب)
 3 شقة) (2 ط) منى  اقيمة  الخطيبي 
الدارالبيضيء) (24444 (- البيضيء)
 2422 12) آنبر) في) املؤرخ  املغرب 

تقرر مي لي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (
التجيري الكيئن ب):) وار اوال  سيدي)
تيط مليل) (296(4 (- عبو تيط مليل)
شركة) طرف  من  املوقع  (، املغرب)
رضواني مهدي):)بصفتهي ميلكة لألصل)
ركي ي) ابراهيم  وشركة  التجيري 

بصفتهي مسير1 حر1.
535I

TRUCKS(AND(CARS

TRUCKS AND CARS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

TRUCKS(AND(CARS
 N°264 LOT(BEL(AIR(RTE(SIDI

HRAZEM ، 30070، FES(MAROC
TRUCKS(AND(CARS شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي )26 
تجزئة الهواء الجليل طريق سيدي 

احرازم - 34474 فيس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.65495

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (29 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

TRUCKS(AND(CARS)مبلغ رأسليلهي)
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
اإلآتليعي))26)تجزئة الهواء)الجليل)
34474)فيس) (- طريق سيدي احرازم)

املغرب نتيجة ل):)صعوبيت ميلية.
 26( ب) التصفية  مقر  حد   و 
الجليل طريق سيدي) الهواء) تجزئة 

احرازم)-)34474)فيس املغرب.)
و عين:

محيت) محلد  السيد)1))
سيدي) السخينيت  وعنوانه)ا)) وار 
حرازم)34245)فيس املغرب كلصفي)

)1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
46) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)6749.

536I

ARISCONCEPT

ARISCONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARISCONCEPT
 AL(IRFANE 2, APT 48, N°6,

TANGER ، 90045، طنجة املغرب
ARISCONCEPT شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الشقة 
رقم 6, مجلع العرفين علير1 رقم ) 

طنجة - 5)944 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
133159

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 45) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:



267 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ARISCONCEPT
 Vente (: بإ جيز) الشركة  غرض 
des(activités(de(marketing(digital
الشقة رقم) (: عنوان املقر االآتليعي)
6,)مجلع العرفين علير1 رقم)))طنجة)

-)5)944)طنجة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 5.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
وصفيت ومواطن الشركيء):

العربيوي عبير عنوانه)ا)) السيد1 
بلوك) البوغيز,) النخيل  إقيمة 
(,39 رقم) علير1  الثيني,) أ2,الطيبق 

طنجة)94494)طنجة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
العربيوي عبير عنوانه)ا)) السيد1 
بلوك) البوغيز,) النخيل  إقيمة 
(,39 رقم) علير1  الثيني,) أ2,الطيبق 

طنجة)94494)طنجة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم))26465.

537I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

ABD CORPORATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
زنقة )7 رقم 12 فلوريدا العليي 
سيدي معروف ، 24194، الدار 

البيضيء املغرب
 ABD CORPORATION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 22، 
طريق الجد د1، رقم 14 - 24664 

الدار البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.3(3975
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (34 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
ABD CORPORATION SARL)مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
طريق) (،22 رقم) اإلآتليعي  مقرهي 
الدار) (24664 (- (14 رقم) الجد د1،)
وقف) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضيء)

نشيط الشركة.
(،22 و حد  مقر التصفية ب رقم)
 24664 (- (14 رقم) الجد د1،) طريق 

الدار البيضيء)املغرب.)
و عين:

لحلو) حسن  محلد  السيد)1))
و19  (17 رقم) تنلل  ملر  وعنوانه)ا))
البيضيء) الدار  (24154 كيليفورنيي)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9)8549.
538I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

REDMI CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT(EL(MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER(ETAGE(DEROUA ،
26200، BERRECHID(MAROC

REDMI CAR شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي اقيمة 

آنين الدرو1 بلوك ا علير1 9 شقة 
18 الطيبق ) رقم 18 الدرو1 برشيد 

26444 برشيد املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.13751

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (41 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
مبلغ) (REDMI CAR الشريك الوحيد)
وعنوان) 544.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي اقيمة آنين الدرو1)
 ( الطيبق) (18 شقة) (9 بلوك ا علير1)
رقم)18)الدرو1 برشيد)26444)برشيد)

املغرب نتيجة ل):)ازمة في امليدان.
اقيمة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
شقة) (9 آنين الدرو1 بلوك ا علير1)
الدرو1 برشيد) (18 ))رقم) الطيبق) (18

26444)برشيد املغرب.)
و عين:

فتيح) مصطفى  السيد)1))
ي) مجلوعة  النخيل  حي  وعنوانه)ا))
6)علير1)45)رقم)49 26444)النواصر)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (4( بتيريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2422)تحت رقم)1135.

539I

SOMADINCO

GOOD IZRI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

SOMADINCO
إقيمة ميآورل عليرB 1 رقم2 

حي القدس البرنو�شي ، 24614، 
الدارالبيضيء املغرب

GOOD IZRI شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 72 زاوية 
زنقة روم وموالي ا ريس 1 - 24444 

الدار البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(18775

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (48 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسليلهي) مبلغ  (GOOD IZRI
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
اإلآتليعي)72)زاوية زنقة روم وموالي)
البيضيء) الدار  (24444 (- (1 ا ريس)
النشيط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

التجيري.
72)زاوية) و حد  مقر التصفية ب)
زنقة روم وموالي ا ريس)1)-)24444 

الدار البيضيء)املغرب.)
و عين:

العوزي) ابراهيم  السيد)1))
وعنوانه)ا))اقيمة االمين مجلوعة)33 
علير1)265)رقم)5)عين السبع)24614 
((1( كلصفي) املغرب  البيضيء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
زنقة) زاوية  (72 (: بيلتصفية) املتعلقة 
الدار البيضيء) (1 روم وموالي ا ريس)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 2( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)79)7)8.
5(4I

FB AUDIT ET CONSEIL

 STE » MECAZACK AUTO
SERVICE » SARL à AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FB AUDIT ET CONSEIL
 CENTRE(SIDI(BIBI(APPT 1ER
 ETAGE ، 87274، SIDI(BIBI

MAROC
 STE » MECAZACK(AUTO

SERVICE » SARL(à(AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي محلد 
علر سيدي بيبي اشتوكة ا ت بيهي - 

)8727 سيدي بيبي املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

23(59

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

القينون) إعدا   تم  (2421 ميي) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE » (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

 MECAZACK( AUTO( SERVICE( »

.SARL(à(AU

االصالح) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

والصيينة امليكينيكية وبيع قطع غيير)

املقر) العربيتعنوان  واكسسوارات 

سيدي) علر  محلد  حي  (: االآتليعي)

 8727( (- بيهي) ا ت  اشتوكة  بيبي 

سيدي بيبي املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد زكرييء)ا اعلي):)144)حصة)

بقيلة)1.444) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) ا اعلي  زكرييء) السيد 

حي ابن رشد زنقة)41)رقم)31)كلليم)

81444)كلليم املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ا اعلي  زكرييء) السيد 

حي ابن رشد زنقة)41)رقم)31)كلليم)

81444)كلليم املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

41) ونيو) بتيريخ) بينزكين  االبتدائية 

2421)تحت رقم)1229.

5(1I

FLASH ECONOMIE

RP SIEGE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

نقل مقر الشركة
RP SIEGE 
SARL AU

 RC(N° 146131 , IF(N° 1103187,
 TP(N° 35490269, ICE(N°

4413(6544444432
العيم) االآتليع  شروط  بلوآب 
(،25/10/2021 بتيريخ) العي ي  غير 
قرر الشريك وحيد نقل مقر املكتب)
شيرع) (341[ في) كين  والذي  املسجل 
الدار) (12 رقم) (6 الطيبق) الزيراوي 
 134 التيلي) العنوان  إلى  (] البيضيء)
شيرع عالل بن عبد هللا الدار البيضيء
ثينيي تم تعد ل املي 1 من النظيم)

)لذلك.
ً
األسي�شي وفقي

بقلم) القينوني  اإل داع  ثيلثيتم 
البيضيء) بيلدار  التجيرية  املحكلة 
رقم) تحت  (24/11/2021 بتيريخ)

841(88
لالستخالص واإلشير1

املسير
5(2I

FLASH ECONOMIE

 AL HARRAK
INTERNATIONAL TRADE

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتليعي للشركة

 AL(HARRAK(INTERNATIONAL
TRADE

SARL AU
 R.C : 269917 IF : 14386615 TP :

331941(4
نقل مقر الشركة

العيم) االآتليع  شروط  بلوآب 
(،03/05/2021 بتيريخ) العي ي  غير 
قرر الشريك وحيد نقل مقر املكتب)
شيرع) (283[ في) كين  والذي  املسجل 
8إقيمة آ م) رقم) (1 الطيبق) (5 محلد)
إلى) (] البيضيء) الدار  بليوط  سيدي 

املسير1) شيرع  (82 التيلي) العنوان 
الدار) (11 رقم) (1 الطيبق) الخظراء)

البيضيء

ثينيي تم تعد ل املي 1 من النظيم)

)لذلك.
ً
األسي�شي وفقي

بقلم) القينوني  اإل داع  ثيلثيتم 

البيضيء) بيلدار  التجيرية  املحكلة 

رقم) تحت  (24/05/2021 بتيريخ)

 779345

لالستخالص واإلشير1

املسير

5(3I

VIENNA SERVICE

VIENNA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

VIENNA SERVICE

 HAY(SI(LAKHDAR(RUE(B4 N°34

 OUJDA ، 60001، BERKANE

MAROC

VIENNA SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 8 زنقة 

سبتة حي الوفيق سيدي سليلين 

الشراعة - 64441 بركين املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.64(3

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

2422)تقرر حل) 47) آنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

 VIENNA SERVICE(الشريك الوحيد

100.000,00) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم)8)زنقة)

سليلين) سيدي  الوفيق  حي  سبتة 

املغرب) بركين  (64441 (- الشراعة)

نتيجة ل):)عجز في النشيط التجيري.

رقم) ب  التصفية  مقر  حد   و 
سيدي) الوفيق  حي  سبتة  زنقة  (8

بركين) (64441 (- الشراعة) سليلين 

املغرب.)

و عين:
السيد)1))فدوى ابغرير وعنوانه)ا))
 3( رقم) (( ب) زنقة  لخضر  �شي  حي 
((1( كلصفي) املغرب  وآد1  (64444

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):)رقم)8)زنقة سبتة)
حي الوفيق سيدي سليلين الشراعة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) ببركين  االبتدائية 

2422)تحت رقم)680/2022.
5((I

FIDUCIAIRE MOLIFID

LARA HABITA
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
LARA HABITA »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع 

محلد الخيمس اقيمة االندلس ب 
املكتب رقم 49 - 92444 العرائش 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.5571

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في))2)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
للشركة) االآتليعي  املقر  تحويل 
محلد) شيرع  الجد د:) العنوان  إلى 
الطيبق) األندلس ب  إقيمة  الخيمس 
(- العرائش) (1( رقم) املكتب  األول 
 MOLIFID شركة) لدى  املوطنة 

(-(DOMICILIATION
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تأكيد السيد رشيد الركراك في مهيمه)
كلسير وحيد و الك ملد1 أربع سنوات)
في) بإمضيئه  ملزمة  الشركة  أن  كلي 

آليع العقو  املتعلقة بهي
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قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

تعد ل املي تين)))))و)3)))من النظيم)

األسي�شي

قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)

صييغة قينون أسي�شي آد د للشركة)

واملصي قة عليه

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)):)الذي  نص على مي لي:)

عنوان املقر االآتليعي):)شيرع محلد)

الطيبق) األندلس ب  إقيمة  الخيمس 

(- العرائش) (1( رقم) املكتب  األول 

 MOLIFID شركة) لدى  املوطنة 

-(DOMICILIATION

بند رقم)3):)الذي  نص على مي لي:)

عهد تسيير الشركة إلى السيد رشيد)

الركراك و الك ملد1 أربع سنوات كلي)

أن الشركة ملزمة بإمضيئه في آليع)

العقو  املتعلقة بهي

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (14 االبتدائية بيلعرائش بتيريخ)

2422)تحت رقم)1165.

5(5I

FIDUCIAIRE MOLIFID

LARABAITY
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

LARABAITY »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: تجزئة 

شعبين 2 رقم 568 اقيمة زيد 

الطيبق االول الشقة رقم 47 - 

92444 العرائش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.(8(7

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)19)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

للشركة) االآتليعي  املقر  تحويل 

محلد) شيرع  الجد د:) العنوان  إلى 

الطيبق) األندلس ب  إقيمة  الخيمس 

(- العرائش) (1( رقم) املكتب  األول 

 MOLIFID شركة) لدى  املوطنة 

(-(DOMICILIATION

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

حصة في ملكية السيد) (354 تفويت)

محلد االحلي ي لفيئد1 السيد جليل)

اندلوس الورطي�شي)

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

تأكيد السيد فريد الجفوفي في مهيمه)

كلسير وحيد ملد1 غير محدو 1 كلي)

أن الشركة ملزمة بإمضيئه في آليع)

العقو  املتعلقة بهي

قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)

تعد ل املي تين)))))و)7-6))من النظيم)

األسي�شي

قرار رقم)5:)الذي  نص على مي لي:)

صييغة قينون أسي�شي آد د للشركة)

واملصي قة عليه

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)):)الذي  نص على مي لي:)

عنوان املقر االآتليعي):)شيرع محلد)

الطيبق) األندلس ب  إقيمة  الخيمس 

(- العرائش) (1( رقم) املكتب  األول 

 MOLIFID شركة) لدى  املوطنة 

-(DOMICILIATION

على) الذي  نص  (:7-6 رقم) بند 

الشركة) ميل  رأس  مي لي:) بلغ 

100.000,00. رهم وهي مقسلة إلى)

1.444)حصة بقيلة.144) رهم لكل)

بيلكيمل ومخصصة) مدفوعة  (، منهي)

للشركيء)كيالتي):السيد فريد الجفوفي)

الرابط) محلد  السيد  حصة  (344

اندلوس) جليل  السيد  حصة  (354

الورطي�شي)354)حصة)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (16 االبتدائية بيلعرائش بتيريخ)

2422)تحت رقم)1181.

5(6I

COMPTAFFAIRES

THINGBIG SOLUTIONS
إعالن متعد  القرارات
COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

THINGBIG SOLUTIONS »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع 

الحسن الثيني غيلية علير1 اش رقم 
5 - 28844 املحلد ة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.1(513
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)48) آنبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تفويت آليع الحصص االآتليعية)
التي بحوز1 السيد عراب عبد املطلب)

لفيئد1 السيد االمين شيهيدي.
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
املطلب) عبد  عراب  السيد  استقيلة 
السيد) وتعيين  الشركة  تسيير  من 
آد د) كلسيير  شيهيدي  االمين 

للشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

تحيين النظيم االسي�شي للشركة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) بيملحلد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)84)2.
5(7I

MSB CONSULTING

PROCALLONE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة
MSB CONSULTING

 Bd(Zerktouni , N° 400, Etage
 4, B22 ، 20000، CASABLANCA

Maroc
PROCALLONE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 1 زاوية 
زنقة مو�شى بن نصير وزنقة  وبوس 
مكتب 3 - 24444 البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.323(13
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 42) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسليلهي) مبلغ  (PROCALLONE
مقرهي) وعنوان  5.444) رهم 
بن) مو�شى  زنقة  زاوية  (1 اإلآتليعي)
(- (3 مكتب) وزنقة  وبوس  نصير 
ل) نتيجة  املغرب  البيضيء) (24444
بسبب) تجيرية  أعليل  وآو   عدم  (:

الوضع االقتصي ي الحسيس.
زاوية) (1 و حد  مقر التصفية ب)
زنقة مو�شى بن نصير وزنقة  وبوس)
البيضيء) (24444 املغرب) (3 مكتب)

املغرب.)
و عين:

السيد)1)) نيي صبري وعنوانه)ا))
 RUE AUGUSTE BLANCHE N°
 3( 92844 PUTEAUX FRANCE

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
زنقة) زاوية  (1 (: بيلتصفية) املتعلقة 
مو�شى بن نصير وزنقة  وبوس مكتب)

3
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851174.
5(8I

COMPTAFFAIRES

BENMIR LILBINAE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشيط الشركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR
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 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

BENMIR LILBINAE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي 2)1 

تجزئة الفضيلة فضالت - 13444 

بنسليلين املغرب.

تغيير نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.2391

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم تغيير) (2422 نونبر) (49 املؤرخ في)

»اعليل مختلفة) نشيط الشركة من)

او اعليل البنيء

تيآر ا وات البنيء)بيلتقسيط)»)إلى)

»نقل البضيئع لحسيب االجر.

تيآر ا وات البنيء)بيلتقسيط)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 41 بتيريخ) سليلين  ببن  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)622.

5(9I

RSM Morocco

 LEAD BUSINESS

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظيم األسي�شي للشركة

RSM Morocco

 Boulevard(de(la(Corniche ,65

 Résidence(le(Yacht, Imm(A ،

20100، Casablanca(Maroc

 LEAD BUSINESS CONSULTING

»شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: الطيبق 5 

،39 شيرع نورمندي - 24144 الدار 

البيضيء املغرب.

»مالءمة النظيم األسي�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.(2638

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)15) آنبر)2422

األسي�شي) النظيم  مالءمة  تقرر 
القينون:) مقتضييت  مع  للشركة 
مالءمة النظيم األسي�شي للشركة مع)
نلوذج النظيم األسي�شي الذي أوصت)
في) القينونيين  املحيسبين  نقيبة  به 

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851159.

554I

DAKHLA(MULTISERVICES(SARL

SOURCING-AGRI
إعالن متعد  القرارات

DAKHLA(MULTISERVICES(SARL
 AVENUE(MOHAMED(V,

 IMMEUBLE 9, 1er(ETAGE, APPT.
 N°04 AVENUE(MOHAMED(V,

 IMMEUBLE 9, 1er(ETAGE, APPT.
N°04، 73000، Dakhla(MAROC
SOURCING-AGRI »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع 

محلد الخيمس، علير1 9، الطيبق 
األول، شقة رقم ) - 73444 

الداجلة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.22887

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)29)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تفويت)254)حصة اآتليعية من فئة)
144) رهم للواحد1 كينت مكتتبة في)
اسم السيد)»الركيزي احلد«)لفيئد1)

السيد)»براك محلد علي«
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تفويت)254)حصة اآتليعية من فئة)
144) رهم للواحد1 كينت مكتتبة في)
اسم السيد)»الركيزي احلد«)لفيئد1)

السيد)»)املتوكل املصطفى«)

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
تفويت)254)حصة اآتليعية من فئة)
144) رهم للواحد1 كينت مكتتبة في)
اسم السيد)»)الركيزي احلد«)لفيئد1)

السيد)»املتوكل عثلين«
قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
تغيير الشكل القينوني للشركة لتصبح)
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 

متعد 1 الشركيء)
على) الذي  نص  (:5 رقم) قرار 
مي لي:)تعيين السيد)»املتوكل عثلين«)
كلسير ثيني للشركة الى آينب السيد)

»الركيزي احلد«)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
األسيسية) األنظلة  على  املصي قة 

الجد د1 للشركة)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 46 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم))247.

551I

 MOGADOR(موكي ور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

لو سوك دو فولت�شي
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

موكي ور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي بيب  كيلة شيرع وا  
املخيزن الشقة رقم 3 بيلطيبق 

الثيني الصوير1 الصوير1، 444))، 
الصوير1 املغرب

لو سوك  و فولت�شي شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 55 
شيرع محلد الخيمس علير1 آكير 
شقة 33 كليز مراكش - 4444) 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.147371

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (22 املؤرخ في)
لو) املحدو 1  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسليلهي) مبلغ  فولت�شي  سوك  و 
مقرهي) وعنوان  14.444) رهم 
محلد) شيرع  (55 رقم) اإلآتليعي 
كليز) (33 الخيمس علير1 آكير شقة)
املغرب) مراكش  ((4444 (- مراكش)
نشيط) أي  مزاولة  تعدر  (: ل) نتيجة 

بيلشركة.
 55 و حد  مقر التصفية ب رقم)
آكير) علير1  الخيمس  محلد  شيرع 
 (4444 (- مراكش) كليز  (33 شقة)

مراكش املغرب.)
و عين:

النجيري) نعيلة  السيد)1))
لوشيل) (444 سويسرا) وعنوانه)ا))

سويسرا كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
شيرع) (55 رقم) (: بيلتصفية) املتعلقة 
محلد الخيمس علير1 آكير شقة)33 

كليز مراكش
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2734)1.
552I

WAY CONSEIL

BATIMAY
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH(MAROC
BATIMAY شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شقة رقم 
 A« -« 1 1علير1 رقم 823 املسير (

4164) مراكش املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.51879

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تحويل) (2422 ميي) (49 املؤرخ في)
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(« املقر االآتليعي الحيلي للشركة من)
املسير1) (823 ))علير1 رقم) شقة رقم)
A«(-(40160«(1)مراكش املغرب«)إلى)
»C«)علير1) (1 املسير1) (31 »شقة رقم)
مراكش) ((4164 (- (5 الطيبق) (88

املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) ونيو) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)136865.
553I

MIMOFID SARL AU

MAISON EL FAROUK
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MIMOFID SARL AU
2) حي مسرور 1 تلير1 ، 12424، 

تلير1 املغرب
MAISON(EL(FAROUK شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 357 شيرع 
محلد الخيمس الطيبق 14 فضيء 
ا/2 الدار البيضيء - 24444 الدار 

البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(57911

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (1( املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 MAISON EL الوحيد) الشريك 
 144.444 مبلغ رأسليلهي) (FAROUK
 357  رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي)
 14 الطيبق) الخيمس  محلد  شيرع 
 24444 (- البيضيء) الدار  ا/2) فضيء)
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضيء) الدار 

األزمة.
 357 ب) التصفية  مقر  حد   و 
 14 الطيبق) الخيمس  محلد  شيرع 
 24444 (- البيضيء) الدار  ا/2) فضيء)

الدار البيضيء)املغرب.)
و عين:

الفيروق) ابن  فيطلة  السيد)1))
الخيمس) محلد  شيرع  وعنوانه)ا))

الطيبق)14)فضيء)ا)11)الدار البيضيء)
املغرب) البيضيء) الدار  (24444

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
شيرع) (357 (: بيلتصفية) املتعلقة 
محلد الخيمس الطيبق)14)فضيء)ا/2 

الدار البيضيء
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851146.
55(I

MISAGROUP

 CONCEPT DECO BY EL
JAMII

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA(EL(MAANI 2EME

 ETG(N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CONCEPT DECO BY EL JAMII
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 61 اللة 
الييقوت تقيطع مصطفى املعيني 
الطيبق الثيني الرقم 62 الدار 

البيضيء - 24144 الدار البيضيء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.54(((1
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 شتنبر) (16 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 
 CONCEPT الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ رأسليلهي) (DECO BY EL JAMII
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
تقيطع) الييقوت  اللة  (61 اإلآتليعي)
مصطفى املعيني الطيبق الثيني الرقم)
الدار) (24144 (- البيضيء) الدار  (62
البيضيء)املغرب نتيجة ل):)حل شركة.

اللة) (61 و حد  مقر التصفية ب)
املعيني) مصطفى  تقيطع  الييقوت 
الطيبق الثيني الرقم)62)الدار البيضيء)

-)24144)الدار البيضيء)املغرب.)
و عين:

الجيمعي) عي ل  السيد)1))
شيرع كيليفورنيي) (31 رقم) وعنوانه)ا))
الدار) كيليفورنيي  الجيمعي  فيال 
البيضيء) الدار  (24144 البيضيء)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851489.
555I

AMGHAR MOHAMED

COMPLEXE ADLOUNI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

COMPLEXE ADLOUNI شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 37 
طريق  يس فيس ستي مسعو 1 
صفرو - 31444 صفرو املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
3837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 غشت) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.COMPLEXE ADLOUNI
استغالل) (: غرض الشركة بإ جيز)

محطة الخدميت والوقو )
استغالل فضيء)الترفيه)

املقر) الحفالتعنوان  قيعة 
طريق  يس) (37 رقم) (: االآتليعي)
فيس ستي مسعو 1 صفرو)-)31444 

صفرو املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد العدلوني بو بكر)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد العدلوني بو بكر عنوانه)ا))
 6 السي س) محلد  شيرع  ((2 رقم)

صفرو)31444)صفرو املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العدلوني بو بكر عنوانه)ا))
 6 السي س) محلد  شيرع  ((2 رقم)

صفرو)31444)صفرو املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
شتنبر) (45 بتيريخ) االبتدائية بصفرو 

2422)تحت رقم)292.
556I

FIDUCIAIRE(INTERNATIONALE(JFK

 THE BODY CONTOURING
CENTER

إعالن متعد  القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شيرع سيدي عبد الرحلين 
الشقة 1 ، 24244، الدار البيضيء 

املغرب
 THE BODY CONTOURING

CENTER »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: زاوية زنقة 
سليحة وزنقة بيير بيرو إقيمة بيكي 
الطيبق 1 رقم )11 أنفي - - الدار 
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الليضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.(74341

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)43)ميرس)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

تحويل املقر االآتليعي ل تجزئة ل.أ)

عين) (-45 ب)  رقم  املنور  السكن 

الشق الدار البيضيء.

على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 

مي لي:)الزيي 1 في رأسليل الشركة من)

644.444) رهم) 144.444) رهم إل)

مقيبل) حصة  بخلق5.444) وذلك 

تكتب) 144) رهم للحصة الواحد1،)

نقدا ويسرح بأكللهي عند االكتتيب.)

وإصدار)5.444)حصة)

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

تعد ل الفصول))،)6)و7)من النظيم)

األسي�شي.

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  (:( رقم) بند 

مي لي:) قع املقر االآتليعي ل تجزئة)

45-)عين) ل.أ السكن املنور رقم ب) 

الشق الدار البيضيء.

بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

علي) محلد  السيد  الوحيد  لشريك 

بنيني  جلب للشركة مبلغ نقدي قدره)

ستليئة ألف  رهم))644444) رهم).

بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)

 644.444 الشركة) رأسليل   بلغ 

6444)حصة) وهي مقسلة إلى)  رهم.)

)144) رهم)) ميئة  رهم) بقيلة 

للحصة،)مكتتبة بيلكيمل ومخصصة)

بنيني) علي  محلد  للسيد  بيلكيمل 

كلسيهم وحيد.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم))85149.

557I

 MOGADOR(موكي ور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

مارنيز بالنت سانتر
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

موكي ور أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي بيب  كيلة شيرع وا  

املخيزن الشقة رقم 3 بيلطيبق 

الثيني الصوير1 الصوير1، 444))، 

الصوير1 املغرب

ميرنيز بالنت سينتر شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الصوير1 
 وار القليعة اونيغة احد الدرى 

مراكش - 444)) الصوير1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.23367

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (22 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

الشريك الوحيد ميرنيز بالنت سينتر)

مبلغ رأسليلهي)14.444) رهم وعنوان)

الصوير1  وار) اإلآتليعي  مقرهي 

الدرى مراكش) احد  اونيغة  القليعة 

-)444)))الصوير1 املغرب نتيجة ل):)

التوقف عن مزاولة النشيط.

و حد  مقر التصفية ب الصوير1)
الدرى) احد  اونيغة  القليعة   وار 

مراكش)-)444)))الصوير1 املغرب.)

و عين:

مكراي) ان  بيربيرا  السيد)1))

الصوير1) الغزو1  وعنوانه)ا)) وار 

((1( كلصفي) املغرب  الصوير1  (((

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

الصوير1  وار) (: بيلتصفية) املتعلقة 

القليعة اونيغة احد الدرى مراكش

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2729)1.
558I

TARIK(BOUABDELLAOUI

STE LAHRAOUI CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد د للشركة

TARIK(BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
STE LAHRAOUI CAR شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

السالم ظهر ملحلة رقم 1822 شيرع 
عالل الفي�شي وآد1 - 6444 وآد1 

املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.2(327

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تم تعيين) 46) آنبر) املؤرخ في)
مسير آد د للشركة السيد)1))عزيزي)

وفيء)كلسير وحيد
تبعي إلقيلة مسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
فبرا ر) (28 بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2412)تحت رقم)543.
559I

مكتب الدراسيت املحيسبيتية والتسيير

ASBAI MOHAMED
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسيت املحيسبيتية 
والتسيير

شيرع محلد الخيمس علير1 بنطيلب 
الطيبق الثيني املكتب رقم 6 ، 

35144، آرسيف املغرب
ASBAI MOHAMED شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار 

الكطوطة الصبيب - 35144 

آرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

2((5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ASBAI(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.MOHAMED

بيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

:) وار) االآتليعي) املقر  امللحعنوان 

 35144 (- الصبيب) الكطوطة 

آرسيف املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 54.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 544 (: محلد) اسبيعي  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) محلد  اسبيعي  السيد 

حي الشوبير الشليلي رقم)727 35144 

آرسيف املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محلد  اسبيعي  السيد 

حي الشوبير الشليلي رقم)727 35144 

آرسيف املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتيريخ)12) آنبر)

2422)تحت رقم)1459/2022.

564I
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CONFIDENTIA(AUDIT(&(CONSEIL

SJ TRADE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CONFIDENTIA(AUDIT &
CONSEIL

 Bd(Abou(Baker(Al(Kadiri
 Résidence(Panorama(GH 1
 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca(MAROC
SJ TRADE شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 13 شيرع 
القصر الطيبق 5 رقم 14 معيريف 

الدار البيضيء - 24444 الدار 
البيضيء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.544757

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 شتنبر) (26 في) املؤرخ 

املصي قة على):
تييليينغ) كين  ((1( السيد) تفويت 
344)حصة اآتليعية من أصل)344 
لونغ شينغ) ((1( حصة لفيئد1 السيد)

بتيريخ)26)شتنبر)2422.
آلي ) سعيد  ((1( السيد) تفويت 
144)حصة اآتليعية من أصل)144 
لونغ شينغ) ((1( حصة لفيئد1 السيد)

بتيريخ)26)شتنبر)2422.
تفويت السيد))1)) ونغ مينكسينغ)
344)حصة اآتليعية من أصل)344 
لونغ شينغ) ((1( حصة لفيئد1 السيد)

بتيريخ)26)شتنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2532).
561I

socomif(sarl

EDITRANORD
إعالن متعد  القرارات

socomif(sarl
زنقة محلد الحصيلي علير1 35 شقة 

رقم 2 ، 444)1، القنيطر1 املغرب

EDITRANORD »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع 
العلراوي ، إقيمة أسيمة 2, محل 
رقم 2 القنيطر1 444)1 القنيطر1 

القنيطر1.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.(13(3

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)46) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

زيي 1 رأس امليل
على) الذي  نص  (:13 رقم) قرار 

مي لي:)تعيين مد ر مسيعد آد د
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
 1.000.000,00 زيي 1 رأس امليل من)

الى)1.500.000,00
على) الذي  نص  (:13 رقم) بند 
آد د) مسيعد  مد ر  تعيين  مي لي:)

سعيد موالي ا ريس لخضر)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93732.
562I

ZODIREC(Consulting

ETECH NETWORK
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ZODIREC(Consulting
RUE(AL(BATINIA, EX- ,(6
 RUE(BOUCHER, DERB

 GHALLEF(MAARIF ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ETECH(NETWORK شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 61 شيرع 
اللة الييقوت ومصطفى املعيني ، 
الطيبق الثيني ، رقم 69 - 24254 

الدار البيضيء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(46397
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 نونبر) (43 في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1))فجرالد ن زيين)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.444
((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.444

 ونس وراق بتيريخ)43)نونبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 48 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9638)8.

563I

FIDUCIAIRE ALBREIJA

 CABINET D’AUDIT ET DE
CONSEIL MAHMOUD

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALBREIJA
 N°1, ANGLE(AVENUE(HASSAN
 II(ET(DERB(JERRARI(ELJADIDA،

24000، ELJADIDA(MAROC
 CABINET D’AUDIT ET DE

CONSEIL MAHMOUD شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
املجد الرقم 22 بير الجد د ازمر 

الجد دeljadida 24000 1 الجد د1 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
241(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (2(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 CABINET D’AUDIT ET DE

.CONSEIL MAHMOUD
(- (: بإ جيز) الشركة  غرض 
 Prestations( de( services( en
 biotechnologie( alimentaire

auprès(des(entreprises
 Prestations( de( conseils( et (-
 accompagnement( auprès( des

entreprises
تجزئة) (: االآتليعي) املقر  عنوان 
ازمر) الجد د  بير  (22 الرقم) املجد 
الجد د1) (eljadida(24000 الجد د1)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد الزويتني محلو )

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد الزويتني محلو  عنوانه)ا))
الجد د1) فلوري  مون  تجزئة  (52

444)2)الجد د1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزويتني محلو  عنوانه)ا))
الجد د1) فلوري  مون  تجزئة  (52

444)2)الجد د1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)24) آنبر)

2422)تحت رقم)29538.
56(I

EL(MAQHOR(ABDELHAK

 STE DHAR HJAR
TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

EL(MAQHOR(ABDELHAK
شيرع الفداء تجزئة سلير1 تيونيت 
444)3 املغرب تيونيت، 444)3، 

تيونيت املغرب
 STE DHAR HJAR TRANSPORT
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SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي كراج بغيل 
اجاللفة تيونيت - 444)3 تيونيت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

22(1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
.DHAR HJAR TRANSPORT SARL
-نقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) الغيرعنوان  لحسيب  البضيئع 
اجاللفة) بغيل  كراج  (: االآتليعي)

تيونيت)-)444)3)تيونيت املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: محلد) الحلوي  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد العزابي  ونس):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) محلد  الحلوي  السيد 
تيونيت) الدشيير  حي  الوحد1  طريق 

444)3)تيونيت املغرب.
عنوانه)ا)) العزابي  ونس  السيد 
مركز اجاللفة تيونيت)444)3)تيونيت)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محلد  الحلوي  السيد 
تيونيت) الدشيير  حي  الوحد1  طريق 

444)3)تيونيت املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) االبتدائية بتيونيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)152.
565I

COMPTA PLUS

BM2 NÉGOCE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA PLUS
 BD(MOHAMED(V 2° ETAGE 319
، 23000، BENI(MELLAL(MAROC

BM2 NÉGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 77 شيرع 
بني مالل الفقيه بن صيلح - 23243 

الفقيه بن صيلح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
5159

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 BM2 (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.NÉGOCE
اشغيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) البنيءعنوان  واعليل  مختلفة 
االآتليعي):)77)شيرع بني مالل الفقيه)
بن صيلح)-)23243)الفقيه بن صيلح)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: بخين) محلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) بخين  محلد  السيد 
حي ا ت فيلحة زنقة))1)الرقم4))بني)

مالل)23444)بني مالل املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بخين  محلد  السيد 
حي ا ت فيلحة زنقة))1)الرقم4))بني)

مالل)23444)بني مالل املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
بتيريخ) بن صيلح  بيلفقيه  االبتدائية 

47)أكتوبر)2422)تحت رقم)6)2.

566I

مكتب الدراسيت املحيسبيتية والتسيير

HM BRODER
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسيت املحيسبيتية 
والتسيير

شيرع محلد الخيمس علير1 بنطيلب 
الطيبق الثيني املكتب رقم 6 ، 

35144، آرسيف املغرب
HM BRODER شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حرشة 
كيمبير هوار1 وال  رحو - 35144 

آرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
2((3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 HM (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BRODER
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
االآتليعي) املقر  الخييطةعنوان 
(- رحو) وال   هوار1  كيمبير  حرشة  (:

35144)آرسيف املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 54.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد حكيم الرزيني):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) الرزيني  حكيم  السيد 

حي حلرية)35144)آرسيف املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الرزيني  حكيم  السيد 

حي حلرية)35144)آرسيف املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتيريخ)12) آنبر)

2422)تحت رقم)1460/2022.

567I

TARIK(BOUABDELLAOUI

STE NAJI ISTIKHLASS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
إنشيء)فرع تيبع للشركة

TARIK(BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

STE(NAJI(ISTIKHLASS شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

فيصل بن عبد العزيز رقم 296 

وآد1 - 64444 وآد1 املغرب.

إنشيء فرع تيبع للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.34929

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

املؤرخ في)17)نونبر)2422)تقرر إنشيء)

 STE(فرع تيبع للشركة تحت التسلية

NAJI(ISTIKHLASS)والكيئن بيلعنوان)

العزيز) عبد  بن  فيصل  شيرع  (2(

تجزئة بن حلو وآد1)-)64444)وآد1)

السيد)1)) طرف  من  واملسير  املغرب 

عيي ي حورية.
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

16) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)4)38.

568I

DREAM AFANSIOU

DREAM AFANSIOU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DREAM AFANSIOU

 RUE MOHAMED BEN AHMED

 HAYANI(N° 42 HAY(AL

 ،BOUGHAZ(TANGER ، 90000

طنجة املغرب

DREAM AFANSIOU شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

محلد ابن احلد الحييني رقم 2) حي 

البوغيز - 94444 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.85895

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر) (2422 13) آنبر) في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 

 DREAM الوحيد) الشريك  ذات 

 14.444 AFANSIOU)مبلغ رأسليلهي)

اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 

شيرع محلد ابن احلد الحييني رقم)

طنجة) (94444 (- البوغيز) حي  ((2

لم تعرف الشركة) (: املغرب نتيجة ل)

اي نشيط تجيري منذ انشيئهي نظرا)

لصعوبة التلويل.

شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

محلد ابن احلد الحييني رقم)2))حي)

البوغيز)-)94444)طنجة املغرب.)

و عين:

افينسيو) سلير1  السيد)1))

وعنوانه)ا))حي بوحوت شيرع)82)رقم)

املغرب) طنجة  (94444 السعي 1) (22

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)15171.

569I

TANJAHWARE CONSULTING

 TANJAHWARE
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TANJAHWARE CONSULTING

 COMPLEXE IBRAHIM AL (-B3

 KHALIL(QUARTIER(MESNANA

، 90000، TANGER(MAROC

 TANJAHWARE CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي ب3-) 

مجلع ابراهيم الخليل حي مسنينة - 

94444 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.735(7

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

2422)تقرر حل) 13) آنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

 TANJAHWARE الوحيد) الشريك 

رأسليلهي) مبلغ  (CONSULTING

مقرهي) وعنوان  5.444) رهم 

ابراهيم) مجلع  ب3-4) اإلآتليعي 

94444)طنجة) (- الخليل حي مسنينة)

يعلن السيد علي) (: املغرب نتيجة ل)

كوحو أنه منذ إنشيء)الشركة لم  كن)

لهي أي نشيط منذ إنشيئهي وبيلتيلي لم)

تتلكن من تحقيق الغرض الذي تم)

تشكيلهي من أآله..

 3-4 ب) التصفية  مقر  حد   و 

(- مجلع ابراهيم الخليل حي مسنينة)

94444)طنجة املغرب.)

و عين:

وعنوانه)ا)) كوحو  علي  السيد)1))

فرنسي) مونتروي  (93144 فرنسي)

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)15173.

574I

FIDUCIAIRE(BALANCE(D’OR(sarlau

STE ELEC REALISATION
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

 FIDUCIAIRE(BALANCE(D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt

N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC

STE ELEC REALISATION شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 24 مسجد 

ابن حزم طريق سيدي معيفة حي 

االندلس - 64444 وآد1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.28349

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (25 املؤرخ في)

 STE(1 شركة ذات املسؤولية املحدو

ELEC REALISATION)مبلغ رأسليلهي)

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 

اإلآتليعي)24)مسجد ابن حزم طريق)

سيدي معيفة حي االندلس)-)64444 

توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  وآد1 

النشيط.

 24 ب) التصفية  مقر  حد   و 

مسجد ابن حزم طريق سيدي معيفة)

حي االندلس)-)64444)وآد1 املغرب

)و عين:
بوعز1) هللا  عبد  السيد)1))
 14 رقم) الليلون  زنقة  وعنوانه)ا))
املغرب) وآد1  (64444 االندلس) حي 

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
مسجد) (24 (: بيلتصفية) املتعلقة 
حي) معيفة  سيدي  طريق  حزم  ابن 

االندلس)-)وآد1)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)2416.
571I

FLASH ECONOMIE

TECTRA 
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

 ش.ذ.م.م بشريك وحيد- » تيكترا «
الغير) الجلع  قرار  بلقت�شى  (- (I
أكتوبر) (46 بتيريخ) املنعقد  عي ي 
قرر الشريك الوحيد لشركة) (،2422
مسؤولية) ذات  شركة  (« تيكترا) («
مقرهي) وحيد،) بشريك  محدو 1 
 –  51 (– البيضيء) بيلدار  االآتليعي 

شيرع أنفي)–)الطيبق)7،)مي  لي):)
الشركة) رأسليل  من  -الرفع 
إلى) 50.000.000,00) رهم،) من)
طريق) عن  200.000.000,00) رهم 
 مج األربيح املرحلة من آد د وجلق)
من) آد د1،) حصة  (1.500.000,00
الواحد1،) للحصة  144) رهم  فئة)

موزعة مجيني على الشريك الوحيد.
من) و47) (46 الفصلين) تغيير  (-

القينون األسي�شي للشركة.
-)تحيين النظيم األسي�شي للشركة.
II)-تم اإل داع القينوني لدى كتيبة)
بيلدار) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
(،2422 نونبر) (42 بتيريخ) البيضيء)

تحت عد )647))8.
لالستخالص والنشر)

املسير املشترك

572I



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   276

CABINET CAGECمكتب كيآيك

ATARTEX
إعالن متعد  القرارات

CABINET CAGECمكتب كيآيك
148, زنقة رحيل بن احلد 24324 

الدار البيضيء، 24324، الدار 
البيضيء املغرب

ATARTEX »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: تجزئة 
البيتول رقم 21 املنطقة الصنيعية 
لسيسفة - 24232 الدارالبيضيء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.1117(9

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)42)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
شيرع) (1 إلى) اإلآتليعي  املقر  تحويل 
 114 الغوتي إقيمة الييسلين رقم ب)

سيدي مومن الدارالبيضيء
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
إلى) وتحويله  التجيري  النشيط  تغيير 

التجير1
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

النشيط التجيري
بند رقم)5:)الذي  نص على مي لي:)

املقر اإلآتليعي
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)22)854.

573I

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

AAQAR APPART
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

GLOBAL INVEST SOLUTIONS
شيرع 11  ني ر عللية األطل�شي علير1 
س1 شقة رقم 7 مراكش ، 4474)، 

مراكش املغرب

AAQAR APPART شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي اقيمة 
زنيت بيزنس سنتر تجزئة بوكير 

الطيبق التيلت شقة رقم )1 بيب 
 كيلة مراكش - - 4444) مراكش 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

125951
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 ميي) (4(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.AAQAR APPART
منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
اقيمة) (: عقيريعنوان املقر االآتليعي)
زنيت بيزنس سنتر تجزئة بوكير الطيبق)
بيب  كيلة) (1( رقم) شقة  التيلت 

مراكش)-)-)4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: منصف) سلسك  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
اكحل) آليل  محلد  السيد 
 144 بقيلة) حصة  (544 (: العيون)

 رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد سلسك منصف عنوانه)ا))
 ( رقم) (161 علير1) اكيدر  تجزئة 

4444))مراكش املغرب.
السيد محلد آليل اكحل العيون)
 5 الوحد1) املحلدي  الحي  عنوانه)ا))
تجزئة تشكي رقم)35 4444))مراكش)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

منصف) سلسك  السيد  السيد 
 161 علير1) اكيدر  تجزئة  عنوانه)ا))

رقم)) 4444))مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
ميي) (31 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)136283.

57(I

LEGAL CONSULTING

MAROC TRAJETS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

LEGAL CONSULTING
مسجد فيطلة بقشين بيب 16 رقم 

18 حي النسيم ، 24184، الدار 
البيضيء املغرب

MAROC TRAJETS شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 217 اقيمة 
الفتح شيرع الرو اني الطيبق 1 رقم 

3 - 24194 الدار البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565373
 4( في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422  آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MAROC TRAJETS
نقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
 217 (: االآتليعي) املقر  السلععنوان 
الرو اني الطيبق) الفتح شيرع  اقيمة 
البيضيء) الدار  (24194 (- (3 رقم) (1

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 34.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
: لكريد1)  السيد1 فيطلة الزهراء)
124)حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 124 (: كروش) حفيضة  السيد1 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 64 (: لكريد1) الكبير  عبد  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

لكريد1) الزهراء) فيطلة  السيد1 
عنوانه)ا))ليسيسفة2)بلوك ا رقم)31 

24425)الدار البيضيء)املغرب.
كروش) حفيضة  السيد1 
عنوانه)ا))ليسيسفة2)بلوك ا رقم)31 

24425)الدار البيضيء)املغرب.
لكريد1) الكبير  عبد  السيد 
عنوانه)ا))ليسيسفة2)بلوك ا رقم)31 

24425)الدار البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
لكريد1) الزهراء) فيطلة  السيد1 
عنوانه)ا))ليسيسفة2)بلوك ا رقم)31 

24425)الدار البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)-.
575I

Cabinet(Comptable(Azmani(Mounsef

MEKSA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Cabinet(Comptable(Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL
Hoceima(Maroc

MEKSA(SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار 

امجوظن مركز ا ت  وسف وعلي - 
32444 الحسيلة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.2433
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 48) آنبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 
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 MEKSA الوحيد) الشريك  ذات 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (SERVICE
 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار)
(- وعلي) ا ت  وسف  امجوظن مركز 
ل) نتيجة  املغرب  الحسيلة  (32444
التجيري) للنشيط  النهيئي  التوقف  (:

للشركة.
ب  وار) التصفية  مقر  حد   و 
(- وعلي) ا ت  وسف  امجوظن مركز 

32444)الحسيلة املغرب.)
و عين:

السيد)1))محلد ازغيي وعنوانه)ا))
وعلي) ا ت  وسف  تفراست   وار 
كلصفي) املغرب  الحسيلة  (32444

)1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) بيلحسيلة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)7)3.
576I

LEGAL CONSULTING

 FOOD PROCESSING
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LEGAL CONSULTING
مسجد فيطلة بقشين بيب 16 رقم 

18 حي النسيم ، 24184، الدار 
البيضيء املغرب

 FOOD PROCESSING
SOLUTIONS شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 217 اقيمة 
الفتح شيرع الرو اني الطيبق 1 رقم 

3 - 24194 الدار البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
56((23

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 FOOD(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.PROCESSING SOLUTIONS
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
 217 (: التجير1عنوان املقر االآتليعي)
الرو اني الطيبق) الفتح شيرع  اقيمة 
البيضيء) الدار  (24194 (- (3 رقم) (1

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 34.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 344 (: اسطي) بوشرى  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد1 بوشري اسطي عنوانه)ا))
شقة23  علير111) النواصر  آوهر1 
الدار) (24425 الطيبق)النواصر)

البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 بوشري اسطي عنوانه)ا))
شقة23  علير111) النواصر  آوهر1 
الدار) (24425 الطيبق)النواصر)

البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 42 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)-.
577I

MGT CONSULTING

MOBY CROSS– SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

MGT CONSULTING
 JNANE(ERRAHMA(GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC

MOBY(CROSS– SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
الشفشيوني كلم 11544 عين السبع 

- 24244 الدار البيضيء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.2(6(85

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 46) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
أكيوا) شوتيرو  ((1( السيد) تفويت 
حصة اآتليعية من أصل) (25.444
((1( السيد) لفيئد1  حصة  (54.444
 46 جليل اندلوس الورطي�شي بتيريخ)

 آنبر)2422.
أكيوا) شوتيرو  ((1( السيد) تفويت 
حصة اآتليعية من أصل) (25.444
((1( السيد) لفيئد1  حصة  (54.444
46) آنبر) بتيريخ) الحسيني  محلد 

.2422
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854931.

578I

THK(CONSULTING

 GROUPE AL FOURSSANE
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

THK(CONSULTING
 N°5 ,Rue(Ghassan(kanafani
 Espace(jardin(lala(Meryem
 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC
 GROUPE AL FOURSSANE

SERVICE شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 76 زنقة 
13 حي وفيق عين هيرون - 34444 

فيس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.33587

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (28 املؤرخ في)
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 
 GROUPE الوحيد) الشريك  ذات 
مبلغ) (AL FOURSSANE SERVICE
وعنوان) 24.444) رهم  رأسليلهي)
حي) (13 زنقة) (76 اإلآتليعي) مقرهي 
فيس) (34444 (- هيرون) عين  وفيق 
نشيط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.
زنقة) (76 و حد  مقر التصفية ب)
 34444 (- حي وفيق عين هيرون) (13

فيس املغرب.)
و عين:

السيد)1))أنس بنقويدر وعنوانه)ا))
هيرون) عين  وفيق  حي  (13 زنقة) (76
((1( كلصفي) املغرب  فيس  (34444

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
13)حي) 76)زنقة) (: املتعلقة بيلتصفية)

وفيق عين هيرون فيس
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5350/2022.

579I

موثقة

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
AMINA

إعالن متعد  القرارات

موثقة
الدار البيضيء، 18مكرر، ملتقى 
زنقة امستر ام وزنقة بروكسيل 

إقيمة سير1 ‹›س« ، مرس السلطين ، 
94)24، الدار البيضيء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE
AMINA »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: كيزا 

بليزانس، زنقة 3، رقم ) - - الدار 
البيضيء املغرب.
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»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.136867
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)48)نونبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
املوضوع) من  التيلي  النشيط  حذف 
ورش) وتنشيط  تنظيم  االآتليعي:)
العلل ملرافقة الوال 1 واملسيعد1 بعد)
الوال 1 واملسيعد1 في األبو1 واألمومة

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
األسي�شي) القينون  صييغة  إعي 1 

للشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
لألستيذ1) رسمي  عقد  بلقت�شى  (./II
حرر بيلدار البيضيء) (، زرهوني كوثر)
إعي 1) تم  (,08/11/2022 بتيريخ)

صييغة القينون األسي�شي للشركة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851111.
584I

ESPACE ALGEBRE

YH CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

ESPACE ALGEBRE
 BLOC 74 N°18BIS(SIDI
 BERNOUSSI ، 20400،
CASABLANCA MAROC

YH CONCEPT شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي )6 زنقة 

عبدهللا املد وني الطيبق 1 الشقة 2 
الدار البيضيء - 24254 الدار البضيء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.537641

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (43 املؤرخ في)

 YH شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
CONCEPT)مبلغ رأسليلهي)144.444 
 6( اإلآتليعي)  رهم وعنوان مقرهي 
 1 الطيبق) املد وني  عبدهللا  زنقة 
 24254 (- البيضيء) الدار  (2 الشقة)
الدار البضيء)املغرب نتيجة ل):)غييب)

النشيط الجتليعي.
زنقة) (6( و حد  مقر التصفية ب)
 2 الشقة) (1 عبدهللا املد وني الطيبق)
الدار البيضيء)-)24254)الدار البضيء)

املغرب.)
و عين:

آوطي) هشيم  السيد)1))
وعنوانه)ا))675)حي الوحد1 الشقة9 
كلصفي) املغرب  املحلد ة  (28834

)1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):))6)زنقة عبدهللا)
الدار) (2 الشقة) (1 الطيبق) املد وني 

البيضيء
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 42 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)8756)8.
581I

FIDUCIAIRE OUFSOU

 OUYIDIR TRANS
INTERANTIONAL

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUFSOU
 RUE 07 N 153 BD(LA(MARCHE

 VERTE(EL(KSIBA ، 23150، el
ksiba(maroc

 OUYIDIR TRANS
INTERANTIONAL شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
 ikbar وعنوان مقرهي اإلآتليعي
 ighrem(laalam(elksiba(dir(el
ksiba 23150 اغرم العالم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

2349

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم إعدا  القينون) (2422 47) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة) الشركة  تسلية 

بلختصر) اإلقتضيء) عند 

 OUYIDIR TRANS (: تسليتهي)

.INTERANTIONAL

 transport(:(غرض الشركة بإ جيز

 routier( de( fret( et( services

déméngement

 trauvaux(divers

import(export

 ikbar (: االآتليعي) املقر  عنوان 

 ighrem( laalam( elksiba( dir( el

ksiba(23150)اغرم العالم املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد ويد ر موحى):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد ويد ر موحى عنوانه)ا)) وار)

العالم) اغرم  (23154 العالم) إغرم 

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ويد ر موحى عنوانه)ا)) وار)

العالم) اغرم  (23154 العالم) إغرم 

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 24 بتيريخ) تي لة  بقصبة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)197.

582I

CONCILIUM EXPERTISE

FOR FRESH
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�شى ابن نصير، الطيبق 

الخيمس، شقة رقم ،18 غوتيي الدار 
البيضيء ، 24464، الدار البيضيء 

املغرب
FOR FRESH شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 156 زنقة 
ابو زا د الدا و�شي رقم 9 املعيريف - 

24444 الدارالبيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565(39
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (41
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 FOR (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.FRESH
تجير1) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املنتوآيت الفالحية ومشتقيتهيعنوان)
زنقة ابو زا د) (156 (: املقر االآتليعي)
 24444 (- املعيريف) (9 الدا و�شي رقم)

الدارالبيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: الحطيب) امين  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 1.444 (: الحطيب) السيد1 ضحى 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
 1444 (: الحطيب) امين  السيد 

بقيلة)144) رهم.
 1444 (: الحطيب) ضحى  السيد1 

بقيلة)144) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
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عنوانه)ا)) الحطيب  امين  السيد 

 24444 111)ع س) 44)8)طريق) كلم)

الدارالبيضيء)املغرب.

السيد1 ضحى الحطيب عنوانه)ا))

عين) (8(44 كلم) (111 زنيتة) طريق 

السبع)24444)الدارالبيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الحطيب  امين  السيد 

 24444 111)ع س) 44)8)طريق) كلم)

الدارالبيضيء)املغرب

السيد1 ضحى الحطيب عنوانه)ا))

عين) (8(44 كلم) (111 زنيتة) طريق 

السبع)24444)الدارالبيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9896)8.

583I

DARAA AUDIT

MARIM
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشيط الشركة

DARAA AUDIT

طريق بوسكور1 كرين وورك علير1 

أ رقم 7 ، 24444، الدار البيضيء 

املغرب

MARIM شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي مركز 

مرحبي تقيطع شيرع محلد السي س 

وشيرع القوات املسيعد1 - 444)2 

الجد د1 املغرب.

تغيير نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.9897

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

2422)تم تغيير) 26)أكتوبر) املؤرخ في)

نشيط الشركة من)»استيرا  وتصد ر)

وتسويق امثيث«)إلى)»-)تسويق آليع)

املركبة) أو  البسيطة  األعالف  أنواع 

وآليع املنتجيت املسيعد1)؛

-)تسويق األسلد1 والحبوب.

املنتجيت) كيفة  وشراء) استيرا   (-
الصنيعة) بقطيع  املتعلقة  واملعدات 

الزراعية«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)41) آنبر)

2422)تحت رقم)81)29.
58(I

DARAA AUDIT

BIDAYA OF BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

DARAA AUDIT
طريق بوسكور1 كرين وورك علير1 
أ رقم 7 ، 24444، الدار البيضيء 

املغرب
BIDAYA OF BUSINESS شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 

الحرية رقم 14الطيبق 3 شقة - 5 - 
24444 الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
565757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BIDAYA OF BUSINESS
منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
زنقة) (: االآتليعي) املقر  عقيريعنوان 
(- (5 (- 3)شقة) 14الطيبق) الحرية رقم)

24444)الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
)33)حصة) (: السيد محلد و  ني)

بقيلة)144) رهم للحصة.
333)حصة) (: السيد1 هدى بدوي)

بقيلة)144) رهم للحصة.

333)حصة) (: السيد رشيد جلوق)
بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) و  ني  محلد  السيد 
شيرع أم الربيع رقم)279)مجلوعة ت)
األلفة)24444)الدار البيضيء)املغرب.

عنوانه)ا)) بدوي  هدى  السيد1 
شقة) (3 طيبق) نيضو  كيستيف  زنقة 
الدار) (24444 أنفي) أوشتير  إقيمة  (8

البيضيء)املغرب.
عنوانه)ا)) جلوق  رشيد  السيد 
شيرع الحسن الثيني حي البركة) (398

43 26444)برشيد املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بدوي  هدى  السيد1 
شقة) (3 طيبق) نيضو  كيستيف  زنقة 
الدار) (24444 أنفي) أوشتير  إقيمة  (8

البيضيء)املغرب
عنوانه)ا)) جلوق  رشيد  السيد 
شيرع الحسن الثيني حي البركة) (398

43 26444)برشيد املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
 آنبر)2422)تحت رقم))4485457.
585I

nezha(elwassi

CHAUDRO PLUS
إعالن متعد  القرارات

nezha(elwassi
 BD. MOHAMMED(V. RES .64

 MANSOUR(BILLAH 1ER(ETAGE
 N°1 EL(JADIDA ، 24000، el

jadida(marco
CHAUDRO PLUS »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: زنقة 
سيركوف علير1 بدر )الشقة رقم 

8 الطيبق التيني - 444)2 الجد د1 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.14945

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)28)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
5544)مللوكة) بيع آليع االسهم اي)
ميل) راس  في  بورآل  بوبكر  للسيد 
شريكه) لصيلح  شو روبلس  شركة 

السيد كريم صروف
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
بعد نقل االسهم تم تعد ل النضيم)
مسؤولية) من شركة  ات  االسي�شي 
مسؤولية) شركة  ات  الي  محدو 1 

محدو 1  ات الشريك الوحيد)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

نلو ج الشركة)
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

املسيهلة
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)

راس امليل)
على) الذي  نص  (:15 رقم) بند 

مي لي:)اال ار1)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)13) آنبر)

2422)تحت رقم)29548.
586I

CABINET(EL(KOUHEN

VENTURE CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تغيير نشيط الشركة

CABINET(EL(KOUHEN
 BD. ZERKTOUNI ، 20330، 52

CASABLANCA MAROC
VENTURE CAPITAL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي االآتليعي 7 اقيمة 
رامي زنقة سبتة الطيبق 2 رقم 8 - 

24334 الدار البيضيء املغرب.
تغيير نشيط الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(55(51

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تغيير) (2422 نونبر) (11 املؤرخ في)
اكتسيب) (-« من) الشركة  نشيط 
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ارا�شي مبنية او غير مبنية استعليل)
إلى) وبنيء)تلك االرا�شي تيآير عقيري«)
»-)تيسيس واستغالل مدرسة التعليم)
التعليم) مدرسة  (/ روض) الحر/)
االبتدائي والتينوي وكل نشيط  تعلق)

بيلتربية والتعليم والتكوين«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم))85489.
587I

العيون استشيرات

MULTIAVENTURA PARK
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشيرات
رقم 31 شيرع االمير موالي عبد هللا ، 

74444، العيون املغرب
MULTIAVENTURA(PARK شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي طريق 
السلير1 النقطة الكللتر ة 49 قيي 1 
الدشير1 العيون - 74444 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
((427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 )1) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MULTIAVENTURA(PARK
مي) كل  (: بإ جيز) الشركة  غرض 
وتجهيز وتيآير) واقتنيء)  تعلق بينشيء)
فندقية) مؤسسة  وا ار1  وتطوير 
كبيئن) او  شيليهيت  او  اوكوخ  نزل  او 
تيآير موقع للتخييم وتيآير املعدات)

املحلية) املنتجيت  وبيع  السييحية 
الحفالت) تنظيم  اليدوية  والحرف 
واملهرآينيت وكيفة االنشطة الفنية.
طريق) (: االآتليعي) املقر  عنوان 
قيي 1) (49 السلير1 النقطة الكللتر ة)
العيون) (74444 (- العيون) الدشير1 

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد ابهي امحلد):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) امحلد  ابهي  السيد 
 74444 العيون) الدشير1  قيي 1 

العيون املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) امحلد  ابهي  السيد 
 74444 العيون) الدشير1  قيي 1 

العيون املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3538.
588I

العيون استشيرات

ISSKAN AGRAF
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشيرات
رقم 31 شيرع االمير موالي عبد هللا ، 

74444، العيون املغرب
ISSKAN(AGRAF شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
محلد سيلم بيد1 رقم 48 العيون - 

74444 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
((477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم إعدا  القينون) (2422 24) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ISSKAN(AGRAF

مي) كل  (: بإ جيز) الشركة  غرض 

شراء) (، العقيري) بيلتطوير   تعلق 

واعليل) واملبيني  العقيرات  وكراء)

شيرع) (: املقر االآتليعي) البنيءعنوان 

(- العيون) (48 محلد سيلم بيد1 رقم)

74444)العيون املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

هللا) عبد  موالي  اكراف  السيد 

144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444 (:

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

هللا) عبد  موالي  اكراف  السيد 

عنوانه)ا))شيرع سيدي بويي حي الفرح)

العيون) (74444 العيون) (12 رقم)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

هللا) عبد  موالي  اكراف  السيد 

عنوانه)ا))شيرع سيدي بويي حي الفرح)

العيون) (74444 العيون) (12 رقم)

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم))358.

589I

FOUZMEDIA

EVENT WAHBI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
EVENT WAHBI شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 39 شيرع 
موالي عبدالعزيز مدجل B الشقة 

)3 إقيمة الرضوان - 444)1 
القنيطر1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
67(81

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 EVENT(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.WAHBI
تجهيز) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
والحفالتعنوان) األفراح  وتنظيم 
موالي) شيرع  (39 (: االآتليعي) املقر 
عبدالعزيز مدجل)B)الشقة))3)إقيمة)
الرضوان)-)444)1)القنيطر1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) وهبي  جد جة  السيد1 
 B 39)شيرع موالي عبدالعزيز مدجل)
 1(444 الرضوان) إقيمة  (3( الشقة)

القنيطر1 املغرب.
املحلدي عنوانه)ا)) السيد سعد 
 B 39)شيرع موالي عبدالعزيز مدجل)
 1(444 الرضوان) إقيمة  (3( الشقة)

القنيطر1 املغرب.
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والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد1 سعد املحلدي عنوانه)ا))
 B 39)شيرع موالي عبدالعزيز مدجل)
 1(444 الرضوان) إقيمة  (3( الشقة)

القنيطر1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلقنيطر1 بتيريخ)29)نونبر)

2422)تحت رقم)-.
594I

ADVOLIS

 LA MAROCAINE DES
 INFRASTRUCTURES

 ROUTIERES ET
”IMMOBILIERES “MIRI

إعالن متعد  القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC
 LA MAROCAINE DES
 INFRASTRUCTURES

 ROUTIERES ET IMMOBILIERES
MIRI”“ »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: الحي 
الصنيعي تجزئة 127 - 64444 

وآد1 املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.35815

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)29)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:41 رقم) قرار 
إلى) التيلية  األنشطة  إضيفة  مي لي:)
نشيط الشركة الحيلي)-)بنيء)الرصيف)
األرا�شي) وشراء) العقيري  التطوير  (-
للتطوير العقيري ومشروع السييحة)

-تأآير امالت واملخزون الدوار)-)
على) الذي  نص  (:42 رقم) قرار 
من) التيلية  األنشطة  حدف  مي لي:)
نشيط الشركة الحيلي)-)نقل البضيئع)
التي تسيوي حلولتهي أو) بيلشيحنيت 
)-)استغالل املحيآر

ً
تزيد عن)15)طني

على) الذي  نص  (:43 رقم) قرار 
بلبلغ) الشركة  رأسليل  رفع  مي لي:)
أي) 3.000.000,00) رهم«) (« قدره)
(« الى) (« 2.000.000,00) رهم) (« من)
طريق) عن  (« 5.000.000,00) رهم)
الشركة) مع   ون  مقيصة  إآراء)

املحد 1 املقدار واملستحقة
على) الذي  نص  (:4( رقم) قرار 
تحيين) الوحيد  الشريك  قرر  مي لي:)

القينون االسي�شي للشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
الذي) بند رقم القينون االسي�شي:)
القينون) تحيين  مي لي:) على   نص 

االسي�شي للشركة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)2413.
591I

العيون استشيرات

AMJAD OASIS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

العيون استشيرات
رقم 31 شيرع االمير موالي عبد هللا ، 

74444، العيون املغرب
AMJAD OASIS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

الفرسين علير1 السعي 1 رقم 228 
شقة 42 حي القدس العيون - 

74444 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

((465
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 19) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.AMJAD OASIS

مي) كل  (: بإ جيز) الشركة  غرض 

 تعلق تشغيل محطة للوقو  وشراء)

والفنيت) والد زل  البنز ن  وبيع 

والخدميتعنوان املقر) واشغيل البنيء)

علير1) الفرسين  شيرع  (: االآتليعي)

حي) (42 شقة) (228 رقم) السعي 1 

العيون) (74444 (- العيون) القدس 

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

العينين) السيد محلد فيضل ميء)

144) رهم) بقيلة) حصة  (544 (:

للحصة.

 544 (: الرابح) الحق  عبد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

السيد محلد فيضل ميء)العينين):)

54444)بقيلة)144) رهم.

السيد عبد الحق الرابح):)54444 

بقيلة)144) رهم.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

العينين) السيد محلد فيضل ميء)

 39 فيال) الواحة  تجزئة  عنوانه)ا))

العيون)74444)العيون املغرب.

السيد عبد الحق الرابح عنوانه)ا))

الوحد1) تجزئة  (E بلوك) (135 رقم)

العيون)74444)العيون املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

العينين) السيد محلد فيضل ميء)

 39 فيل) الواحة  تجزئة  عنوانه)ا))

العيون)74444)العيون املغرب

السيد عبد الحق الرابح عنوانه)ا))

الوحد1) تجزئة  (E بلوك) (135 رقم)

العيون)74444)العيون املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3571.

592I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

KHEMISSET IMAD PHONE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE(DE(KHEMISSET

33 شيرع سيدي محلد ، 15444، 

الخليسيت املغرب

 KHEMISSET(IMAD(PHONE

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 76 
زنقة بئر انزران حي السالم - 1544 

الخليسيت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.28247

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 ميرس) (34 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 

 KHEMISSET ذات الشريك الوحيد)

رأسليلهي) مبلغ  (IMAD PHONE

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
اإلآتليعي رقم)76)زنقة بئر انزران حي)

املغرب) الخليسيت  (1544 (- السالم)

نتيجة ل):)ازمة امليدان.

 76 و حد  مقر التصفية ب رقم)
 15444 (- زنقة بئر انزران حي السالم)

الخليسيت املغرب.)

و عين:

الجليلي) علي   السيد)1))

الخيمس) محلد  شيرع  وعنوانه)ا))

الخليسيت) (15444 زيز) محطة 

املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 23 بتيريخ) بيلخليسيت  االبتدائية 

نونبر)2422)تحت رقم)18).

593I
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LGR CONSEILLE SARL AU

 AGRI PRODUITS
IMINTANOUTE

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LGR CONSEILLE SARL AU
 MAG SIS A QUARTIER

 BOUITKAN(LKASBA(TAHTANYA
 IMINTANOUTE ، 41050،

IMINTANOUTE MAROC
 AGRI PRODUITS

IMINTANOUTE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي الولجة 
امنتينوت - 1454) امنتينوت املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
2265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (48
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 AGRI (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.PRODUITS IMINTANOUTE
تسويق) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املنتجيت الزراعية بيلتجزئة والجللة
والبذور) األسلد1  وتوزيع  تسويق 
املدجالت) وآليع  واألسلد1 
:)حي) الزراعيةعنوان املقر االآتليعي)
الولجة امنتينوت)-)1454))امنتينوت)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(: بوروى) اللطيف  عبد  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

بوروى) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا))الحي اال اري زنقة القي�شي)
امنتينوت) ((1454 امنتينوت) عييض 

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوروى) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا))الحي اال اري زنقة القي�شي)
امنتينوت) ((1454 امنتينوت) عييض 

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيمنتينوت بتيريخ))2)نونبر)

2422)تحت رقم)674/2022.
59(I

nadorligneconsulting

CHEZ VOUS SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

nadorligneconsulting
النيضور ، 62444، النيضور املغرب
CHEZ VOUS SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : طريق 
حسن II رقم 74 العروي النيظور - 

62444 النيظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.17(39

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (22 املؤرخ في)
شركة) (CHEZ VOUS SERVICES
ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)
الوحيد مبلغ رأسليلهي)34.444) رهم)
طريق) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
النيظور) العروي  (74 رقم) (II حسن)
نتيجة ل) املغرب  النيظور  (62444 (-

عدم بلوغ الهدف.
و عين:

الكشوتي) اسليء) السيد)1))
ازغنغين) الجد د  حي  وعنوانه)ا))
62444)النيظور املغرب كلصفي))1))

للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
طريق) وفي  (2422 نونبر) (22 بتيريخ)
(- العروي النيظور) (74 رقم) (II حسن)

62444)النيظور املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (28 االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)

2422)تحت رقم))88).

595I

STE(AK(MISSION(SARL(AU

STE M-FIELDS UNIVERSE-
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

STE(AK(MISSION(SARL(AU
6 شيرع عالل ابن عبد هللا رقم 13 

فيس ، 34444، فيس املغرب
 STE(M-FIELDS(UNIVERSE-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي ملعب 
الخيل زنقة موالي الكيمل الطيبق 
السبع مكتب رقم 33 فيس 34444 

فيس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

7(733
في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (42
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.M-FIELDS(UNIVERSE-SARL
االنشطة) (: غرض الشركة بإ جيز)
الرييضية ومالعب القرب عنوان املقر)
زنقة) الخيل  ملعب  حي  (: االآتليعي)
موالي الكيمل الطيبق السبع مكتب)

رقم)33)فيس)34444)فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

544)حصة) (: السيد حلز1 شيطر)

بقيلة)54.444) رهم للحصة.

السيد محلد سليم لوليدي):)544 

حصة بقيلة)54.444) رهم للحصة.)

544)بقيلة) (: السيد حلز1 شيطر)

54.444) رهم.

السيد محلد سليم لوليدي):)544 

بقيلة)54.444) رهم.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) شيطر  حلز1  السيد 
تجزئة الرييض طريق عين) (26( رقم)

الشقف)34444)فيس املغرب.

لوليدي) سليم  محلد  السيد 
زهير) ابن  كعب  زنقة  (41 عنوانه)ا))

الشقة)12)اقيمة عيئشة م ج)34444 

فيس املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) شيط  حلز1  السيد 
تجزئة الرييض طريق عين) (26( رقم)

الشقف)34444)فيس املغرب

لوليدي) سليم  محلد  السيد 
زهير) ابن  كعب  زنقة  (41 عنوانه)ا))

الشقة)12)اقيمة عيئشة م ج)34444 

فيس املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (29 بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)2)65.

596I

centre(d’affaires(sicilia

Z.F DROGUERIE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

centre(d›affaires(sicilia

vn(safi ، 46000، safi(maroc

Z.F DROGUERIE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي 

الصنيعي كيوكي - 6444) اسفي 

املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.14621
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 42) آنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 Z.F DROGUERIE الشريك الوحيد)
144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
حي) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
اسفي) ((6444 (- كيوكي) الصنيعي 

املغرب نتيجة ل):)توقف النشيط.
حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
اسفي) ((6444 (- كيوكي) الصنيعي 

املغرب.
و عين:

زلوغي) الزهراء) فيطلة  السيد)1))
اموني) حي  (41 بلوك) (91 وعنوانه)ا))
((1( كلصفي) املغرب  اسفي  ((6444

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
12) آنبر) بتيريخ) بآسفي  االبتدائية 

2422)تحت رقم)))11
597I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

 AFOUDISANE TOUS
TRAVAUX DIVERS

إعالن متعد  القرارات

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE(DE(KHEMISSET

33 شيرع سيدي محلد ، 15444، 
الخليسيت املغرب

 AFOUDISANE TOUS TRAVAUX
DIVERS »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: رقم 873 
و ا  ة الفتح زنقة ميلي - 15444 

الخليسيت املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.28965

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)47) وليوز)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
من) اآتليعية  حصة  (544 تفويت)
السيد1 الربع سعيد1 لفيئد1 السيد)
السيد1) واستقيلة  عصيم  اوعلير 
كلسير1) مهيمهي  من  سعيد1  اوربع 
للشركة وتعيين السيد اوعلير عصيم)

كلسير آد د
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
الذي  نص على) و8:) (7 رقم) بند 
544)حصة اآتليعية) تفويت) مي لي:)
لفيئد1) سعيد1  الربع  السيد1  من 

السيد اوعلير عصيم
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 23 بتيريخ) بيلخليسيت  االبتدائية 

نونبر)2422)تحت رقم)19).
598I

nadorligneconsulting

CHEZ VOUS SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

nadorligneconsulting
النيضور ، 62444، النيضور املغرب
CHEZ VOUS SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي طريق 

حسن II رقم 74 العروي النيظور - 
62444 النيظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.17(39
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (22 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 CHEZ VOUS الوحيد) الشريك 
 34.444 رأسليلهي) مبلغ  (SERVICES
 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي طريق)
(- العروي النيظور) (74 رقم) (II حسن)
(: ل) نتيجة  املغرب  النيظور  (62444

عدم بلوغ الهدف.

طريق) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- العروي النيظور) (74 رقم) (II حسن)

62444)النيظور املغرب.)

و عين:

الكشوتي) اسليء) السيد)1))

ازغنغين) الجد د  حي  وعنوانه)ا))

62444)النيظور املغرب كلصفي))1))

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (28 االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)

2422)تحت رقم)883).

599I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

PRESTIGE LOOK OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE(DE(KHEMISSET

33 شيرع سيدي محلد ، 15444، 

الخليسيت املغرب

PRESTIGE(LOOK(OPTIC شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 176 

مكرر 2 شيرع حسن األول - 15444 

الخليسيت املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.29221

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم تحويل) (2422 نونبر) (11 املؤرخ في)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
حسن) شيرع  (2 مكرر) (176 »رقم)

الخليسيت املغرب«) (15444 (- األول)

رقم) الخيمس  محلد  »شيرع  إلى)

 15444 (- آبران جليل آبران) (143

الخليسيت املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 25 بتيريخ) بيلخليسيت  االبتدائية 

نونبر)2422)تحت رقم)22).
644I

املركز املراك�شي لإلرشي 

 NAHLA( نحلة الزيتون الجديد
)ZITOUN JDID

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتليعي للشركة

املركز املراك�شي لإلرشي 
٩)مدجل أ علير1 أنس) شقة رقم)
(،4 (، ميآوريل شيرع موالي عبد هللا)

مراكش املغرب
 NAHLA( الجد د) الزيتون  نحلة 
ذات) شركة  ((ZITOUN JDID
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد
لو) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
التيني) الحسن  شيرع  (31 كيرلتون،)
 (4444 (- كيليز) ((1 رقم) الشقة 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري)
.116583

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)12)أكتوبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
الحسن) شيرع  (31 كيرلتون،) »لو 
التيني الشقة رقم)1))كيليز)-)4444) 
36)و37  »الرقم) إلى) مراكش املغرب«)
(- حي رييض الزيتون الجد د لبيبيت)

4444))مراكش املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
47) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم))227)1.
641I

cofiber(sarl

 EMBALLAGE« شركة
»NASSIRI BERKANE

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

cofiber(sarl
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 Bd(Med 5 Immeuble(Les
 Orangers 1° Etage(Appt 3 ،

60300، berkane(maroc
 EMBALLAGE NASSIRI« شركة

BERKANE« شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : كلم 2 
طريق مداغ - 64344 بركين املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.853
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)21)أكتوبر)2422)تقرر حل)
 EMBALLAGE NASSIRI« شركة)
مسؤولية) ذات  شركة  (»BERKANE
محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 344.444) رهم  رأسليلهي)
طريق) (2 كلم) اإلآتليعي  مقرهي 
بركين املغرب نتيجة) (64344 (- مداغ)

ل-اجتتيم تصفية الشركة.
السيد) املصفي  ذمة  -إجالء)
الحيمل) (، الكريم) عبد  نصيري 
(، (F14521 رقم) الوطنية  للبطيقة 
السيكن ببركين،) وار بني مهدي كلم)

2)زكزل..
و عين:

نصيري) الكريم  عبد  السيد)1))
 2 كلم) مهدي  بني  وعنوانه)ا)) وار 
64344)بركين املغرب كلصفي) زكزل)

)1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 2 وفي كلم) (2422 أكتوبر) (21 بتيريخ)

طريق مداغ)-)64344)بركين املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
48) آنبر) بتيريخ) ببركين  االبتدائية 

2422)تحت رقم)657/2022.
642I

CORPORATE AUDIT GROUP

METALISSIMO
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CORPORATE AUDIT GROUP
5)), شيرع عبد املومن، الطيبق 
الخيمس، رقم 22 ، 24444، 

casablanca(maroc
METALISSIMO شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 219، 
شيرع اللهراويين، سيتي  آلعة، 
الطيبق الثيلث - 24444 الدار 

البيضيء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.1757(3

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 أكتوبر) (31 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (METALISSIMO حل)
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
سيتي) اللهراويين،) شيرع  (،219
 24444 (- الثيلث) الطيبق   آلعة،)
املغرب نتيجة الغالق) الدار البيضيء)

التصفية.
و عين:

التيزي) املهدي  أحلد  السيد)1))
كلم) مكة،) طريق  (،93 وعنوانه)ا))
8344،)24444)الدار البيضيء)املغرب)

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
(،219 وفي) (2422 أكتوبر) (31 بتيريخ)
سيتي  آلعة،) اللهراويين،) شيرع 
الدار) (24444 (- الثيلث) الطيبق 

البيضيء)املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 47 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)8994)8.

643I

CORPORATE AUDIT GROUP

MEDIAVIE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
5)), شيرع عبد املومن، الطيبق 
الخيمس، رقم 22 ، 24444، 

casablanca(maroc

MEDIAVIE شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 82، زنقة 

سلية، إقيمة شهرزا  1، الطيبق 

الثيلث، الرقم 13، بيمليي - 24444 

الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

56(953

 41 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422  آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MEDIAVIE

(- (: بإ جيز) الشركة  غرض 

االستشيرات في املجيل الطبي

-)تقد م املشور1 في املجيل الطبي)

وشبه الطبي

-)استيرا  وشراء)وبيع املستلزميت)

وشبه) الطبية  االستهالكية  واملوا  

(: االآتليعي) املقر  الطبيةعنوان 
(،1 إقيمة شهرزا ) زنقة سلية،) (،82

(- بيمليي) (،13 الرقم) الثيلث،) الطيبق 

24444)الدار البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: كسوس) محلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد محلد كسوس عنوانه)ا))
أنفي) امليكو ي،) هللا  عبد  زنقة  (،13

24444)الدار البيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد كسوس عنوانه)ا))
أنفي) امليكو ي،) هللا  عبد  زنقة  (،13

24444)الدار البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 48 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9527)8.

64(I

شركة اجو1 شركية للتجير1 التصد ر واالستيرا 

شركة اخوة شركية للتجارة 
التصدير واالستيراد

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

شركة اجو1 شركية للتجير1 
التصد ر واالستيرا 

حي  نيي 42 اوال  تي لة ، )8344، 
تيرو انت املغرب

شركة اجو1 شركية للتجير1 
التصد ر واالستيرا  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي  نيي 

42 اوال  تي لة - )8344 اوال  تي لة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
9197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)
التصد ر) للتجير1  شركية  اجو1 

واالستيرا .
التصد ر) (: غرض الشركة بإ جيز)
(: االآتليعي) املقر  واالستيرا عنوان 
حي  نيي)42)اوال  تي لة)-))8344)اوال )

تي لة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 544.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
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(: املجيد) عبد  شركية  السيد 
 166.666,67 بقيلة) حصة  (1.667

 رهم للحصة.
 1.667 (: علي ) شركية  السيد 
166.666,67) رهم) بقيلة) حصة 

للحصة.
 1.666 (: هشيم) شركية  السيد 
166.666,66) رهم) بقيلة) حصة 

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
املجيد) عبد  شركية  السيد 
ا اومومون) الشراكه  عنوانه)ا)) وار 

تيرو انت))8343)تيرو انت املغرب.
عنوانه)ا)) علي   شركية  السيد 
تيرو انت) ا اومومون  الشراكه   وار 

)8343)تيرو انت املغرب.
عنوانه)ا)) هشيم  شركية  السيد 
تيرو انت) ا اومومون  الشراكه   وار 

)8343)تيرو انت املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
املجيد) عبد  شركية  السيد 
ا اومومون) الشراكه  عنوانه)ا)) وار 

تيرو انت))8343)تيرو انت املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بتيرو انت بتيريخ)25)نونبر)

2422)تحت رقم)775.

645I

AKBAR(SERVICE

AKBAR SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

AKBAR(SERVICE
زاوية شيرع الهور وسيد قطب إقيمة 
الصدق الطيبق األول مكتب رقم : 
61/12 - طنجة ، 94444، طنجة 

املغرب
AKBAR(SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زاوية شيرع 
الهور وسيد قطب إقيمة الصدق 
الطيبق األول مكتب رقم : 61/12 - 

طنجة - 94444 طنجة املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.61(47
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)24) وليوز)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
قطب) وسيد  الهور  شيرع  »زاوية 
مكتب) األول  الطيبق  الصدق  إقيمة 
رقم):)12/61)-)طنجة)-)94444)طنجة)
املغرب«)إلى)»زاوية شيرع الهور وسيد)
األول) الطيبق  الصدق  إقيمة  قطب 
مكتب رقم):)16/58)-)طنجة)-)94444 

طنجة املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (2( بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)13794.

646I

شركة فيدوسو

 ste sraire de matériaux de
construction et transport

إعالن متعد  القرارات

شركة فيدوسو
142 شيرع املوحد ن الحسيلة ، 

32444، الحسيلة املغرب
 ste(sraire(de(matériaux(de

construction(et(transport »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: رقم 126 
شيرع ولي العهد ترآيست الحسيلة 

- - الحسيلة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.2435

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)18)غشت)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
استلرار الشركة مع الورثة املرتبطين)

بهي
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
النظيم) على  الالحقة  التعد الت 

األسي�شي
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

تفويت الحصص االآتليعية)

قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
تلد د صالحييت مسيري الشركة

قرار رقم)5:)الذي  نص على مي لي:)
تنقيح القينون االسي�شي للشركة

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)
النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  (:6 رقم) بند 
حنين) محلد  السيد  مي لي:) لتلك 
من) )R(7958( 54444) رهم 
السيد) الشركة،) لتلك  مسيهليت 
 R65(17( (1444( احلد) حنين 
 رهم من مسيهليت الشركة،) لتلك)
 R5(322(( حنين) احلد  السيد 
مسيهليت) من  4444)) رهم 
محلد) السيد  الشركة،) لتلك 
)R99191( (4444) رهم من) حنين)
السيد) الشركة،) لتلك  مسيهليت 
 R121615( (4444( حنين) نجيب 
 رهم من مسيهليت الشركة،) لتلك)
 R146(77((السيد عبد السالم حنين
مسيهليت) من  26444) رهم 
الشركة، لتلك السيد آليل الد ن)
)R119393( 26444) رهم) حنين)
الشركة،) لتلك) مسيهليت  من 
 R99194(( حنين) مسعو   السيد 
مسيهليت) من  26444) رهم 
السيد قيس حنين) الشركة،) لتلك 
من) )R1(31(4( 26444) رهم 
السيد) الشركة،) لتلك  مسيهليت 
 R176222( 24444(حنين محلد 
 رهم من مسيهليت الشركة،) لتلك)
 R221228((حنين احلد  السيد 
مسيهليت) من  24444) رهم 
امحلد) السيد  الشركة،) لتلك 
حنين)R221(56( 24444) رهم من)
السيد) الشركة  لتلك  مسيهليت 
 R279773( 24444(حنين محلد 
 رهم من مسيهليت الشركة،) لتلك)
 KB74793((حنين احلد  السيد 
مسيهليت) من  15444) رهم 
الشركة،) لتلك السيد حلز1 حنين)
من) )R 15444)38)28) رهم 
السيد) الشركة،) لتلك  مسيهليت 
 KB47037(26252.5( حنين) محلد 
 رهم من مسيهليت الشركة،) لتلك)
 KB74791((حنين جيلد  السيد 

مسيهليت) من  21252.54) رهم 
رقية) السيد  الشركة،) لتلك 
من) حنين)R1(1174( 6254) رهم 
السيد) الشركة،) لتلك  مسيهليت 
 R274141( 35(1(حنين سيمية 
 رهم من مسيهليت الشركة،) لتلك)
 R279697( 35(1(السيد نوال حنين
 رهم من مسيهليت الشركة،) لتلك)
 R285594( 35(1(السيد مريم حنين
 رهم من مسيهليت الشركة،) لتلك)
 KB106781((حنين في ز1  السيد 
مسيهليت) من  1)35) رهم 
ني ى) السيد1  الشركة،) لتلك 
حنين)KB173954((3541) رهم من)
السيد) ويلتلك  الشركة  مسيهليت 
ا ة حنين))KB249905((3540) رهم)
اصل) من  الشركة  مسيهليت  من 

544444 رهم
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
544444 رهم) الشركة) رأسليل 
مقسلة إلى)5444)حصة بقيلة)144 
 رهم للحصة الواحد1 حيث  لتلك)
 R(7958( 544((السيد محلد حنين
السيد حنين احلد) ،) لتلك  حصة)
حصة،) لتلك) (R65(17( (14(
 R5(322( (44( السيد احلد حنين)
،) لتلك السيد محلد حنين) حصة)
،) لتلك) حصة) (R99191( (44(
 R121615(( حنين) نجيب  السيد 
عبد) السيد  ،) لتلك  حصة) ((44
السالم حنين)R146(77( 264)حصة)
حنين) الد ن  آليل  السيد  ، لتلك 
،) لتلك) حصة) (R119393( 264(
 R99194( 264((السيد مسعو  حنين
حنين) قيس  السيد  ،) لتلك  حصة)
،) لتلك) حصة) (R1(31(4( 264(
 R176222((حنين محلد  السيد 
احلد) السيد  ،) لتلك  حصة) (244
حنين)R221228( 244)حصة)،) لتلك)
 R221(56((حنين امحلد  السيد 
محلد) السيد  حصة،) لتلك  (244
حنين)R279773( 244)حصة،) لتلك)
 KB74793((حنين احلد  السيد 
حلز1) السيد  حصة،) لتلك  (154
حنين)R 154)38)28)حصة،) لتلك)
 KB47037((حنين محلد  السيد 
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262.52)حصة،) لتلك السيد جيلد)
حصة،) (KB74791(( حنين)212.52
 R1(1174((لتلك السيد رقية حنين 
سيمية) السيد  حصة،) لتلك  (62.5
حصة،) (R274141( 35.(1(حنين
 R279697((لتلك السيد نوال حنين 
السيد) حصة،) لتلك  (35.(1
 R285594( 35.(1(حنين مريم 
في ز1) السيد  حصة،) لتلك 
 KB106781(( حنين)35.41
ني ى) السيد1  حصة،) لتلك 
 KB173954(( حنين)35.41
حنين) ا ة  السيد  ويلتلك  حصة 

)KB249905((35.41)حصة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) بيلحسيلة  االبتدائية 

شتنبر)2422)تحت رقم)235.

647I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

FAST LINE LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقيمة ليني الرقم 76 زاوية شيرع 
طينطين وشيرع لبنين لطيبق التيسع 

طنجة ، 94444، طنجة املغرب
FAST LINE LOGISTIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
املنصور ابن أبي علر حي الدريسية 
الطيبق 3 رقم 6 طنجة - 94444 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
132673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (43
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 FAST (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.LINE LOGISTIQUE
النقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
الوطني والدولي للبضيئععنوان املقر)
أبي) ابن  املنصور  شيرع  (: االآتليعي)
 6 رقم) (3 علر حي الدريسية الطيبق)

طنجة)-)94444)طنجة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(: اليدري  حيى) البقيلي  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
اليدري  حيى) البقيلي  السيد 
5)شيرع الحيج فراجي) رقم) عنوانه)ا))
رقم)24)املصلى طنجة)94444)طنجة)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
اليدري  حيى) البقيلي  السيد 
5)شيرع الحيج فراجي) رقم) عنوانه)ا))
رقم)24)املصلى طنجة)94444)طنجة)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (34 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)141)1.
648I

GROUPE ABCE

LE COMPTOIR DU BOIS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GROUPE ABCE
)14 مكرر شيرع عبد املومن الطيبق 

الرابع ، 24444، الدار البيضيء 
املغرب

LE COMPTOIR DU BOIS شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 13 شيرع 

عبد الكريم بن آلون علير1 أشرف 

الطيبق األول رقم 11 - 34444 فيس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

7(773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (42

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 LE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.COMPTOIR DU BOIS

استيرا ) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

 13 (: وتصد رعنوان املقر االآتليعي)

علير1) آلون  بن  الكريم  عبد  شيرع 

(- (11 رقم) األول  الطيبق  أشرف 

34444)فيس املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 344.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 3.444 (: بنزاكور) هشيم  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) بنزاكور  هشيم  السيد 

طريق) النخيل  رييض  تجزئة  (34

ا لوزار)34454)فيس املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) بنزاكور  هشيم  السيد 

طريق) النخيل  رييض  تجزئة  (34

ا لوزار)34454)فيس املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

45) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5459.

649I

STE SILYA BUSINESS

Silya business
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

STE SILYA BUSINESS
حي الرمل 2 رقم234 تراست انزكين 

، AGADIR ،84354 املغرب
Silya(business شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي النور 

ص.ب )238 تراست انزكين - 
84354 اكي  ر املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
26617

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 11) ونيو)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 Silya (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.business
غرض الشركة بإ جيز):)الخدميت)
حي) (: والتجير1عنوان املقر االآتليعي)
(- تراست انزكين) (238( النور ص.ب)

84354)اكي  ر املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 514 (: السيد ابوعلي عبد املجيد)
حصة بقيلة)51.444) رهم للحصة.

حصة) (254 (: ربيع) السيد  يزغي 
بقيلة)25.444) رهم للحصة.

السيد ابوعلي حليد):)4)2)حصة)
بقيلة)444.)2) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

املجيد) عبد  ابوعلي  السيد 
 234 رقم) (2 الرمل) حي  عنوانه)ا))
تراست انزكين)84354)اكي  ر املغرب.
السيد  يزغي ربيع عنوانه)ا)) وار)
اقييغين طيطي)444)8)طيطي املغرب.
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عنوانه)ا)) حليد  ابوعلي  السيد 
234)تراست انزكين) 2)رقم) حي الرمل)

84354)اكي  ر املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
املجيد) عبد  ابوعلي  السيد 
 234 رقم) (2 الرمل) حي  عنوانه)ا))
تراست انزكين)84354)اكي  ر املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بينزكين بتيريخ)-)تحت رقم)

.-

614I

STE BENSELLAOU SARL AU 

شركة ط د عمر لالشغال
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU
 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR(GUERCIF ، 35100،
GUERCIF MAROC

شركة ط   علر لالشغيل شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي ملك حلز1 
الطيبق الثيني حي النكد - 35144 

آرسيف املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
2((1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (48
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

ط   علر لالشغيل.
:)-1اشغيل) غرض الشركة بإ جيز)

مختلفة والبنيء)

-2االستيرا  والتصد ر)
او) الغيبوية  -3االشغيل 
ملك) (: االآتليعي) املقر  املزارععنوان 
(- النكد) حي  الثيني  الطيبق  حلز1 

35144)آرسيف املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد  يسين العلراوي)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد  يسين العلراوي عنوانه)ا))
 35144 آرسيف) شهيب  تجزئة 

آرسيف املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  يسين العلراوي عنوانه)ا))
 35144 آرسيف) شهيب  تجزئة 

آرسيف املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتيريخ)45) آنبر)

2422)تحت رقم)1450/2022.
611I

fidunaya

ECLATS DE VERRES 7
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

fidunaya
 RUE NAJIB MAHFOUD 21

 GAUTIER ، 20060،
CASABLANCA MAROC

ECLATS(DE(VERRES 7 شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الدار 
البيضيء -. الدار البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.242529
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2421)تقرر حل) 46) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (ECLATS DE VERRES 7

وعنوان) 264.444) رهم  رأسليلهي)
(.- البيضيء) الدار  اإلآتليعي  مقرهي 
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضيء) الدار 

توقف النشيط التجيري للشركة.
16)زنقة) و حد  مقر التصفية ب)

عين عيطي)-.)الدار البيضيء)املغرب.)
و عين:

السيد)1))ميمين سيرج وعنوانه)ا))
البيضيء) الدار  زنقة عين عيطي.) (16

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
عين) زنقة  (16 (: بيلتصفية) املتعلقة 

عيطي
الدار البيضيء

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 49 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9698)8.

612I

BEFEC

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE GITE

إعالن متعد  القرارات

BEFEC
34 شيرع الجيش امللكي ، 24444، 

الدار البيضيء املغرب
 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
LE GITE »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: ، شيرع 

الجيش امللكي-الدار البيضيء - 
24444 الدار البيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.562.651
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)43)أكتوبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
 244.444 برأسليل) مدنية  شركة 
بيلدار) االآتليعي  ومقرهي   رهم،)
شيرع الجيش امللكي،) (،-30 البيضيء)

C(/(°(BEFEC

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
 Société«(قرر تغيير اسم الشركة إلى
قرر) )Immobilière«؛) ALKUKH
النظيم) من  و38) (3 املي تين) تعد ل 

األسي�شي؛
على) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 
 Société(Civile مي لي:)قررت تحويل)
شركة) إلى  (Immobilière( LE( GITE
نفس) من  محدو 1  مسؤولية  ذات 
قينوني) كيين  إنشيء) اليوم  ون 
 SOCIETE« امن) واالسم  آد د،)

»IMMOBILIERE(ALKUKH(SARL
على) الذي  نص  (:( رقم) قرار 
اعتلي  النص الجد د للنظيم) مي لي:)

األسي�شي بصيغة)SARL؛
قرار رقم)5:)الذي  نص على مي لي:)
األسي�شي) النظيم  أحكيم  بلوآب  (-II
املحدو 1) املسؤولية  ذات  للشركة 
العيمة) الجلعية  قبل  من  املعتلد1 
الشركة) تتلتع  أعاله،) العي  ة  غير 
 Société (: التيلية) بيلخصيئص 
Immobilière( ALKUKH( SARL
شركة ذات) لنلوذج:) (: إسم الشركة)
الشركة:) غرض  محدو 1  مسئولية 

شركة عقيرية
قرار رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
رأس امليل)244.444) رهم مقسم إلى)
كل) 144) رهم  بقيلة) سهم  (2444

حصة مدفوعة بيلكيمل نقًدا
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) بند 
إ ريس) السيد  الشركيء:) (- مي لي:)
 9 البيضيء) الدار  في  مقيم  املنجر1،)
صيحب) السالم  حي  مشليفن  شيرع 
جد جة) السيد1  (- سهم؛) (1.444
أكورام مقيلة بيلدار البيضيء)9)شيرع)
مشليفن حي السالم،)صيحب)1.444 

سهم.
على) الذي  نص  (:2 رقم) بند 
إلى) 1) ني ر  من) امليلية:) لسنة  مي لي:)
السيد إ ريس) املدراء:) (- 31) يسلبر.)
 9 البيضيء) الدار  في  مقيم  املنجر1،)
حيمل) السالم  حي  مشليفن،) شيرع 
 5٪ األربيح:) (- B5(2((3؛) رقم) (CIN
(- القينوني.) لالحتييطي  تخصص 
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العلومية) للجلعية  متيح  الرصيد 
األسهم) أربيح  تحد   التي  العي  ة 
تخصيص) أي  وربلي  للشركيء)

لالحتييطييت.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)6.589)8.
613I

CORPORATE AUDIT GROUP

MAPSTER
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
5)), شيرع عبد املومن، الطيبق 
الخيمس، رقم 22 ، 24444، 

casablanca(maroc
MAPSTER شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 67، زنقة 
عزيز بالل، الطيبق الثيني، رقم 3، 
املعيريف، - 24444 الدار البيضيء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565165
 28 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 أكتوبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MAPSTER
غرض الشركة بإ جيز):)-)الخدميت)

في املجيل املعلوميتي)
وا ار1) تشغيل  (، تطوير) جلق،) (-
املعلوميتية) والتطبيقيت  البرامج 
النقل) قطيع  في  جصوصي 

اللوآيستيك)
مجيل) في  االستشيرات  (-
واالنظلة) والشبكيت  االتصيالت 
(: االآتليعي) املقر  املعلوميتيةعنوان 
الطيبق الثيني،) 67،)زنقة عزيز بالل،)

الدار) (24444 (- املعيريف،) (،3 رقم)
البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسليل الشركة:)44.444).2 
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد1 سنيء)مالخ):)444.))حصة)
بقيلة)144) رهم للحصة.

 (.444 (: السيد عبد الواحد مالخ)
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

حصة) ((.444 (: السيد رضي مالخ)
بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد  ونس مالخ):)444.))حصة)
بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد محلد هشيم مالخ):)444.) 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد عبد الجوا  بنحدو):)444.) 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) مالخ  سنيء) السيد1 
اقيمة سليلة،)الرقم)16،) ار بوعز1،)
البيضيء) الدار  (24444 النواصر)

املغرب.
السيد عبد الواحد مالخ عنوانه)ا))
 ( 3،)زنقة أبو املحيسن الروييني،)ط)

ش)9 24444)الدار البيضيء)املغرب.
 AVDA((السيد رضي مالخ عنوانه)ا
 DE BARCELONA 6 1 PO2 B
MARBELLA 24444)ميالآي اسبينيي.
(،2 السيد  ونس مالخ عنوانه)ا))
ونقة عين حرو 1،)ط)5،)ش)9)راسين،)

انفي)24444)الدار البيضيء)املغرب.
مالخ) هشيم  محلد  السيد 
السقيط،) اقيمة  (،15( عنوانه)ا))
(،22 ش) (،14 ط) انزران،) بئر  شيرع 
البيضيء) الدار  (24444 املعيريف)

املغرب.
بنحدو) الجوا   عبد  السيد 
طريق مكة را  كيليفورنيي) عنوانه)ا))

24444)الدار البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الواحد مالخ عنوانه)ا))
 ( 3،)زنقة أبو املحيسن الروييني،)ط)

ش)9 24444)الدار البيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9619)8.

61(I

M F B C

سانيتر لوبيال
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

M F B C

)13 ز اوية شي رع اوال   زيي ت وزتقة 

اسوا ت علي ر B 1 الطي بق ) رقم 7 ، 

24544، الد ا ر البيصي ء املغر ب

سينيتر لوبيال شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : تقي طع 

شيرع الحنك وزنقة فنلون اقيمة  ي 

سين - 24264 الد ار البيصي ء املغر 

ب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.323467

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2424)تقرر حل) 34) آنبر) املؤرخ في)

سينيتر لوبيال شركة ذات املسؤولية)

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1 

تقي)  رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي 

طع شيرع الحنك وزنقة فنلون اقيمة)

 ي سين)-)24264)الد ار البيصي)ء)املغر)

ب نتيجة السبي ب اقتصي   ة.

و عين:
حفنيوي) جيلد  السيد)1))

 336 املتوكل رقم) تجزئة  وعنوانه)ا))

ء) البيصي) ار  الد  (27223 بوعز1)  ار 

املغر ب كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

وفي تقي طع) (2424 34) آنبر) بتيريخ)

شيرع الحنك وزنقة فنلون اقيمة  ي)

املغر) ء) الد ار البيصي) (24264 (- سين)

ب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 47 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9317)8.

615I

Immofid

 RESTAURANT DIYAFAT AL
JANOUB

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تحويل املقر االآتليعي للشركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
 RESTAURANT DIYAFAT AL

JANOUB شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 
بعلبك محل رقم 5 سيدي بلوط - 

24444 الدار البيضيء املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.362(11

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تحويل) (2422 نونبر) (14 املؤرخ في)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
سيدي) (5 رقم) محل  بعلبك  »زنقة 
البيضيء) الدار  (24444 (- بلوط)
بلوك) عثلين  »سيدي  إلى) املغرب«)
22)رقم)69)الطيبق)2)-)24444)الدار)

البيضيء)املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 42 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)8822)8.
616I

ORIEN.COMPTA

 AUTO ECOLE EL
MOKHTARI ABDELKARIM

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA
52 شيرع محلد الخيمس حي 

الحسني بركين ، 64344، بركين 
املغرب

 AUTO(ECOLE(EL(MOKHTARI
ABDELKARIM شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 

كلليم رقم )1 حي القدس بركين - 
64344 بركين املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

8835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

 AUTO( ECOLE( EL( MOKHTARI

.ABDELKARIM

مدرسة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

املقر) السييقةعنوان  لتعليم 
حي) (1( زنقة كلليم رقم) (: االآتليعي)

القدس بركين)-)64344)بركين املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد املختيري عبد الكريم):)544 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 544 (: هيآر) املختيري  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

الكريم) عبد  املختيري  السيد 

عنوانه)ا))محطة بلحيج طريق وآد1)

64344)بركين املغرب.

السيد1 املختيري هيآر عنوانه)ا))

 64344 وآد1) طريق  بلحيج  محطة 

بركين املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم) عبد  املختيري  السيد 

عنوانه)ا))محطة بلحيج طريق وآد1)

64344)بركين املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

49) آنبر) بتيريخ) ببركين  االبتدائية 

2422)تحت رقم)663.

617I

BIG ACCOUNTING

BCFM IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BIG ACCOUNTING

 ANGLE(RUE(TCHAIKOFSKY

 ET(SAYID(KOTB(RES(JOUBA(B

 ،94444 ،52/ENTRE(SOL(N 1

TANGER MAROC

BCFM IMPORT EXPORT شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 112، 

شيرع محلد الخيمس - 94444 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.68339

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 46) ونيو) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

 BCFM IMPORT الوحيد) الشريك 

 14.444 رأسليلهي) مبلغ  (EXPORT

اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 

112،)شيرع محلد الخيمس)-)94444 

شركة غير) (: طنجة املغرب نتيجة ل)

نشيطة.

(،112 ب) التصفية  مقر  حد   و 

 94444 (- الخيمس) محلد  شيرع 

طنجة املغرب.)

و عين:

السيد)1))جيلد بيلعيبد وعنوانه)ا))

اليحلدي) زنقة  النزاهة  حي  شيرع 

طنجة) (94444  14 رقم) الفح�شي 

املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

29) ونيو) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)6614.

618I

Immofid

LEON PEINTURES

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay

 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

LEON PEINTURES شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 96 شيرع 

أنفي الطيبق 9 الشقة رقم 91 إقيمة 

الربيع أنفي - 24444 الدار البيضيء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.5(2687

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (47 املؤرخ في)

ذات) شركة  (LEON PEINTURES

رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 

 9 الطيبق) أنفي  شيرع  (96 اإلآتليعي)

(- أنفي) الربيع  إقيمة  (91 رقم) الشقة 

الدار البيضيء)املغرب نتيجة) (24444

لعدم إتفيق الشركيء.

و عين:

سعدالي) آليل  السيد)1))

السبع) عين  كوزيلير  حي  وعنوانه)ا))

املغرب) البيضيء) الدار  (24444

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

96)شيرع) وفي) (2422 نونبر) (47 بتيريخ)

إقيمة) (91 الشقة رقم) (9 أنفي الطيبق)

البيضيء) الدار  (24444 (- أنفي) الربيع 

املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 41 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)7861)8.

619I

SOLUCIA EXPERTISE

 BUREAU D›ETUDES BATI
ENGINEERING

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تفويت حصص

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
 BUREAU(D›ETUDES(BATI
ENGINEERING شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطيبق الخيمس 
املعيريف - 24444 الدارالبيضيء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.3(3159

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (16 في) املؤرخ 

املصي قة على):
اسليعيل) ((1( السيد) تفويت 
من) اآتليعية  حصة  (544 تليمي)
أصل)1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))
نونبر) (16 بتيريخ) بنطيبي  عبداملجيد 

.2422
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854174.
624I

SOLUCIA EXPERTISE

 BUREAU D›ETUDES« 
 TECHNIQUE ET

D’ASSISTANCE »BETA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
 BUREAU(D›ETUDES« 

 TECHNIQUE ET D’ASSISTANCE
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BETA« شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 242 شيرع 
عبد املومن رقم 5 الطيبق األر�شي - 

24444 الدارالبيضيء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(39731

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (17 في) املؤرخ 

املصي قة على):
اسليعيل) ((1( السيد) تفويت 
من) اآتليعية  حصة  (544 تليمي)
أصل)1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))
نونبر) (17 بتيريخ) بنطيبي  عبداملجيد 

.2422
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854176.
621I

مستيمنة الرآيء)لللحيسبة

 STE ABDOURABIH
AGRICOLE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستيمنة الرآيء لللحيسبة
حي النجي1 زنقة بني مالل رقم )3 ، 

23554، سوق السبت املغرب
 STE ABDOURABIH AGRICOLE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الطيبق 

الثيلث رقم 88 بلوك ا تجزئة 
الييسلين - 23544 الفقيه بن صيلح 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
5183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

 ABDOURABIH AGRICOLE SARL

.AU

كراء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

الفالحيةعنوان) االرا�شي  واستغالل 

الطيبق الثيلث رقم) (: املقر االآتليعي)

88)بلوك ا تجزئة الييسلين)-)23544 

الفقيه بن صيلح املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: السيد الحسن عبدوربه)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عبدوربه) الحسن  السيد 

 124 بلوك ا رقم) (41 نزهة) عنوانه)ا))

23544)الفقيه بن صيلح املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عبدوربه) الحسن  السيد 

 124 بلوك ا رقم) (41 نزهة) عنوانه)ا))

23544)الفقيه بن صيلح املغرب)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

بتيريخ) بن صيلح  بيلفقيه  االبتدائية 

15)نونبر)2422)تحت رقم)286.

622I

Tigos

LA CREME D›AMANDE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Tigos

 rue(felix(max(guedeg ، 74

24444، الدار البيضيء املغرب

LA(CREME(D›AMANDE شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الطيبق 
السفلي ، علير1 21 إقيمة بيستور 

ملتقى سيحة لويس بيستور 
وزنقة أبو القيسم الزهراوي حي 

املستشفييت - 24543 الدارالبيضيء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
562387

 17 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 أكتوبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LA (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.CREME D’AMANDE
مخبز1) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
ومقهىعنوان املقر االآتليعي):)الطيبق)
بيستور) إقيمة  (21 علير1) (، السفلي)
ملتقى سيحة لويس بيستور وزنقة أبو)
(- القيسم الزهراوي حي املستشفييت)

24543)الدارالبيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد سعد التيزي):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) التيزي  سعد  السيد 
الدرج) فضيلة  تجزئة  يميلكي 
 1( العلير1) (5 الشقة) (1 )1الطيبق)

28834)املحلد ة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) التيزي  سعد  السيد 
الدرج) فضيلة  تجزئة  يميلكي 
 1( العلير1) (5 الشقة) (1 )1الطيبق)

28834)املحلد ة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)33)6)8.

623I

SOMAFID

ANAMAR-IT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOMAFID

شيرع محلد الزفزاف الشقة رقم 

)1 الطيبق االر�شي ، 24444، الدار 

البيضيء املغرب

ANAMAR-IT شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

محلد زفزاف إقيمة رقم )1 الطيبق 

السفلي سيدي مومن الدار البيضيء 

42)24 الدار البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(6(529

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

2422)تقرر حل) 22)شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

مبلغ) (ANAMAR-IT الشريك الوحيد)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

مقرهي اإلآتليعي شيرع محلد زفزاف)

إقيمة رقم))1)الطيبق السفلي سيدي)

الدار) (24(42 البيضيء) الدار  مومن 

العجز) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضيء)

امليلي.

شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

الطيبق) (1( محلد زفزاف إقيمة رقم)

السفلي سيدي مومن الدار البيضيء)

42)24)الدار البيضيء)املغرب.)

و عين:

صيلح) الحسين  السيد)1))

وعنوانه)ا))إقيمة الفر وس مجلوعة)

 ( الطيبق) (25 علير1) س  (1 سكنية)
رقم))2)األلفة)24224)الدار البيضيء)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
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وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
محلد) شيرع  (: بيلتصفية) املتعلقة 

زفزاف إقيمة رقم))1
مومن) سيدي  السفلي  الطيبق 

الدار البيضيء
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 17 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)6718)8.
62(I

املغتي سعيد1

ارفنيطرا املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

املغتي سعيد1
17 زنقة شنكيط شقة ) ص.ب 

261 الراشد ة ، 52444، الراشد ة 
املغرب

ارفنيطرا املغرب شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : قصر 
الكرا ر فزني عرب الصبيح الجرف 

الجرف 52354 الجرف املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.2735

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 شتنبر) (27 في) املؤرخ 
ذات) شركة  املغرب  ارفنيطرا  حل 
رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
عرب) فزني  الكرا ر  قصر  اإلآتليعي 
 52354 الجرف) الجرف  الصبيح 
الجرف املغرب نتيجة للم تزاول اي)

نشيط مند عد1 سنوات.
و عين:

كرومي) الكريم  عبد  السيد)1))
عرب) فزني  الكرا ر  قصر  وعنوانه)ا))
الجرف) (52354 الجرف) الصبيح 

املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
قصر) وفي  (2422 شتنبر) (27 بتيريخ)
(- الكرا ر فزني عرب الصبيح الجرف)

52354)الجرف املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 13 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)971/2022.

625I

expert(comptable

 STE DIA – MAK SOCIETE
Sarl

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
قفل التصفية

expert(comptable
nador ، 62000، nador(maroc

 STE(DIA – MAK(SOCIETE(Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : كلم -15 
الطريق الرئيسية رقم 2 - املنطقة 

الصنيعية - سلوان - 62444 
النيظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.((87

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (42 املؤرخ في)
 STE( DIA( –( MAK( SOCIETE( Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
الطريق) (15- كلم) اإلآتليعي  مقرهي 
الرئيسية رقم)2)-)املنطقة الصنيعية)
املغرب) النيظور  (62444 (- سلوان) (-

نتيجة ل-)عجز في تسيير الشركة.)
-)املنيفسة..

و عين:
وعليت) محلد  السيد)1))
بني) (- مو�شى) سيدي  حي  وعنوانه)ا))
املغرب) النيظور  (62444 انصير)

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 15- وفي كلم) (2422 نونبر) (42 بتيريخ)
املنطقة) (- (2 رقم) الرئيسية  الطريق 
الصنيعية)-)سلوان)-)62444)النيظور)

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)13) آنبر)

2422)تحت رقم)985).

626I

RIM FINANCIAL

FX HOUSE
إعالن متعد  القرارات

RIM FINANCIAL

 COMPLEXE(MEHDI 248 BD

 EMILE(ZOLA 2 EME(ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 

البيضيء املغرب

FX HOUSE »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: مركز 

رييض 61 محج اللة  يقوت زاوية 

مصطفى املعيني الطيبق 2 رقم 81 - 

24884 الدار البيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.531771

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)22)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

املوافقة على استقيلة السيد زكرييء)

من) عزمي  فيصل  والسيد  جليع 

مهيمهم كلسير ين في الشركة

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

املوافقة على السيد1 شيليء)بنصبيح)

كلسير1 وحيد1 غير شريكة لفتر1 غير)

محد 1)

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

االسي�شي) القينون  صييغة  اعي 1 

للشركة

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  (:15 رقم) بند 

مي لي:)تسلية املسير

على) الذي  نص  (:16 رقم) بند 

مي لي:)صالحييت املسير

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854439.

627I

CECOGEL(/(SARL

HORIZON THERAPIE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

HORIZON THERAPIE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : وآد1، 

علير1 اليليني 98 شيرع محلد 

الخيمس الشقة رقم 43 الطيبق 

األول - 64444 وآد1 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.32693

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (47 املؤرخ في)

HORIZON THERAPIE)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسليلهي)14.444) رهم)

وآد1،) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 

محلد) شيرع  (98 اليليني) علير1 

الطيبق) (43 رقم) الشقة  الخيمس 

وآد1 املغرب نتيجة) (64444 (- األول)

لعدم استلرارية املشروع.

و عين:

صفيء) بغدا ي  السيد)1))

الثنيء) زنقة  األندلس  حي  وعنوانه)ا))
املغرب) وآد1  (64444  46 رقم)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

وآد1،) وفي  (2422 نونبر) (47 بتيريخ)

محلد) شيرع  (98 اليليني) علير1 

الطيبق) (43 رقم) الشقة  الخيمس 

األول)-)64444)وآد1 املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

12) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)1981.

628I
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FIDEXPER

BORJ LHATA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

FIDEXPER

 MOJAHID ELAYACHI LOT

 LEBBATIYA(APPT 1 EL(JADIDA ،

24000، EL(JADIDA(MAROC

BORJ LHATA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي علير1 منى 

شقة 9 طيبق 3 الحنصيلي - 444)2 

الجــــد ــــد1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

24487

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 BORJ (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.LHATA

منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

عقيري تجزئة وبيع

(: االآتليعي) املقر  االراضيعنوان 

علير1 منى شقة)9)طيبق)3)الحنصيلي)

-)444)2)الجــــد ــــد1 املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

(-

السيد مهدب محلد):))33)بقيلة)

144) رهم.

السيد مهدب قيسم):)333)بقيلة)

144) رهم.

 333 (: بشعيب) مهدب  السيد 

بقيلة)144) رهم.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) قيسم  مهدب  السيد 
اسليعيل) سيدي  البحبوحي  تجزئة 

الجد د1)444)2)الجد د1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محلد  مهدب  السيد 
اسليعيل) سيدي  البحبوحي  تجزئة 

الجد د1)444)2)الجد د1 املغرب)
السيد مهدب بوشعيب عنوانه)ا))
اسليعيل) سيدي  البحبوحي  تجزئة 

الجد د1)444)2)الجد د1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)45) آنبر)

2422)تحت رقم)94)29.
629I

ste(controle(balance(sarl

COMPTOIR AL FADILIA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

ste(controle(balance(sarl
 appt 3 immb 1031. lot(riad(al
 ismailia(marjane 1. meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
COMPTOIR AL FADILIA شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : علير1 
إ 14 متجر5 تجزئة فيضلية 1 - 

54444 مكنيس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.52771

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 ميي) (12 في) املؤرخ 
شركة) (COMPTOIR AL FADILIA
مبلغ) املحدو 1  املسؤولية  ذات 
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي علير1 إ)14)متجر5 
مكنيس) (54444 (- (1 تجزئة فيضلية)
القطيع) في  لللنيفسة  نتيجة  املغرب 

وتوقف نشيط الشركة.
و عين:

بشيري) الهي ي  عبد  السيد)1))
األول) الطيبق  (65 رقم) وعنوانه)ا))
مكنيس) (54444 أطلس) مرآين 

املغرب كلصفي))1))للشركة.

بشيري) الد ن  محي  السيد)1))
أطلس) مرآين  (65 رقم) وعنوانه)ا))
((1( 54444)مكنيس املغرب كلصفي)

للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
علير1) وفي  (2422 47) آنبر) بتيريخ)
(- (1 فيضلية) تجزئة  (5 متجر) (14 إ)

54444)مكنيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم))129.

634I

fidmanar

M17 PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmanar
113 شيرع عبد الكريم الخطيبي 
علير1 املهندز رقم   شقة رقم 7 
الطيبق التيني مراكش ، 4444)، 

marrakech(maroc
M17 PRODUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 55 شيرع 
محلد الخيمس علير1 آكير الطيبق 

5 شقة رقم 33 آليز - 4444) 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131(19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 M17 (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.PRODUCTION

-وكيلة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
اتصيالت

املقر) الخدميتعنوان  -تقد م 
االآتليعي):)55)شيرع محلد الخيمس)
 33 شقة رقم) (5 علير1 آكير الطيبق)

آليز)-)4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
فيليب) فرانسوا  آون  السيد 
144)حصة بقيلة) (: آورج  و بير تي)

144) رهم للحصة.)
فيليب) فرانسوا  آون  السيد 
آورج  و بير تي):)144)بقيلة)14.444 

 رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
فيليب) فرانسوا  آون  السيد 
اقيمة) (1 عنوانه)ا)) بير تي  آورج  و 
حي) بوعز1  بن  الكبير  زنقة  بوزيين 
مراكش) ((4444  وسف بن تيشفين)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
فيليب) فرانسوا  آون  السيد 
اقيمة) (1 عنوانه)ا)) بير تي  آورج  و 
حي) بوعز1  بن  الكبير  زنقة  بوزيين 
مراكش) ((4444  وسف بن تيشفين)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
47) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2271)1.
631I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

SMPSM
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route(De(Larache(Immeuble
 BOUAABID 1er(Étage(Numéro
 1 Route(De(Larache(Immeuble
 BOUAABID 1er(Étage(Numéro
1، 92150، Ksar(el(kebir(maroc
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SMPSM شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : حي 
الجد د مجلوعة ب زنقة 29 رقم )2 

- 92154 القصر الكبير املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.2(81

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 أكتوبر) (31 في) املؤرخ 
SMPSM)شركة ذات املسؤولية) حل)
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1 
اإلآتليعي حي)  رهم وعنوان مقرهي 
الجد د مجلوعة ب زنقة)29)رقم))2 
-)92154)القصر الكبير املغرب نتيجة)

للعدم تحقيق الهدف اإلآتليعي.
و عين:

السيد)1))علر الحدي وعنوانه)ا))
 13 رقم) (24 زنقة) م/ز  السالم  حي 
املغرب) الكبير  القصر  (92154

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
حي) وفي  (2422 أكتوبر) (31 بتيريخ)
الجد د مجلوعة ب زنقة)29)رقم))2 

-)92154)القصر الكبير املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 48 بتيريخ) الكبير  بيلقصر  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)328.
632I

موثقة

AL MADINA AL FADILA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

موثقة
74, زنقة ليبورن زاوية شيرع املقيومة 
وشيرع ومحلد السي س ، 24544، 

الدارالبيظيء املغرب
AL MADINA AL FADILA شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الربيط- 
أكدال، 15، شيرع األبطيل، الرقم:) 

- 44444 الربيط املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 

.145326

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تلت) (2416 نونبر) (17 في) املؤرخ 

املصي قة على):

الدا م) عبد  ((1( السيد) تفويت 

العلراني)5.444)حصة اآتليعية من)

أصل)5.444)حصة لفيئد1 السيد))1))

ني  ة أنشي  بتيريخ)17)نونبر)2416.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (17 بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2416)تحت رقم)89367.

633I

شركة حسيبيت فيس

J›ESCAL
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

شركة حسيبيت فيس
رقم 5 قسيرية السقيط البطحيء ، 

4، فيس املغرب

J›ESCAL شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : حي 

األ ارسة علير1 فر وس رقم 5 طريق 

عين الشقف فيس - 34144 فيس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.32451

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (14 املؤرخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  (J’ESCAL

محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 14.444) رهم  رأسليلهي)

مقرهي اإلآتليعي حي األ ارسة علير1)

الشقف) طريق عين  (5 رقم) فر وس 

فيس املغرب نتيجة) (34144 (- فيس)

الزمة القطيع.

و عين:

السيد نجيب الجيمعي) السيد)1))

وعنوانه)ا))فيس)34144)فيس املغرب)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
حي) وفي  (2422 نونبر) (14 بتيريخ)
األ ارسة علير1 فر وس رقم)5)طريق)
فيس) (34144 (- فيس) الشقف  عين 

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية بفيس بتيريخ)23)نونبر)2422 

تحت رقم)4866/022.
63(I

SOCOGESE

LA TROUSSE MAGIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

SOCOGESE
شيرع ولي العهد إقيمة موالي الكيمل 

فيس ، 34444، فيس املغرب
LA TROUSSE MAGIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 118 شيرع 
محلد الخيمس م.ج. - 34444 فيس 

املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.22165

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تعيين) (2422 نونبر) (22 املؤرخ في)
مسير آد د للشركة السيد)1))سبتي)

ني  ة كلسير آجر
تبعي إلقيلة مسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
12) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)2022/5162.
635I

zagora(consulting(sarl

KASBAH OF PEACE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
رقم119 شيرع محلد الخيمس ، 

7944)، زاكور1 املغرب
KASBAH(OF(PEACE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي قصر 

تسركيت ترنيتة الطريق الوطنية رقم 

9 زاكور1 - 7923) زاكور1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

31(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2424 29) ني ر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.KASBAH(OF(PEACE

استغالل) (: غرض الشركة بإ جيز)

وتنظيم) ومطعم،) ،مقهى  فندق)

الجوالت واملخيليت السييحيةعنوان)

املقر االآتليعي):)قصر تسركيت ترنيتة)
(- زاكور1) (9 رقم) الوطنية  الطريق 

7923))زاكور1 املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد بوتدغيرث محسن):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

محسن) بوتدغيرت  السيد 

الخضراء) املسير1  حي  عنوانه)ا))
زاكور1)7944))زاكور1 املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

محسن) بوتدغيرث  السيد 

الخضراء) املسير1  حي  عنوانه)ا))
زاكور1)7944))زاكور1 املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

ميرس) (4( بتيريخ) بزاكور1  االبتدائية 

2424)تحت رقم)148.

636I
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AMDE

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسلية الشركة
AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 LA MAISON DE

L›ENTREPRENEUR شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي االآتليعي تقيطع 

شيرع أنفي وزنقة موزار، إقيمة لبوتي 
برا ي، الطيبق 7،الدارالبيظيء - 

24444 الدار البيظيء املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
375163

)بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تغيير) (2422 نونبر) (28 املؤرخ في)
 LA MAISON« تسلية الشركة من)
إلى) (»DE L’ENTREPRENEUR

.»AMDE ANFA«
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9787)8.
637I

Bennani(&(Associes

Ajlan & Bros Holding Group
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد د للشركة
Bennani & Associes

 Marina(Casablanca(B5 ، 20030،
Casablanca(Maroc

 Ajlan & Bros(Holding(Group
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

عبداملومن، تجزئة مينزيل امليلون، 
رقم )37, إقيمة اتريوم، الطيبق 

الخيمس، الدار البيضيء - 24254 
الدار البيضيء املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.539921

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)41)أكتوبر)2422)تم تعيين)
السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 
العجالن السيد عجالن محلد كلسير)

آجر
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 34 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم))8))78.

638I

Bennani(&(Associes

 Galenicum Special
Ingredient Al Maghrib LLC

إعالن متعد  القرارات

Bennani & Associes
 Marina(Casablanca(B5 ، 20030،

Casablanca(Maroc
 Galenicum(Special(Ingredient
Al(Maghrib(LLC »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: برج 
كريستيل I شيرع سيدي محلد 

بن عبدهللا، ميريني الدار البيضيء، 
املغرب - 24434 الدار البيضيء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.376317

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)42)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تجد د مهيم السيد لويس البرن روس)

كلسير مشترك للشركة
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
كنين) السيد مصطفى  مهيم  تجد د 

كلسير مشترك للشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  رقم...:) بند 

مي لي:....

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 34 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)5)78)8.
639I

CABINET FIDUCIARE ATLANTIQUE

F&A DYNASTY
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

 CABINET FIDUCIARE
ATLANTIQUE

 RUE LAHORE ET SAYED
 KOTB(RES(ASSEDK(BUREAU
 K(TANGER(RUE(LAHORE(ET
 SAYED(KOTB(RES(ASSEDK

 BUREAU(K(TANGER، 90000،
TANGER MAROC

F&A(DYNASTY شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي املجلع 

السكني قواسم العلير1 7) الرقم 65 
 وار الرهراه - 94444 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.76729
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (4( املؤرخ في)
 F&A(1 شركة ذات املسؤولية املحدو
DYNASTY)مبلغ رأسليلهي)144.444 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
 (7 العلير1) قواسم  السكني  املجلع 
 94444 (- الرهراه) 65) وار  الرقم)
الشركة ال) (: طنجة املغرب نتيجة ل)

تليرس أي نشيط منذ تأسيسهي.
املجلع) التصفية ب  و حد  مقر 
السكني قواسم العلير1)7))الرقم)65 
 وار الرهراه)-)94444)طنجة املغرب.)

و عين:
السيد)1))أ لن أقصبي وعنوانه)ا))
 94444  74 شيرع الحسن األول رقم)

طنجة املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

31) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2418)تحت رقم))22449.

6(4I

DELTA SERVICE

التازي إكسبيرتيز
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

DELTA SERVICE

95 شيرع ميرسلطين ، 24144، الدار 

البيضيء املغرب

التيزي إكسبيرتيز شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : )26 

شيرع محلد الخيمس الدار البيضيء 

- 24553 الدار البيضيء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.(9767

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر) (2422 نونبر) (34 في) املؤرخ 

ذات) شركة  إكسبيرتيز  التيزي  حل 

رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 

اإلآتليعي))26)شيرع محلد الخيمس)

الدار البيضيء)-)24553)الدار البيضيء)

املغرب نتيجة لعدم القدر1 على تسيير)

امليلي مع األزمة الخينقة.

و عين:
التيزي) طيرق  محلد  السيد)1))

 55 رقم) الفتح  تجزئة  وعنوانه)ا))

انفي) طيلب  بو  الهي ي  عبد  شيرع 

24224)الدار البيضيء) الدار البيضيء)

املغرب كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

بتيريخ)34)نونبر)2422)وفي))26)شيرع)

(- البيضيء) الدار  الخيمس  محلد 

24553)الدار البيضيء)املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854428.

6(1I
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DELTA SERVICE

عوف طرونس

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

DELTA SERVICE

95 شيرع ميرسلطين ، 24144، الدار 

البيضيء املغرب

عوف طرونس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 95 محج 

مرس السلطين الدار البيضيء - 

24446 الدار البيضيء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.276861

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

2422)تقرر حل) 45) آنبر) املؤرخ في)

عوف طرونس شركة ذات مسؤولية)

محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

مرس) محج  (95 اإلآتليعي) مقرهي 

 24446 (- البيضيء) الدار  السلطين 

لعدم) نتيجة  املغرب  البيضيء) الدار 

األزمة) مع  امليلي  تسيير  على  القدر1 

الخينقة.

و عين:

السيد)1))رشيد عوف وعنوانه)ا))

 24 رقم) (7( الزنقة) الشق  عين 

الدارالبيضيء) (24153 الدارالبيضيء)

املغرب كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

بتيريخ)45) آنبر)2422)وفي)95)محج)

(- البيضيء) الدار  السلطين  مرس 

24446)الدار البيضيء)املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854427.

6(2I

HRO CONSEIL

CAFE CONNAISSANCE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HRO CONSEIL
292 شيرع محلد الخيمس الطيبق 
االر�شي ، 24944، الدار البيضيء 

املغرب
CAFE CONNAISSANCE شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
محلد الزفزاف تجزئة األمين 1 

إقيمة رضي رقم 59-61 سيدي مومن 
- 42)24 الدار البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(2(729
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (4( املؤرخ في)
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 
 CAFE الوحيد) الشريك  ذات 
رأسليلهي) مبلغ  (CONNAISSANCE
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
الزفزاف) محلد  شيرع  اإلآتليعي 
59- إقيمة رضي رقم) (1 تجزئة األمين)
الدار) (24(42 (- مومن) سيدي  (61
ضعف) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضيء)

اربيح الحصيلة السنوية.
شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
محلد الزفزاف تجزئة األمين)1)إقيمة)
(- مومن) سيدي  (59-61 رقم) رضي 

42)24)الدار البيضيء)املغرب.)
و عين:

محفوظ) أسليء) السيد)1))
 (6 رقم) (17 بلوك) وعنوانه)ا))
البيضيء) الدار  (24644 البرنو�شي)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
محلد) شيرع  (: بيلتصفية) املتعلقة 
إقيمة رضي) (1 الزفزاف تجزئة األمين)

رقم)61-59)سيدي مومن

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 28 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم))841)8.

6(3I

fiduciaire(toudgha(conseils

شركة تودغا ج س م
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(toudgha(conseils
 N° 274 AVENUE(MOHAMED
 V(TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir
شركة تو غي ج س م شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي ا ت 
القي�شي تنغير تنغير 5844) تنغير 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2424 فبرا ر) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

تو غي ج س م.
اصالح) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) النقيلةعنوان  الهواتف  وبيع 
تنغير) القي�شي  ا ت  حي  (: االآتليعي)

تنغير)5844))تنغير املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

الحق) عبد  حلو�شي  السيد 
تنغير) القي�شي  ا ت  حي  عنوانه)ا))

5844))تنغير املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
الحق) عبد  حلو�شي  السيد 
تنغير) القي�شي  ا ت  حي  عنوانه)ا))

5844))تنغبر املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
ميرس) (11 بتيريخ) بتنغير  االبتدائية 

2424)تحت رقم)247.
6((I

STE FIDARAIL

اف اس فارما
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

STE FIDARAIL
 Rue(Ibn(Rochd(Imm(Baraka
 Appt(Nr 2 ، 60000، OUJDA

MAROC
اف اس فيرمي شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 52 طريق 
بركين وآد1 64444 وآد1 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.35(41
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 غشت) (42 في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1))محلد اليون�شي)
144)حصة اآتليعية من أصل)144 
حصة لفيئد1 السيد))1))سنيء)الطيبي)

بتيريخ)49)شتنبر)2422.
كركور) محلد  ((1( السيد) تفويت 
 144 حصة اآتليعية من أصل) (54
حصة لفيئد1 السيد))1))سنيء)الطيبي)

بتيريخ)49)شتنبر)2422.
كركور) محلد  ((1( السيد) تفويت 
 144 حصة اآتليعية من أصل) (54
رشيد ا ت) ((1( حصة لفيئد1 السيد)

بخوش بتيريخ)49)شتنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
شتنبر) (49 بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)1374.
6(5I
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VUE D’EXPERTS

MORE SPACE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

VUE(D›EXPERTS
 BD(BRHIM(ROUDANI, ,26(

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
MORE SPACE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
سلوان رقم 14ـ11 الطيبق الخيمس 
رقم 57 ولفى - 24242 الدارالبيضيء 

املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.534((7

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)28)شتنبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
الطيبق) 14ـ11) رقم) سلوان  »تجزئة 
 24242 (- ولفى) (57 رقم) الخيمس 
الدارالبيضيء)املغرب«)إلى)»زاوية زنقة)
أبو املحيسن روييني وزنقة أبو لحييني)
(- املعيريف) (8 رقم) الخيمس  الطيبق 

24374)الدارالبيضيء)املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)9)12)8.
6(6I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

CRISTAL SANITAIRE SLIM
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH(MAROC

 CRISTAL SANITAIRE SLIM

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي النخالت 
36 آزء رقم 36 الطيبق االر�شي 

علير1 131 تجزئة ا كدر الرويضيت 
4444) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
134361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (41
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.CRISTAL SANITAIRE SLIM
غرض الشركة بإ جيز):)-)مقيول في)

أشغيل البنيء
-)بيع آليع موا  البنيء

االآتليعي) املقر  إستيرا عنوان  (-
الطيبق) (36 رقم) آزء) (36 النخالت) (:
ا كدر) تجزئة  (131 علير1) االر�شي 

الرويضيت)4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد سليلين العصيمي):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
العصيمي) سليلين  السيد 
اجليج) قيع  الجزولي  حي  عنوانه)ا))
 رب الجيمع رقم))4 4444))مراكش)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
العصيمي) سليلين  السيد 
اجليج) قيع  الجزولي  حي  عنوانه)ا))
 رب الجيمع رقم))4 4444))مراكش)

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (4( بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)1484)1.

6(7I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

LOISIRS DE LA BAIE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 

صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب

LOISIRS DE LA BAIE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

الحسن الثيني رقم 15 زنقة بيكيسو - 

73444 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

23117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (4(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.LOISIRS DE LA BAIE

تشغيل) (- (: غرض الشركة بإ جيز)

وا ار1 وحد1 فندقية.

-)تشغيل وإنشيء)وإ ار1 املعسكرات)

والنزل واملوتيالت والبنيغل)؛

-)تشغيل وإ ار1 مقهى ومطعم.

واملؤتلرات) الندوات  تنظيم  (-

والفعيلييت.

املقر) ميئية؛عنوان  رييضة  (-

االآتليعي):)شيرع الحسن الثيني رقم)

الداجلة) (73444 (- زنقة بيكيسو) (15

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: بوفرو) السيد  يسين 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد  يسين بوفرو عنوانه)ا))حي)

48)رقم) الرآيء)في هللا بلوك س زنقة)

58 81444)كلليم املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  يسين بوفرو عنوانه)ا))حي)

48)رقم) الرآيء)في هللا بلوك س زنقة)

58 81444)كلليم املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 1( بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 

نونبر)2422)تحت رقم)1914/2022.

6(8I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

HOR-AHA

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL

AU

 IMMEUBLE 104 N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

HOR-AHA شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 3 

علير1 النخالت )14 تجزئة ا كدر2 

الرويضيت 4444) مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

134849

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

HOR-(: اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي)

.AHA

مصلم) (- (: غرض الشركة بإ جيز)

أزييء)

-)مجوهراتي

االآتليعي) املقر  إستيرا عنوان  (-

تجزئة) (14( علير1 النخالت) (3 رقم) (:

مراكش) ((4444 الرويضيت) ا كدر2)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: سيمح) حسن  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) سيمح  حسن  السيد 

 75412 الغيبي) كيي  و  (144 رقم)

75412)بيريس فرنسي.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سيمح  حسن  السيد 

 75412 الغيبي) كيي  و  (144 رقم)

75412)بيريس فرنسي

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (17 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)1565)1.

6(9I

CONSULTATION ET SERVICES

MOUDDEN HABITAT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSULTATION ET SERVICES
 CASABLANCA, 549BD(ABA

 CHOUAIB(DOUKALI(DRISSIA 2
 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC
MOUDDEN HABITAT شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 26 شيرع 
مرس السلطين الشقة 3 الطيبق 1 - 

24544 الدار البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
562981

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MOUDDEN HABITAT
منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
أو) مختلفة  بأعليل  مقيول  عقيري,)
 26 (: االآتليعي) املقر  البنيءعنوان 
 3 الشقة) السلطين  مرس  شيرع 
البيضيء) الدار  (24544 (- (1 الطيبق)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد عبد الرزاق مو ن):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

مو ن) الرزاق  عبد  السيد 

فرنسي) (52144 فرنسي) عنوانه)ا))

فرنسي.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) مو ن  سعيد  السيد 

علير1) ميرس  (2 شيرع) حيزم  إقيمة 

الدار) (24544 عين الشق) (8 شقة) (6

البيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)7414)8.

654I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

HD FISHING
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 

صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب

HD FISHING شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

الحسن الثيني رقم 15 زنقة بيكيسو - 

73444 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

23299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 HD (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.FISHING

تثلين) (- (: بإ جيز) الشركة  غرض 

تجليد) البحرية:) املأكوالت  منتجيت 

وتعبئة األسليك واملأكوالت البحرية)

،)والتدجين)،)والفرز وتنقية األسليك)

واملأكوالت البحرية.

املأكوالت) منتجيت  وبيع  شراء) (-

أو) املجلد1  أو  الطيزآة  البحرية 

املجلد1.

تخزين) البحرية  املأكوالت  نقل  (-

املقر) البحرية.عنوان  املأكوالت 

االآتليعي):)شيرع الحسن الثيني رقم)
الداجلة) (73444 (- زنقة بيكيسو) (15

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: الدليمي) حلز1  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) الدليمي  حلز1  السيد 

شيرع الحسن الثيني رقم)15 73444 

الداجلة املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الدليمي  حلز1  السيد 

شيرع الحسن الثيني رقم)15 73444 

الداجلة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 28 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 

نونبر)2422)تحت رقم)2032/2022.

651I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

KOIMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 

صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب
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KOIMMO شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

محلد فيضل السلاللي علير1 الهبة 

الطيبق الثيلث شقة رقم 45 - 

73444 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

23327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.KOIMMO

البيع) (- (: بإ جيز) الشركة  غرض 

الكلي أو الجزئي لللبيني أو املسيكن)

املبنية أو املزمع تشييدهي على مخطط)

قبل أو بعد اكتليلهي)؛

والصرف) والتجهيز  التقسيم  (-

في) الستخدامهي  لألرا�شي  الصحي 

البنيء)؛

وبيع وتأآير آليع املبيني) شراء) (-

لالستخداميت السكنية أو املهنية أو)

(: االآتليعي) املقر  ؛عنوان  التجيرية)

شيرع محلد فيضل السلاللي علير1)

(- (45 الهبة الطيبق الثيلث شقة رقم)

73444)الداجلة املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

(: الكوعي) اللطيف  عبد  السيد 

144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

الكوعي) اللطيف  عبد  السيد 
اقيمة بالمين) (42 زنقة) (16 عنوانه)ا))
تجزئة ا ب س حي املد نة الجد د1)

6444))اسفي املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
الكوعي) اللطيف  عبد  السيد 
اقيمة بالمين) (42 زنقة) (16 عنوانه)ا))
تجزئة ا ب س حي املد نة الجد د1)

6444))اسفي املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 29 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 
نونبر)2422)تحت رقم)2044/2022.
652I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

SOCIETE ICHBILIA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 
صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب
SOCIETE ICHBILIA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي املسير1 
2 شيرع احلد بن شقرون رقم 57 - 

73444 الداجلة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.25(1

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 أكتوبر) (25 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
مبلغ رأسليلهي) (SOCIETE ICHBILIA
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
شيرع) (2 املسير1) حي  اإلآتليعي 
 73444 (- (57 احلد بن شقرون رقم)
عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  الداجلة 

تحقيق اهداف الشركة.
حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
املسير1)2)شيرع احلد بن شقرون رقم)

57)املغر)73444)الداجلة املغرب.)
و عين:

السيد)1))محلد زندار وعنوانه)ا))

 73444  3456 رقم) (43 الوحد1) حي 

الداجلة املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 34 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 

نونبر)2422)تحت رقم)2055/2022.

653I

VUE D’EXPERTS

LABDIAG
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

VUE(D›EXPERTS

 BD(BRHIM(ROUDANI, ,26(

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

LABDIAG شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي -55 شيرع 

الزرقطوني ٬ فضيء الزرقطوني٬ 

الطيبق األول - 54)24 الدارالبيضيء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(85517

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تلت) (2422 نونبر) (47 في) املؤرخ 

املصي قة على):

لبد ك) شركة  ((1( السيد) تفويت 

أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.444

((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.444

الشركة القيبظة سومهولد ن بتيريخ)

47)نونبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 41 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)8593)8.

65(I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

 MARRAKECH
DESINFECTION

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشيط الشركة)

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH(MAROC

 MARRAKECH(DESINFECTION
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي االآتليعي رقم 12 حي 

ايسيل - 4444) مراكش املغرب.
توسيع نشيط الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.147835

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 نونبر) (43 في) املؤرخ 
نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):
على) والقضيء) مكيفحة  أشغيل  (-

الحيوانيت والحشرات الضير1..
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
46) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم))1311.
655I

FIDUCIAIREJAD

SISSAOUI HERBES sarl au
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH(MARRAKECH،

MAROC 4444)، مراكش
 SISSAOUI(HERBES(sarl(au

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

املحيميد 7 اقيمة االميم ميلك علير1 
G متجر رقم 27 اسكجور - 4444) 

مراكش املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.147(63
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (15 املؤرخ في)
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 
 SISSAOUI الوحيد) الشريك  ذات 
رأسليلهي) مبلغ  (HERBES( sarl( au
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
اقيمة) (7 املحيميد) تجزئة  اإلآتليعي 
 27 متجر رقم) (G االميم ميلك علير1)
املغرب) مراكش  ((4444 (- اسكجور)

نتيجة ل):)غييب النشيط.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
7)اقيمة االميم ميلك علير1) املحيميد)
 (4444 (- اسكجور) (27 متجر رقم) (G

مراكش املغرب.)
و عين:

السيسيوي) محلد  السيد)1))
املحيميد) اسكجور  وعنوانه)ا))
 13 علير1) مراكش  بسيتين  الجنوبي 
املغرب) مراكش  ((4444  9 شقة)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
46) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2249)1.
656I

املشيطي

املشاطي
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

املشيطي
رقم 81 شيرع النور زواغة العليي 

طريق بنسو 1 فيس ، 34424، فيس 
املغرب

املشيطي شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 
81 شيرع النور زواغة العليي طريق 

بنسو 1 - 34424 فيس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.(7(99

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (29 املؤرخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  املشيطي 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي رقم)81)شيرع النور)

زواغة العليي طريق بنسو 1)-)34424 

فيس املغرب نتيجة اللنتيئج السلبية)

للشركة.

و عين:

الرزوقي) بوشتى  السيد)1))
سييس) تجزئة  (9( رقم) وعنوانه)ا))

املغرب) فيس  (34434 بنسو 1)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

 81 وفي رقم) (2422 نونبر) (29 بتيريخ)

طريق) العليي  زواغة  النور  شيرع 

بنسو 1)-)34424)فيس املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

48) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5121.

657I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

OUED M›DEBIR AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 

صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب

 OUED(M›DEBIR(AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي املسير1 

1 زنقة آبل قرقر رقم 1 - 73444 

الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

23383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 OUED(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.M’DEBIR AGRICOLE

زراعة) (• (: غرض الشركة بإ جيز)

آليع) وإنتيج  وتطوير  ومعيلجة 

منتجيت) وتسويق  البستنة  منتجيت 

األشجير) زراعة  وكذلك  البستنة 

وزراعة الحلضييت وتربية الدواآن)

والخضروات املبكر1.

اإلنتيج الزراعي بجليع أشكيله:) (•

الكروم) وزراعة  والزراعة  التشجير 

املنتجيت) وآليع  والخضروات 

األجرى املتعلقة بيلتربية.عنوان املقر)
زنقة آبل) (1 حي املسير1) (: االآتليعي)

قرقر رقم)1)-)73444)الداجلة املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 3(4 (: حفيظي) سالمة  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 334 (: بوصولة) الشيخ  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 334 (: الدكجة بوصولة) السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد سالمة حفيظي عنوانه)ا))
 1 1)زنقة آبل كركر رقم) حي املسير1)

73444)الداجلة املغرب.

السيد الشيخ بوصولة عنوانه)ا))
 1 1)زنقة آبل كركر رقم) حي املسير1)

73444)الداجلة املغرب.

بوصولة) الدكجة  السيد1 
آبل) زنقة  (1 املسير1) حي  عنوانه)ا))

كركر رقم)1 73444)الداجلة املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سالمة حفيظي عنوانه)ا))
 1 1)زنقة آبل كركر رقم) حي املسير1)

73444)الداجلة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 47 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 
 آنبر)2422)تحت رقم)2078/2022.
658I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

OASIS OUED EDDAHAB
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 
صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب
OASIS OUED EDDAHAB شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي املسير1 
41 شيرع محلد الخيمس - 73444 

الداجلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.23443

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 41) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
غول) شيهين  ((1( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتليعية  حصة  (544
((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.444
 LOIC STEPHANE GOUILLAUD

بتيريخ)41) آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 46 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 
 آنبر)2422)تحت رقم)2071/2022.
659I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

OASIS OUED EDDAHAB
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين ملثل قينوني للشركة

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 
صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 
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الداجلة املغرب
OASIS OUED EDDAHAB »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: حي 

املسير1 41 شيرع محلد الخيمس - 
73444 الداجلة املغرب.

»تعيين ملثل قينوني للشركة«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.23443
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
وتبعي) (2422 41) آنبر) في) املؤرخ 
تعيين) تقرر  آد   لتعيين مسير) ن))

امللثل) ن))القينوني) ن):)
-)غول شيهين

 GOUILLAUD LOIC (-
STEPHANE

-)-)شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
الكيئن مقرهي اإلآتليعي ب:)-)-)-)-

عند) التجيري  السجل  رقم 
االقتضيء:)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 46 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 
 آنبر)2422)تحت رقم)2077/2022.
664I

شركة فيدوسو

ALBOR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

شركة فيدوسو
142 شيرع املوحد ن الحسيلة ، 

32444، الحسيلة املغرب
ALBOR شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : العلير1 
الطيبق الرابع الشقة 41 شيرع 
محلد الزرقطوني - 32444 

الحسيلة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.3143

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 41) آنبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية) شركة  (ALBOR حل)
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

100.000,00) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
العلير1) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
الطيبق الرابع الشقة)41)شيرع محلد)
الحسيلة) (32444 (- الزرقطوني)

املغرب نتيجة الملنيفسة الحي 1)
تراآع اسعير املنيقصيت.

و عين:
العالوي) زكرييء) السيد)1))
بن) هللا  عبد  شيرع  (59 وعنوانه)ا))
 32444 موروبيخو) حي   يسين 
((1( كلصفي) املغرب  الحسيلة 

للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
وفي العلير1) (2422 41) آنبر) بتيريخ)
الطيبق الرابع الشقة)41)شيرع محلد)
الحسيلة) (32444 (- الزرقطوني)

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 48 بتيريخ) بيلحسيلة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)327.
661I

AZWAR ELEC

AZWAR ELEC
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZWAR ELEC
61 شيرع اللة  يقوت زاوية مصطفى 

املعيني الطيبق 2 الرقم 85 ، 
24444، الدار البيضيء املغرب
AZWAR ELEC شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 61 شيرع 
اللة  يقوت زاوية مصطفى املعيني 
الطيبق 2 الرقم 85 - 24444 الدار 

البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
56(5(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (47
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.AZWAR ELEC

أعليل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

املقر) والسبيكةعنوان  الكهربيء)

اللة  يقوت) شيرع  (61 (: االآتليعي)

 2 الطيبق) املعيني  مصطفى  زاوية 

البيضيء) الدار  (24444 (- (85 الرقم)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد عبد الجبير النيآم):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

النيآم) الجبير  عبد  السيد 

السوالم) الرواكلة  عنوانه)ا)) وار 

42)26)برشيد املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

النيآم) الجبير  عبد  السيد 

السوالم) الرواكلة  عنوانه)ا)) وار 

42)26)برشيد املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 45 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9454)8.

662I

CONSULTATION ET SERVICES

STE FETTA FOOD
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONSULTATION ET SERVICES

 CASABLANCA, 549BD(ABA

 CHOUAIB(DOUKALI(DRISSIA 2

 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC

STE FETTA FOOD شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 6) شيرع 
الزرقطوني الطيبق 3 الشقة رقم 
6 الدارالبيضيء - 24544 الدار 

البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(73(59

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (42 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 STE FETTA FOOD(الشريك الوحيد
144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
شيرع) ((6 اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان 
 6 الشقة رقم) (3 الزرقطوني الطيبق)
الدارالبيضيء)-)24544)الدار البيضيء)
التوقف النهيئي) (- (: املغرب نتيجة ل)
لعدم) الشركة  تزاوله  التي  لنشيط 

تحقيق موضوعهي االآتليعي.
و حد  مقر التصفية ب)6))شيرع)
الزرقطوني الطيبق)3)الشقة رقم)6)-)

24544)الدارالبيضيء)املغرب.)
و عين:

حسن) بوسهلة  السيد)1))
 12 س) م  املنزه  اقيمة  وعنوانه)ا))
موالي) (( شقة) (14 علير1) (1( زنقة)
املغرب) الدار البيضيء) (24544 رشيد)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 29 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم))782)8.
663I

malartci

 STE SWEER HOME
IMMOBILIER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

malartci
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 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm
 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL
MAROC

 STE SWEER HOME
IMMOBILIER SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 11 الزنقة 
3 حي الرمز الطيبق االول بني مالل - 

23444 بني مالل املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.8435

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (15 في) املؤرخ 

املصي قة على):
وقيت) محلد  ((1( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتليعية  حصة  (544
1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))عي ل)

وقيت بتيريخ)15)نونبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتيريخ)12) آنبر)

2422)تحت رقم)1252.

66(I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

 BOUFOUS SABLE D›OR
TANTAN

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 
صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب
 BOUFOUS(SABLE(D›OR

TANTAN شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع ا ت 
لحسن رقم 1718 - 73444 الداجلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
23(93

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 BOUFOUS SABLE D’OR (:

.TANTAN
•)تشغيل) (: غرض الشركة بإ جيز)

وإ ار1 وحد1 فندقية.
وإ ار1) وإنشيء) تشغيل  (•
واملوتيالت) والنزل  املعسكرات 

والبنيغل.
•)تشغيل وإ ار1 مقهى ومطعم.

واملؤتلرات) الندوات  تنظيم  (•
والفعيلييت.

املقر) ميئية؛عنوان  رييضة  (•
رقم) لحسن  ا ت  شيرع  (: االآتليعي)

1718)-)73444)الداجلة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: بوفوس) ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد ابراهيم بوفوس عنوانه)ا))
 73444  199 رقم) (41 النهضة) حي 

الداجلة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم بوفوس عنوانه)ا))
 73444  199 رقم) (41 النهضة) حي 

الداجلة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 13 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 
 آنبر)2422)تحت رقم)2143/2022.
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ACDEN

شركة الدار للوساطة العقارية
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACDEN

 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،

20380، CASABLANCA(MAROC

شركة الدار للوسيطة العقيرية 

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 217 إقيمة 

الفتح ، إبراهيم الرو اني، الطيبق 
1رقم 3 - 24426 الدار البيضيء 

املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

56((17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة) (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

الدار للوسيطة العقيرية.

وسيط) (- (: غرض الشركة بإ جيز)

تجيري بين ميلك العقير واملشتري أو)

املستأآر)؛

اإل جير) (، املعيمالت) نشيط  (-

والتأآير)،)املوسمي أو غير املوسمي)،)

العيري أو املفروش)،)لللبيني املبنية أو)

غير املبنية)

واإل ار1) املعيمالت  نشيط  (-

املجينية والتأآير ووسيط اإل جير على)

العقيرات والشهر1)

وإ ار1) امللتلكيت  إ ار1  نشيط  (- (

عن) نييبة  أو  عنهي  نييبة  امللتلكيت 

مد ريهي)؛

عن) اإلعالن  جدميت  تشغيل  (-
جدميت) ذلك  في  بلي  (، العقيرات)
والوسيئط) اإللكترونية  االتصيالت 

املطبوعة)،)مجيًني أو مقيبل رسوم؛
 217 (: االآتليعي) املقر  عنوان 
الرو اني،) إبراهيم  (، الفتح) إقيمة 
الدار) (24426 (- (3 1رقم) الطيبق)

البيضيء)املغرب..
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
علي) علي  وسف  السيد  وسف 
144) رهم) بقيلة) حصة  (144 (:

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
علي) علي  وسف  السيد  وسف 
الرقم128  (5 (; عنوانه)ا))ب)2)شيرع)

12424)تلير1 املغرب..
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
علي) علي  وسف  السيد  وسف 
الرقم128  (5 (; عنوانه)ا))ب)2)شيرع)

12424)تلير1 املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 42 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)17))56.
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CORPORATE AUDIT GROUP

TRANSALUS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
5)), شيرع عبد املومن، الطيبق 
الخيمس، رقم 22 ، 24444، 

casablanca(maroc
TRANSALUS شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 67، شيرع 

عزيز بالل ، الدور الثيني ، رقم 3 
املعيريف - 24444 الدار البيضيء 

املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجيري 

.(56657

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (42 املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسليلهي) مبلغ  (TRANSALUS

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 

(، بالل) عزيز  شيرع  (،67 اإلآتليعي)

(- املعيريف) (3 رقم) (، الثيني) الدور 

الدار البيضيء)املغرب نتيجة) (24444

ل):)حل الشركة.

(،67 ب) التصفية  مقر  حد   و 

شيرع عزيز بالل)،)الدور الثيني)،)رقم)

الدار البيضيء) (24444 (- املعيريف) (3

املغرب.)

و عين:

مالخ) هشيم  محلد  السيد)1))

السقيط،) اقيمة  (،15( وعنوانه)ا))

الدار) (24444 أنزران) بئر  شيرع 

البيضيء)املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

67،)شيرع عزيز) (: املتعلقة بيلتصفية)

بالل)،)الدور الثيني)،)رقم)3)املعيريف)

الدار البيضيء

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)8)8544.
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fiduazizi

BOURAHA TRAVE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شيرع علر املختير حي القدس شيرع 

علر املختير حي القدس، 7444، 

العيون املغرب

BOURAHA TRAVE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة وليلي 

رقم 42 زنقة وليلي رقم 42 74444 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

(3923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم إعدا  القينون) (2422 41) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BOURAHA TRAVE

البنيء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

املقر) متعد 1عنوان  واشغيل 
زنقة) (42 زنقة وليلي رقم) (: االآتليعي)

وليلي رقم)42 74444)العيون املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: بوهريم) الحبيب  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

 1444 (: بوهريم) الحبيب  السيد 

بقيلة)144) رهم.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد الحبيب بوهريم عنوانه)ا))

الحكونية)74454)طرفي ة املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحبيب بوهريم عنوانه)ا))

الحكونية)74454)طرفي ة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

45) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3454/2022.
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STE(AK(MISSION(SARL(AU

 L’INSTITUT DE
 JOURNALISME ET DE

 COMMUNICATION AUDIO
VUSUEL PRIVE– SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تفويت حصص

STE(AK(MISSION(SARL(AU
6 شيرع عالل ابن عبد هللا رقم 13 

فيس ، 34444، فيس املغرب
 L’INSTITUT DE JOURNALISME

 ET DE COMMUNICATION
 AUDIO(VUSUEL(PRIVE– SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي فيس 
تجزئة مبروكة القطعة3 املكتب 
الطيبق الثيني فيس 34444 فيس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.64873

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (14 في) املؤرخ 

املصي قة على):
السيد1 ا لين) ((1( تفويت السيد)
بلعتيق بلعتيق)544)حصة اآتليعية)
حصة لفيئد1 السيد) (544 من أصل)
 14 بتيريخ) الهيم جليف  السيد1  ((1(

نونبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
45) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)6664.
669I

sabahinfo

ASSURANCES MAAROUF
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظيم األسي�شي للشركة

sabahinfo
 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el
kelaa(des(sraghna(maroc

 ASSURANCES MAAROUF
»شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: رقم 29 
شيرع محلد الخيمس - 3444) قلعة 

السراغنة املغرب.
»مالءمة النظيم األسي�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.2(29
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)21)نونبر)2422
األسي�شي) النظيم  مالءمة  تقرر 
17- للشركة مع مقتضييت القينون:)

99)من مدونة التأمينيت)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتيريخ)12 

 آنبر)2422)تحت رقم)514/2022.
674I

sabahinfo

 STE MOURASALAT
TASSAOUT

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتليعي للشركة

sabahinfo
 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el
kelaa(des(sraghna(maroc

 STE MOURASALAT TASSAOUT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي 

عواطف 2 رقم 1543 - 3444) 
قلعة السراغنة املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.2177
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)28)شتنبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
»حي عواطف)2)رقم)1543)-)3444) 
قلعة السراغنة املغرب)»)إلى)»الشبيك)
رقم)3)املحطة الطرقية لللسيفرين)-)

3444))قلعة السراغنة املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتيريخ))2 

نونبر)2422)تحت رقم)489/2022.
671I



303 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

MAISON BRIGUI SARL

MAISON BRIGUI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

MAISON BRIGUI SARL
البرانص2 تجزئة سنيء 3 شيرع أبي 
الزرع رقم 3 – طنجة ، 94444، 

طنجة املغرب
MAISON BRIGUI SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

البحر رقم 3 طريق املطير - طنجة - 
94444 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
132669

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 غشت) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MAISON BRIGUI SARL
الصنيعة) (: غرض الشركة بإ جيز)
املنتجيت) وبيع  الحرفي  الطيبع  ذات 
املقر) التقليد ة.عنوان  الحرفية 
االآتليعي):)تجزئة البحر رقم)3)طريق)
طنجة) (94444 (- طنجة) (- املطير)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
البر كي) الوهيب  عبد  السيد 
 1.444 بقيلة) حصة  (51 (: املد يري)

 رهم للحصة.
السيد1 سير1 البر كي املد يري):)25 

حصة بقيلة)1.444) رهم للحصة.
 2( (: السيد لؤي البر كي املد يري)

حصة بقيلة)1.444) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

البر كي) الوهيب  عبد  السيد 
تجزئة) البرانص2) املد يري عنوانه)ا))
 –  3 رقم) الزرع  أبي  شيرع  (3 سنيء)

طنجة)94444)طنجة املغرب.
املد يري) البر كي  سير1  السيد1 
سنيء) تجزئة  البرانص2) عنوانه)ا))
طنجة) (– رقم3) الزرع  أبي  شيرع  (3

94444)طنجة املغرب.
املد يري) البر كي  لؤي  السيد 
أبي الزرع رقم)  البرانص2) عنوانه)ا))

–)طنجة)94444)طنجة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
البر كي) الوهيب  عبد  السيد 
تجزئة) البرانص2) املد يري عنوانه)ا))
 –  3 رقم) الزرع  أبي  شيرع  (3 سنيء)

طنجة)94444)طنجة املغرب
املد يري) البر كي  سير1  السيد1 
سنيء) تجزئة  البرانص2) عنوانه)ا))
طنجة) (– رقم3) الزرع  أبي  شيرع  (3

94444)طنجة املغرب
املد يري) البر كي  لؤي  السيد 
أبي الزرع رقم)  البرانص2) عنوانه)ا))

–)طنجة)94444)طنجة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (34 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)492)1.
672I

STE DAY FINANCE

 STE PHARMACIE AL FALAQ
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
سيحة الحرية الرقم 13 الطيبق 

الثيني الفقيه بن صيلح ، 23244، 
الفقيه بن صيلح املغرب

 STE PHARMACIE AL FALAQ
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الرقم 36 
زنقة 12 بلوك 3 أوال  سيدي شنين 
الفقيه بن صيلح - 23244 الفقيه 

بن صيلح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

5197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

 PHARMACIE AL FALAQ SARL

.AU

(: بإ جيز) الشركة  غرض 

(: االآتليعي) املقر  صيدليةعنوان 
أوال ) (3 بلوك) (12 زنقة) (36 الرقم)

(- صيلح) بن  الفقيه  شنين  سيدي 

23244)الفقيه بن صيلح املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

1.444)حصة) السيد حزيم علر):)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

 54 عنوانه)ا)) علر  حزيم  السيد 

املسير1) شيرع  السوق  األمل  تجزئة 

جريبكة) (23244 جريبكة) الخضراء)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

 54 عنوانه)ا)) علر  حزيم  السيد 

املسير1) شيرع  السوق  األمل  تجزئة 

جريبكة) (23244 جريبكة) الخضراء)

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

صيلح) بن  بيلفقيه  االبتدائية 

رقم) تحت  (2422 46) آنبر) بتيريخ)

.300/2022

673I

STE DAY FINANCE

 AGRO TOUFIK NEGOCE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DAY FINANCE

سيحة الحرية الرقم 13 الطيبق 

الثيني الفقيه بن صيلح ، 23244، 

الفقيه بن صيلح املغرب

 AGRO(TOUFIK(NEGOCE(SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدو 1 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار ملغيرير 

بني مو�شى  ار أوال  زيدوح - 23244 

سوق السبت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2424 غشت) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 AGRO(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.TOUFIK(NEGOCE(SARL(AU

االسترا ) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

والتصد ر واالستغالل الفالحيعنوان)

بني) ملغيرير  :) وار  االآتليعي) املقر 
مو�شى  ار أوال  زيدوح)-)23244)سوق)

السبت املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: السيد التوفيق ابراهيم)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
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السيد التوفيق ابراهيم عنوانه)ا))

 وار ملغيرير بني مو�شى  ار أوال  زيدوح)

23244)سوق السبت املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد التوفيق ابراهيم عنوانه)ا))

 وار ملغيرير بني مو�شى  ار أوال  زيدوح)

23244)سوق السبت املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بسوق السبت اوال  النلة)

رقم) تحت  (2421 فبرا ر) (26 بتيريخ)

.137

67(I

موثقة

AL MADINA AL FADILA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد د للشركة

موثقة

74, زنقة ليبورن زاوية شيرع املقيومة 

وشيرع ومحلد السي س ، 24544، 

الدارالبيظيء املغرب

AL MADINA AL FADILA شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الربيط- 

أكدال، 15، شيرع األبطيل، الرقم:) 

الربيط- أكدال، 15، شيرع األبطيل، 

الرقم:) 44444 الربيط املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.145321

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم تعيين) (2416 نونبر) (17 املؤرخ في)

عبد) مسير آد د للشركة السيد)1))

الدا م العلراني وأنيس قبيج كلسير)

آجر

تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (34 بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2416)تحت رقم)89367.

675I

CENTRE D’AFFAIRES ASPMEDD

ETALIS CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE(D›AFFAIRES
ASPMEDD

 Hay(El(Wafa(IMM 98 ET1
 n°2 Mohammedia ، 28800،

Mohammedia(maroc
ETALIS CONSEIL شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي الوفيء 

اقيمة 98 الطيبق 1 املكتب رقم 
 MOHAMMEDIA 28844 - 2

.MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.24393

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 48) آنبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 
 ETALIS الوحيد) الشريك  ذات 
 144.444 مبلغ رأسليلهي) (CONSEIL
اإلآتليعي حي)  رهم وعنوان مقرهي 
املكتب) (1 الطيبق) (98 اقيمة) الوفيء)
 MOHAMMEDIA  28844 (- (2 رقم)

MAROC)نتيجة ل):)مشيكل ميلية.
و حد  مقر التصفية ب حي الوفيء)
(- (2 املكتب رقم) (1 الطيبق) (98 اقيمة)

28844)املحلد ة املغرب.)
و عين:

 SAFAA LAFTISSI السيد)1))
49)حي املنير) املنطقة) (43 وعنوانه)ا))
املغرب) الجد د1  (2(424 الجد د1)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):)حي الوفيء)اقيمة)

98)الطيبق)1)املكتب رقم)2
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) بيملحلد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)59)2.
676I

GRUES A TOUR MEDIATLANTIC SARL AU

 GRUES A TOUR
MEDIATLANTIC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 GRUES A TOUR

MEDIATLANTIC SARL AU
زنقة مراكش إقيمة النجد، الطيبق 

السيبع، رقم 51 ، 94444، طنجة 

املغرب

 GRUES A TOUR

 MEDIATLANTIC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 

مراكش إقيمة النجد، الطيبق 

السيبع، رقم 51 - 94444 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.56785

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (28 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

 GRUES A TOUR الشريك الوحيد)

مبلغ) (MEDIATLANTIC SARL AU
وعنوان) 54.444) رهم  رأسليلهي)

مقرهي اإلآتليعي زنقة مراكش إقيمة)
(- (51 رقم) السيبع،) الطيبق  النجد،)

(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (94444

التوقف الكلي غن مزاولة األنشطة.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

الطيبق) النجد،) إقيمة  مراكش 
طنجة) (94444 (- (51 رقم) السيبع،)

املغرب.)

و عين:

 CLAUDIO PEREZ السيد)1))

اسبينيي) (-- (-- (-- وعنوانه)ا)) (COCO

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
45) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)7)2642.

677I

IBRA MANAGEMENT

FOCUS UNIVER
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE(MOHAMED 6 IMM
 AILLAL(NR 3223EME(ETAGE
 APPT 05 - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune(maroc
FOCUS UNIVER شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي القدس 
تجزئة تيوفيق ب رقم 1135 العيون 

العيون 74444 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

(39(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 )1) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.FOCUS UNIVER
جدميت) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
والتواصلعنوان) املعلوميتية  االنظلة 
حي القدس تجزئة) (: املقر االآتليعي)
تيوفيق ب رقم)1135)العيون العيون)

74444)العيون املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد زكرييء)لهليش):)144)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
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عنوانه)ا)) لهليش  زكرييء) السيد 
حي املحلدي) (1 زنقة رقم) (24 بلوك)

البيضيء) الدار  (2444 البيضيء) الدار 

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) لهليش  زكرييء) السيد 
حي املحلدي) (1 زنقة رقم) (24 بلوك)

البيضيء) الدار  (2444 البيضيء) الدار 

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

46) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)74)3.

678I

CABINET SALAH AISSE

MAYA CAPITAL
إعالن متعد  القرارات

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR(ET(RUE(ISHAK

 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

MAYA CAPITAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: زاوية 

شيرع يعقوب املنصور شيرع الحيج 

آياللي العوفير رقم 16 امتدا  

املعيرف ، - 24124 الدار البيضيء 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.315987

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)21) ونيو)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

املللوكة) األسهم  بيع  على  التصد ق 

للسيد محلد رضي الجواهري لصيلح)

السيد مهدي السرغيني.

على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 

رضي) محلد  السيد  استقيلة  مي لي:)

الجواهري من وظيفته كلسير.)

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
شركة) من  القينوني  الشكل  تغيير  (-
شركة) إلى  محدو 1  مسئولية  ذات 
ذات مسئولية محدو 1 ذات املسيهم)

الوحيد
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

تحيين النظيم االسي�شي
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 17 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)6913)8.
679I

GROUPE(L.A-CONSEIL(ET(GESTION

ALAHIANE EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE(L.A-CONSEIL(ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
ALAHIANE EXPRESS شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 31 زنقة 
ميرتير بن عبد السالم مكتب رقم 

2 فيل فلوري اقيمة رييض الزيتون 
القنيطر1 - 444)1 القنيطر1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
67677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (4(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ALAHIANE EXPRESS

غرض الشركة بإ جيز):)تيآر  قوم)
بيالستيرا  والتصد ر

املقر) البضيئععنوان  نقل  مقيول 
زنقة ميرتير بن عبد) (31 (: االآتليعي)
فلوري) فيل  (2 رقم) مكتب  السالم 
(- القنيطر1) الزيتون  رييض  اقيمة 

444)1)القنيطر1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
الحيين) اللطيف  عبد  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444 (:

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
الحيين) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا))الحنشة بئر الرامي)444)1 

القنيطر1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
الحيين) اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا))الحنشة بئر الرامي)444)1 

القنيطر1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
تحت) (- بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

رقم)-.
684I

ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

OUED LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 
صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب
OUED LOGISTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي السالم 

ا شيرع احلد بيحنيني رقم 14 - 
73444 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

23(69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 17) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 OUED(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.LOGISTIQUE

غرض الشركة بإ جيز):)-)التخزين)

واللوآستييت.

-)الخدميت اللوآستية؛

-)تأآير السفن.

-)نقل البضيئع ونقلهي.
تأآير املركبيت بسيئق أو بدون) (-

حي) (: ؛عنوان املقر االآتليعي) سيئق)

السالم ا شيرع احلد بيحنيني رقم)14 

-)73444)الداجلة املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد الحسين ا ت بزى):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد الحسين ا ت بزى عنوانه)ا))

حي السالم ا شيرع احلد بيحنيني رقم)

14 73444)الداجلة املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين ا ت بزى عنوانه)ا))

حي السالم ا شيرع احلد بيحنيني رقم)

14 73444)الداجلة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 48 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2136/2022.

681I
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ائتلينية فيداكي،)شركة ذات املسؤولية املحدو 1

LOGIMOD
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلينية فيداكي، شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

شيرع العركوب رقم 41-)772 
صندوق البر د رقم 6)1، 73444، 

الداجلة املغرب
LOGIMOD شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي السالم 

ا شيرع احلد بيحنيني رقم 14 - 
73444 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
23(91

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.LOGIMOD
غرض الشركة بإ جيز):)-)التخزين)

واللوآستييت.
-)الخدميت اللوآستية؛

-)تأآير السفن.
-)نقل البضيئع ونقلهي.

تأآير املركبيت بسيئق أو بدون) (-
حي) (: ؛عنوان املقر االآتليعي) سيئق)
السالم ا شيرع احلد بيحنيني رقم)14 

-)73444)الداجلة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: بزى) ا ت  السيد محلد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد محلد ا ت بزى عنوانه)ا))

العينين) ميء) الشيخ  شيرع  (2 املسير1)

رقم)42 73444)الداجلة املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد ا ت بزى عنوانه)ا))

العينين) ميء) الشيخ  شيرع  (2 املسير1)

رقم)42 73444)الداجلة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 48 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2137/2022.

682I

CAB ASSISTANCE

M.T.T CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

M.T.T CAR شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 14 

الكيئن بيلطيبق فوق ار�شي بيملركز 

التجيري ابن تومرت زنقة املهدي 

ابن تومرت شيرع التهيمي الزواني - 

93444 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

32619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 M.T.T (: اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي)

.CAR
كراء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) سيئق.عنوان  بدون  السييرات 
الكيئن بيلطيبق) (14 رقم) (: االآتليعي)
ابن) التجيري  بيملركز  ار�شي  فوق 
تومرت زنقة املهدي ابن تومرت شيرع)
تطوان) (93444 (- الزواني) التهيمي 

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: محلد  والل) السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) محلد  والل  السيد 
الخضراء) زنقة  محلد  اوو   شيرع 

رقم)1 93444)تطوان املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اجنيش  محلد  السيد 
 26 رقم) وزان  بن  الحسن  زنقة 

94444)طنجة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
12) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم))7)2.
683I

إئتلينية رزقي)»ذ.رزقي هشيم«)محيسب معتلد

 SOCIETE BORJ
LOGEMENTS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسليل الشركة

إئتلينية رزقي »ذ.رزقي هشيم« 
محيسب معتلد

رقم 17 شقه 15 زنقه انتسيرابي ، 
54444، مكنيس املغرب

 SOCIETE BORJ LOGEMENTS
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 3) 
, مرآين 1 , الشطر 2 - مكنيس- 

مكنيس 54444 مكنيس املغرب.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.53827

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم) (2422 نونبر) (17 في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 

»44.444)) رهم«)أي من)»144.444 

عن) »544.444) رهم«) إلى)  رهم«)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

)1) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5695.

68(I

DELTA SERVICE

كاديكور
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

DELTA SERVICE

95 شيرع ميرسلطين ، 24144، الدار 

البيضيء املغرب

كي  كور شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 21 ابو 

عبد هللا نيفعي إقيمة بن علر الدار 

14 الطيبق ) املعيريف الدار البيضيء 

- 24374 الدار البيضيء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.523(51

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر) (2422 )1) ونيو) في) املؤرخ 

مسؤولية) ذات  شركة  كي  كور  حل 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

هللا) عبد  ابو  (21 اإلآتليعي) مقرهي 

نيفعي إقيمة بن علر الدار)14)الطيبق)

 24374 (- املعيريف الدار البيضيء) ((

املغرب نتيجة لبسبب) الدار البيضيء)

األزمة امليلية الخينقة.
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و عين:

الشراقوا) نرآس  السيد)1))

اقيمة) النسيم  تجزئة  وعنوانه)ا))

البيضيء) (18 رقم) (4( ع) (41 الحقول)

املغرب) البيضيء) الدار  (24284

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

ابو) (21 وفي) (2422 )1) ونيو) بتيريخ)

عبد هللا نيفعي إقيمة بن علر الدار)

14)الطيبق)))املعيريف الدار البيضيء)

-)24374)الدار البيضيء)املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854282.

685I

MALIA CENTER

APTEC
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

استلرار نشيط الشركة

APTEC

7، زنقة إبنو حبوس امتدا  املعيريف 

الدار البيظيء ، 4،..

APTEC »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 7، زنقة 

إبنو حبوس امتدا  املعيريف -..الدار 

البيضيء املغرب. - -...

»استلرار نشيط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.54253

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

تقرر مي) (2422 شتنبر) (34 املؤرخ في)

 لي:

رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار  (.1

الخسيئر املسجلة.

الشركة) رأسليل  تخفيض  (.2

بلبلغ يسيوي)1) رهم

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 48 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)5448)8.

686I

sacompta(sarl(au

 STE PAWER START

CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

sacompta(sarl(au

))2 شيرع الجيش امللكي ميسور ، 

33254، ميسور املغرب

 STE PAWER START

CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم ))2 

طيبق 1 شيرع الجيش امللكي ميسور 

- 33254 ميسور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.2495

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (14 املؤرخ في)

 STE(1 شركة ذات املسؤولية املحدو

 PAWER START CONSULTING

144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 

 2(( رقم) اإلآتليعي  وعنوان مقرهي 

شيرع الجيش امللكي ميسور) (1 طيبق)

(: ميسور املغرب نتيجة ل) (33254 (-

التوقف النهيئي االنشطة.

و حد  مقر التصفية ب رقم)))2 

طيبق)1)شيرع الجيش امللكي ميسور)-)

33254)ميسور املغرب.)

و عين:

محلد ن) ا ت  حلز1  السيد)1))

شيرع الزرقطوني ميسور) وعنوانه)ا))

((1( ميسور املغرب كلصفي) (33254

للشركة.

كومليم) مصطفى  السيد)1))
وعنوانه)ا))رقم)15)زنقة اكللوس حي)

أعوينيت الحجيج فيس)34124)فيس)

املغرب كلصفي))1))للشركة.

الغنضور) براهيم  السيد)1))
بيليكدو ) (5 زنقة) (18 رقم) وعنوانه)ا))

فيس املغرب كلصفي) (34124 فيس)

)1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):)شيرع الزرقطوني)

ميسور
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) ببوملين  االبتدائية 

2422)تحت رقم)545/2022.
687I

STE CECONA SARL

DIMA NEKOR
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

STE CECONA SARL
 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
DIMA(NEKOR شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي 

الكندي شيرع 2 رقم 48 حي الكندي 
شيرع 2 رقم 48 62444 النيظور 

املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.2(131

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تم تعيين) 41) آنبر) املؤرخ في)
مسير آد د للشركة السيد)1))زرقيني)

محلد كلسير وحيد
تبعي إلقيلة مسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)41) آنبر)

2422)تحت رقم)922).
688I

SMOUNIAMINA

SOCIETE LAHLOU ET ES-
SFY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

 SOCIETE(LAHLOU(ET(ES-SFY
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقـم 32 

زنـقـة 248 عـيـن قــي وس حــي املـصـلــي 
فـــيس - 34444 فــيس املــغـرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7(869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 45) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 SOCIETE( LAHLOU( ET( ES-SFY

.SARL
نـقــل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

الـلــسـيفــيــن)
النـقــل الخــيص

املقر) الـبــريدعنوان  النــقــل 
عـيـن) (248 زنـقـة) (32 رقـم) (: االآتليعي)
 34444 (- قــي وس حــي املـصـلــي فـــيس)

فــيس املــغـرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسليل  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كيلتيلي:
الـصــيفــي) الطـيــف  عـبـد  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (544 (:

للحصة.
544)حصة) (: السيد اكــرام لـحــلـــو)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
الـصــيفــي) الطـيــف  عـبـد  السيد 
السـنــي) بــال   (2 بـلــوك) ((8 عنوانه)ا))
فــيس) (34444 فـــيس) الـنـقــبــي  عين 

املـغــرب.
عنوانه)ا)) لـحــلـــو  اكــرام  السيد 
لالحسنــيء) اسـلـيعيـل  مــوالي  اقــيمــة 
فــيس) (34444 م ج فــيس) (34 الشقة)

املغــرب.
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والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

الـصــيفــي) الطـيــف  عـبـد  السيد 
السـنــي) بــال   (2 بـلــوك) ((8 عنوانه)ا))
فــيس) (34444 فـــيس) الـنـقــبــي  عين 

املـغــرب
عنوانه)ا)) لـحــلـــو  اكــرام  السيد 
لالحسنــيء) اسـلـيعيـل  مــوالي  اقــيمــة 
فــيس) (34444 م ج فــيس) (34 الشقة)

املـغــرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)6898.

689I

cabinet(ouda

 P.P.K DISTRIBUTION SARL
AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

cabinet(ouda
 AVE ABI HASSAN CHADILI 5

 RESIDENCE(EDDAI(NR ،
90010، TANGER(MAROC

 P.P.K(DISTRIBUTION(SARL(AU
شركة ذات املسؤولية املحدو 1)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي كراج 

قطعة 133 تجزئة الشروق مسنينة 
- 94414 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.114315
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (47 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 P.P.K( DISTRIBUTION( SARL
144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ  (AU
كراج) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
قطعة)133)تجزئة الشروق مسنينة)-)
94414)طنجة املغرب نتيجة ل):)قرار)

الشريك الوحيد.
ارض) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 94444 (- (32 رقم) ((8 زنقة) الدولة 

طنجة املغرب.)

و عين:

الحسنيوي) االاله  عبد  السيد)1))

وعنوانه)ا))ارض الدولة زنقة)8))رقم)

املغرب كلصفي) طنجة  (94444  32

)1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

الدولة) ارض  (: بيلتصفية) املتعلقة 

زنقة)8))رقم)32)طنجة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

)1) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)889)1.

694I

fiduciaire(la(koutoubia

 SOCIETE CAFE BAR LA

RELANCE

شركة املسيهلة

تجد د مد1 مزاولة مهيم املسير ن

fiduciaire(la(koutoubia

 RUE(HASSAN(BEN(M›BAREK

 GUELIZ(n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 SOCIETE CAFE BAR LA

RELANCE »شركة املسيهلة«

وعنوان مقرهي االآتليعي: طريق 

الدار البيضيء كلومتر ) كو  ة لعبيد 

- 4444) مراكش املغرب.

»تجد د مد1 مزاولة مهيم املسير ن«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.(879

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)45) آنبر)2422

مهيم) مزاولة  مد1  تجد د  تقرر 

املسير ن ملد1:)6)سنوات.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

49) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2356)1.

691I

BIG BOSS CENTER

BELAID ALUMINUIM
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

BIG BOSS CENTER

 LOT(SALWA(N°1 APPRT

 N°3 1°ER(ETG(TIT(MELLIL

 CASABLANCA(casablanca،

MAROC 4)244، الدار البيضيء

BELAID ALUMINUIM شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : تجزئة 

الجزير1 الخضراء علير1 41 املحل 

التجيري رقم 2 تيط مليل - 4)296 

الدار البيضيء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.388913

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (17 املؤرخ في)

BELAID ALUMINUIM)شركة ذات)

رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 

الخضراء) الجزير1  تجزئة  اإلآتليعي 

علير1)41)املحل التجيري رقم)2)تيط)

مليل)-)4)296)الدار البيضيء)املغرب)

نتيجة لتوقيف نشيط تجيري.

و عين:

بلعيد) السيد)1)) وسف 

وعنوانه)ا)) وار وال  سيدي مسعو )

تيط) حصير  وا   حجيج  سيدي 

املغرب) البيضيء) الدار  (296(4 مليل)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

تجزئة) وفي  (2422 نونبر) (21 بتيريخ)

املحل) (41 علير1) الخضراء) الجزير1 

 296(4 (- تيط مليل) (2 التجيري رقم)

الدار البيضيء)املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 45 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)8924)448.

692I

cabinet(jdaini

MARO›ROSSMAN
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

cabinet(jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
MARO›ROSSMAN شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : طريق 
سعيد ة حي بني مهدي اكليم زكزل 

بركين - 63344 بركين املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.8(55

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 15) آنبر) املؤرخ في)
ذات) شركة  (MARO’ROSSMAN
رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
بني) حي  سعيد ة  طريق  اإلآتليعي 
 63344 (- بركين) زكزل  اكليم  مهدي 
بركين املغرب نتيجة القفيل الشركة.

و عين:
اعراب) آليل  السيد)1))
وعنوانه)ا))املينيي)79)65)املينيي املينيي)

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
طريق) وفي  (2422 15) آنبر) بتيريخ)
اكليم زكزل) بني مهدي  سعيد ة حي 

بركين)-)63344)بركين املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) ببركين  االبتدائية 

2422)تحت رقم)687/2022.
693I

FISCALEX MAROC

WALLIFORNIA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE(IMAM(MALIK(RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
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40000، MARRAKECH(MAROC

WALLIFORNIA SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي لي بيرل  ي 

حيرتي الطيبق االول شقة رقم 1. 11 

شيرع  كتور مي لين آليز مراكش - 

4444) مراكش املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.7(475

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

املؤرخ في))2)أكتوبر)2422)تم تحويل)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

»لي بيرل  ي حيرتي الطيبق االول شقة)
1. 11)شيرع  كتور مي لين آليز) رقم)

املغرب«) مراكش  ((4444 (- مراكش)

علير1 آكير) (5 »55بولفير محلد) إلى)

 (4444 (- 33)آليز مراكش) شقة رقم)

مراكش املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)1)27)1.

69(I

MOORE CASABLANCA

مافوديركروب
إعالن متعد  القرارات

MOORE CASABLANCA

 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78

 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA MAROC

ميفو  ركروب »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: كم 

9 طريق الجد د1 - 24194 الدار 

البيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.175245

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في))2)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تحويل الشكل القينوني للشركة من)
إلى) محدو 1  مسئولية  ذات  شركة 

شركة مسيهلة مبسطة
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
إبراهيم) محلد  املد ر  وال ة  انتهيء)

السالوي وإبراء)ذمته
على) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 
ملد1) الشركة  كرئيس  تعيين  مي لي:)
ابراهيم) محلد  السيد  محدو 1  غير 

السالوي
على) الذي  نص  (:( رقم) قرار 
مي لي:)وبنيًء)عليه)،) قرر الجلع العيم)
الغير عي ي اعتلي  النظيم األسي�شي)
املبسطة) املسيهلة  للشركة  الجد د 

،)في مجلله
على) الذي  نص  (:5 رقم) قرار 
آليع) العيمة  الجلعية  تلنح  مي لي:)
الصالحييت لحيمل نسخة أصلية أو)
نسخة طبق األصل أو مستخرج من)
محضرالجلع العيم لتنفيذ اإلآراءات)

املنصوص عليهي في القينون.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)-:)الذي  نص على مي لي:)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 28 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)7621)8.

695I

FIDUCIAIREJAD

LOUD DESIGN sarl au
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH(MARRAKECH،

MAROC 4444)، مراكش
LOUD(DESIGN(sarl(au شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : اسيف 
-ب- رقم 13 - 4444) مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.56695

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (11 املؤرخ في)
LOUD(DESIGN(sarl(au)شركة ذات)
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسليلهي)54.444) رهم)
اسيف) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
-ب-)رقم)13)-)4444))مراكش املغرب)

نتيجة لغييب النشيط.
و عين:

مريم انفور وعنوانه)ا)) السيد)1))
16)ف ب ت رقم) اقيمة رانية تجزئة)
النواصر) بوعز1  2) ار  الرحلة) (112
27444)البيضيء)املغرب كلصفي))1))

للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
اسيف) وفي  (2422 نونبر) (16 بتيريخ)
مراكش) ((4444 (- (13 رقم) -ب-)

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2712)1.
696I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

L›MOUJA PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

LA(PEPINIERE(D›ENTREPRISES
 AL MASSAR ROUTE DE ,3(5
 SAFI ، 40100، MARRAKECH

MAROC
L›MOUJA(PRODUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الحي 
الصنيعي املسير رقم 5)3 طريق 
اسفي مراكش 4444) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131689
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.L’MOUJA PRODUCTION

وكيلة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

اإلنتيج السلعي والبصريعنوان املقر)

االآتليعي):)الحي الصنيعي املسير رقم)

 (4444 مراكش) اسفي  طريق  (3(5

مراكش املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 (4 (: السيد عبد الرزاق سعيدي)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

حصة) (24 (: ميلك) السيد محلد 

بقيلة)144) رهم للحصة.

 (4 (: القصيبي) أسيمة  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

سعيدي) الرزاق  عبد  السيد 

عنوانه)ا)) وار اهل حيلد املرابطين)

مراكش) ((4444 مراكش) سعي 1 

املغرب.

 8 السيد محلد ميلك عنوانه)ا))

زنقة ميلون الخطيبي ا ت اسقيطو)

فيس)34444)فيس املغرب.

السيد أسيمة القصيبي عنوانه)ا))

تجزئة صوكومي)1)رقم)91)1)مراكش)

4444))مراكش املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

سعيدي) الرزاق  عبد  السيد 

عنوانه)ا)) وار اهل حيلد املرابطين)

مراكش) ((4444 مراكش) سعي 1 

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

15) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم))264)1.

697I



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   310

FIDUCIAIRE(AL(KAMALI

شركة أكواروما

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

FIDUCIAIRE(AL(KAMALI

 BD(GENERAL(KETTANI(IMM

 ZINA 1 APP 12 SETTAT(SETTAT،

26000، SETTAT(MAROC

شركة أكوارومي شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 8) كليل 

II بلوك A سطيت - 26444 سطيت 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.2597

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 12) آنبر) املؤرخ في)

شركة أكوارومي شركة ذات املسؤولية)

 14.444 رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1 

 (8 اإلآتليعي)  رهم وعنوان مقرهي 

 26444 (- سطيت) (A بلوك) (II كليل)

سطيت املغرب نتيجة إلفالس.

و عين:

صغير) مصطفى  السيد)1))

وعنوانه)ا))تجزئة مجلع الخير الرقم)

26444)سطيت املغرب) 368)سطيت)

كلصفي))1))للشركة.

قد وي) هشيم  السيد)1))

وعنوانه)ا))تجزئة انصيف زنقة)1)رقم)

15)عين الشق الدار البيضيء)24444 

((1( كلصفي) املغرب  البيضيء) الدار 

للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

بتيريخ)12) آنبر)2422)وفي)8))كليل)

26444)سطيت) (- A)سطيت) بلوك) (II

املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) االبتدائية بسطيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)1400/22.

698I

 BOUKHAR(Choukri(Expert-Comptable(DPLE, 

 Commissaire(Aux(Comptes,(Expert(Judiciaire

 Assermenté(près(du(Tribunal(d’Appel(de

Casablanca

 YOUSSEF ET MAHDI
NEGOCE

إعالن متعد  القرارات

BOUKHAR(Choukri(Expert-
 Comptable(DPLE, Commissaire
 Aux(Comptes, Expert(Judiciaire
 Assermenté(près(du(Tribunal

d’Appel(de(Casablanca
3 زنقة كيلفين زاوية شيرع عبد 

املومن وزنقة بيالن الدار البيضيء ، 
24364، الدار البيضيء املغرب

 YOUSSEF ET MAHDI NEGOCE
»شركة ذات املسؤولية املحدو 1 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 53 زنقة 
البنفسج مرس السلطين - - الدار 

البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.1433(5

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)34)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
الشركة) رأسليل  جفض  (- مي لي:)
أي) 1.000.000,00) رهم  بلبلغ)
إلى) 8.500.000,00) رهم  من)
طريق) عن  7.500.000,00) رهم 
امتصيص الخسير1 الوار 1 في حسيب)
البيين) من  آد د«) من  »املرحل 

الختيمي للسنة.
على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
رفع رأسليل الشركة بلبلغ) (- مي لي:)
من) أي  1.500.000,00) رهم  قدره)
 9.000.000,00 إلى) (7.500.000,00
مع   ون) مقيصة  إآراء) طريق  عن 

الشركة املحد 1 املقدار واملستحقة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
املسيهلة في رأسليل الشركة بلبلغ)

1.500.000,00) رهم

بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)

مبلغ) في  الشركة  رأسليل  تحد د 

إلى) مقسم  9.000.000,00) رهم 

90.000,00)حصة اآتليعية ب)144 

 رهم للحصة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854828.

699I

ائتلينية النليء

STE AIT CIMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائتلينية النليء

174 تجزئة االندلس شيرع بئر انزران 

مكنيس ، 54444، مكنيس املغرب

STE AIT CIMENT شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : امللكية 

املسلي1 حفيظة الجليعة القروية 

ا ت بوبيدمين اقليم الحيآب - 

51143 الحيآب املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.39997

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (1( املؤرخ في)

ذات) شركة  (STE AIT CIMENT

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 

اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 

الجليعة) حفيظة  املسلي1  امللكية 

اقليم) بوبيدمين  ا ت  القروية 

الحيآب املغرب) (51143 (- الحيآب)
التجيري) النشيط  لتوقف  نتيجة 

للشركة.

و عين:

علي) بن  عواطف  السيد)1))
ب) (329 رقم) (2 مجلوعة) وعنوانه)ا))

م ع)54414)مكنيس املغرب كلصفي)

)1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
امللكية) وفي  (2422 نونبر) (1( بتيريخ)
ا ت) آليعة  حفيظة  املسلي1 
 51143 (- الحيآب) اقليم  بوبيدمين 

الحيآب املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم))133.

744I

INCOR BUSINESS CONSULTING

 Les ateliers marocains
industriels & services

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

 INCOR BUSINESS
CONSULTING

 Quartier(Place(Mozart(Angle
 Rue(Sayed(Kotb(et(Sanaa

 Résidence(Tidghine, étage 5, N°
16، 90000، Tanger(Maroc
 Les(ateliers(marocains

industriels & services شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 13 اقيمة 
سجو  ل,م نزهة ل ت 13 الطيبق 2 

رقم 11 - 94444 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.146717

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2421 نونبر) (48 املؤرخ في)
 Les(1 شركة ذات املسؤولية املحدو
 ateliers(marocains( industriels(&
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (services
 13 اإلآتليعي)  رهم وعنوان مقرهي 
 13 ت) ل  نزهة  ل,م  سجو   اقيمة 
طنجة) (94444 (- (11 رقم) (2 الطيبق)
املغرب نتيجة ل):)بيقتراح من اإل ار1)
املستويين) على  كوروني  مشكلة  بعد 

الوطني والدولي.
و حد  مقر التصفية ب)13)اقيمة)
 2 13)الطيبق) سجو  ل,م نزهة ل ت)

رقم)11)-)94444)طنجة املغرب.)
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و عين:
السيد)1))وفيء)امطوط وعنوانه)ا))
 13 13)اقيمة سجو  ل,م نزهة ل ت)
طنجة) (94444  11 رقم) (2 الطيبق)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
43) ونيو) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)))52.
741I

CABINET(MARZAK(MOHAMMED

FINI MECANIQUE
إعالن متعد  القرارات

 CABINET(MARZAK
MOHAMMED

 N°38 RUE(LONDON(APPT01
 EL(JADIDA ، 24013، EL(JADIDA

MAROC
FINI MECANIQUE »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي:  وار 

لكراكشة سراحنة موالي عبد هللا - 
444)2 الجد د1 املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.5895

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في))1) آنبر)2421

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
مي لي:)قبول استقيلة املسير1 آعفري)
محلد) بزاوي  السيد  وتعيين  ني  ة 

مسيروحيد ملد1 غير محد 1
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تشطيب نشيط االستيرا  والتصد ر)

من انشطة الشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تشطيب نشيط االستيرا  والتصد ر)

وبقي البند بدون اي تغيير آجر

على) الذي  نص  (:16 رقم) بند 
محلد) بزاوي  السيد  تعيين  مي لي:)

مسيروحيد ملد1 غير محد 1
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)43)فبرا ر)

2422)تحت رقم))6)27.
742I

FRESH AIR NATION

FRESH AIR NATION
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FRESH AIR NATION
29 شير ع علر ابن العيص رقم 26 
الطيبق التيلت 29 شير ع علر ابن 
العيص رقم 26 الطيبق التيلت، 

94414، طنجة املغرب
FRESH AIR NATION شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 29 شير 
ع علر ابن العيص رقم 26 الطيبق 
التيلت طنجة 94414 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
92881

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2418 نونبر) (42
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 FRESH(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.AIR NATION
تصد ر) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
واسترا  ا وات مكيفيت الجوعنوان)
29)شير ع علر ابن) (: املقر االآتليعي)
العيص رقم)26)الطيبق التيلت طنجة)

94414)طنجة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد معي  العيفية):)144)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) العيفية  معي   السيد 
طنجة) (11 رقم) (154 الوا  زنقة) حي 

94444)طنجة املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العيفية  معي   السيد 
طنجة) (11 رقم) (154 الوا  زنقة) حي 

94444)طنجة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (42 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

.M14181871452(2418)تحت رقم

743I

LE PREMIER CONSEIL

VIAJE EN MARRUECOS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

VIAJE EN MARRUECOS شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الطيبق 

االر�شي املتجر رقم 2 رقم 1459 

تجزئة معطى هللا املحيميد - 4444) 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

1317(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 VIAJE (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.EN MARRUECOS
*وكيلة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
أسفيرعنوان املقر االآتليعي):)الطيبق)
 1459 رقم) (2 رقم) املتجر  االر�شي 
 (4444 (- تجزئة معطى هللا املحيميد)

مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 244 (: جويى) ا ت  علي  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 244 (: جويى) ا ت  محلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 244 (: جويى) ا ت  مبيرك  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 244 (: السيد امحلد ا ت جويى)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 244 (: السيد ابراهيم ا ت جويى)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد علي ا ت جويى عنوانه)ا))
تجزئة معطى هللا رقم)1459)املحيميد)

4444))مراكش املغرب.
السيد محلد ا ت جويى عنوانه)ا))
تجزئة معطى هللا رقم)1459)املحيميد)

4444))مراكش املغرب.
السيد مبيرك ا ت جويى عنوانه)ا))
تجزئة معطى هللا رقم)1459)املحيميد)

4444))مراكش املغرب.
جويى) ا ت  امحلد  السيد 
رقم) هللا  معطى  تجزئة  عنوانه)ا))
مراكش) ((4444 املحيميد) (1459

املغرب.
جويى) ا ت  ابراهيم  السيد 
رقم) هللا  معطى  تجزئة  عنوانه)ا))
مراكش) ((4444 املحيميد) (1459

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
جويى) ا ت  امحلد  السيد 
رقم) هللا  معطى  تجزئة  عنوانه)ا))
مراكش) ((4444 املحيميد) (1459

املغرب
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السيد مبيرك ا ت جويى عنوانه)ا))

تجزئة معطى هللا رقم)1459)املحيميد)

4444))مراكش املغرب

جويى) ا ت  ابراهيم  السيد 

رقم) هللا  معطى  تجزئة  عنوانه)ا))

مراكش) ((4444 املحيميد) (1459

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2689)1.

74(I

CABINET(BEN-YAHIA

LUX DECOR EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

CABINET(BEN-YAHIA

124، شيرع محلد الخيمس إقيمة 

السالم اللطيبق الثيلث رقم )2 

طنجة ، 94444، طنجة املغرب

LUX DECOR EVENT شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

موالي رشيد اقيمة الشيطئ الذهبي 

)ب) - 94444 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.86(93

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تلت) (2422 12) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):

اسليء)محسن) ((1( تفويت السيد)

أصل) من  اآتليعية  حصة  (544

1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))منير)

فيئز بتيريخ)12) آنبر)2422.

اسليء)محسن) ((1( تفويت السيد)

أصل) من  اآتليعية  حصة  (544

1.444)حصة لفيئد1 السيد))1)) زيد)

تعيزتي بتيريخ)12) آنبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264779.

745I

H.T SMART

AUTOSEKRAT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

H.T SMART
رقم 1537 حي األمل جريبكة ، 

25444، جريبكة املغرب
AUTOSEKRAT(SARL(AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي موطنة: 
1537 حي األمل جريبكة - 25444 

جريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 12) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.AUTOSEKRAT(SARL(AU
الصيينة) (: غرض الشركة بإ جيز)
قطع) امليكينيكي،تسويق  واإلصالح 
الغييرعنوان املقر االآتليعي):)موطنة:)
 25444 (- جريبكة) األمل  حي  (1537

جريبكة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: سقراط) مورا   السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) سقراط  مورا   السيد 
بلوك)45)حي املسير1 وا ي زم)25354 

وا ي زم املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سقراط  مورا   السيد 

بلوك)45)حي املسير1 وا ي زم)25354 

وا ي زم املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) االبتدائية بخريبكة بتيريخ)

2422)تحت رقم)3)6.

746I

cabinet(bidiagh

PERLI AGRO
إعالن متعد  القرارات

cabinet(bidiagh

تقيطع زنقة رومي وزنقة امستر ام 

اقيمة ريم رقم 9 ، 94)24، الدار 

البيضيء املغرب

PERLI AGRO »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: رقم 

)) تجزئة سونيبي اكي  ر - - اكي  ر 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.32779

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)43)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

الذي  نص على) (:1 قرار رقم قرار)

من) االآتليعي  املقر  تحويل  مي لي:)
عربي) ابن  زنقة  ((5 »رقم) العنوان)

شقة رقم)26)اقيمة املستقبل اكي  ر«)
تجزئة سونيبي) ((( »رقم) إلى العنوان)

اكي  ر«)

الذي  نص) (:2 قرار) رقم  قرار 
بلقدار) امليل  رأس  زيي 1  مي لي:) على 

 (44 000,00) رهم ليصل إلى)  344

000,00) رهم

الذي  نص على) (:3 قرار رقم قرار)

مي لي:)تعد ل غرض الشركة)

الذي  نص على) (:( قرار رقم قرار)

بيلنظيم) املتعلقة  التعد الت  مي لي:)

-)مكيفحة الكيئنيت الحية) (: األسي�شي)

أو) الطبيعية  السوابق  بكل  الضير1 

وتسويق) تربية وشراء) (- ؛) الصنيعية)
واستيرا ) وبيع  شراء) (- ؛) الطيور)
املتعلقة) الزراعية  املعدات  وتصد ر 

بتربية الطيور)
الذي  نص على) (:5 قرار رقم قرار)
إقرار النظيم األسي�شي املعدل) مي لي:)
مقتضييت) مع  واملنسق  واملحدث 
 19-20 والقينون) (21-19 القينون)
املتعلقين بيلشركيت ذات املسؤولية)

املحدو 1
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
و-19 (21-19 رقم) بند  رقم  بند 
القينون) الذي  نص على مي لي:) (:24
املتعلقين) (19-20 والقينون) (21-19

بيلشركيت ذات املسؤولية املحدو 1
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 49 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)119613.
747I

KBH(CONSULTING

BK CORPORATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

KBH(CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
BK(CORPORATION(SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 15 
زنقة طنجة شيرع آوالن أطلس 

فيس - 34444 فيس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.628(3

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 25) وليوز) في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
مبلغ) (BK( CORPORATION( SARL
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي رقم)15)زنقة طنجة)
 34444 (- شيرع آوالن أطلس فيس)
في) نقص  (: ل) نتيجة  املغرب  فيس 

موار  التلويل.
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 15 و حد  مقر التصفية ب رقم)
زنقة طنجة شيرع آوالن أطلس فيس)

-)34444)فيس املغرب.)
و عين:

وعنوانه)ا)) كوش  زهير  السيد)1))
 2(9 رقم) القي ر  عبد  األمير  زنقة 
صفرو) (31444 صفرو) بويعقوبيت 

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)7427.
748I

ECATRA

YAKDREAM
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

ECATRA
 ،Lot(chrifa(Lot(chrifa، 23000

MAROC الدار البيضيء
YAKDREAM شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 26 محج 
مرس سلطين طيبق األول رقم ثالثة 

- 26444 الدار البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

5653(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 47) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.YAKDREAM
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
)Promotionعنوان) immobilière
مرس) محج  (26 (: االآتليعي) املقر 
(- ثالثة) رقم  األول  طيبق  سلطين 

26444)الدار البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

حصة) (54 (: عبدو) لحلو  السيد 
بقيلة)144) رهم للحصة.

 54 (: الحو) بن  العرابي  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

 (( عنوانه)ا)) لحلو عبدو  السيد 
الدار) (36444 أنفي) السنبلة  زنقة 

البيضيء)املغرب.
السيد العرابي بن الحو عنوانه)ا))
رقم) (54 زنقة) محلد  سيدي  تجزئة 
16)عين الشق)25444)الدار البيضيء)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
 (( عنوانه)ا)) لحلو عبدو  السيد 
الدار) (36444 أنفي) السنبلة  زنقة 

البيضيء)املغرب)
السيد العرابي بن الحو عنوانه)ا))
رقم) (54 زنقة) محلد  سيدي  تجزئة 
16)عين الشق)25444)الدار البيضيء)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
 آنبر)2422)تحت رقم)9879)448.

749I

DAIF CONSEIL

 NARJISS COACHING ET
DETENTE

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 NARJISS COACHING ET
DETENTE

الشقة 1 التجزئة 194 الطيبق األول 
الكيئنة بي كوستي بوزنيقة الشراط ، 

)1314، بنسليلين املغرب
 NARJISS COACHING ET

DETENTE شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الشقة 1 
التجزئة 194 الطيبق األول الكيئنة 

بي كوستي بوزنيقة الشراط - )1314 
بنسليلين املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7895

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 42) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 NARJISS COACHING ET (:

.DETENTE
التدريب) (: غرض الشركة بإ جيز)
(: االآتليعي) املقر  واالسترجيءعنوان 
194)الطيبق األول) 1)التجزئة) الشقة)
الكيئنة بي كوستي بوزنيقة الشراط)-)

)1314)بنسليلين املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: املذنب) نرآس  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد1 نرآس املذنب عنوانه)ا))
 DES GERANIUMS SAINT  562
 EUSTACHE QC J7P4A9 CANADA

.CANADA
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) شهيد  كليل  السيد 
الحسن) شيرع  (8 شقة) (399 علير1)

الثيني)14424)الربيط املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) سليلين  ببن  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)638.
714I

شركة حسيبيت فيس

GLOBAL PARTNERSHIP

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

شركة حسيبيت فيس

رقم 5 قسيرية السقيط البطحيء ، 

4، فيس املغرب

GLOBAL PARTNERSHIP شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 58 

الطيبق الثيني الشقة رقم 8 تجزئة 

ا ت اسقيطو 2 فيس - 34144 فيس 

ملغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.(95(3

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (49 املؤرخ في)

شركة) (GLOBAL PARTNERSHIP

ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

الوحيد مبلغ رأسليلهي)14.444) رهم)

 58 رقم) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 

تجزئة) (8 الشقة رقم) الثيني  الطيبق 

ا ت اسقيطو)2)فيس)-)34144)فيس)

ملغرب نتيجة ألزمة القطيع.

و عين:

السيد)1))السيد بيفيل شيالكوف)

وعنوانه)ا))فيس)34144)فيس املغرب)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

 58 وفي رقم) (2422 نونبر) (49 بتيريخ)

تجزئة) (8 الشقة رقم) الثيني  الطيبق 

ا ت اسقيطو)2)فيس)-)34144)فيس)

املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

التجيرية بفيس بتيريخ)23)نونبر)2422 

تحت رقم)4867/022.

711I
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UNIVERS SYSTEME AUTO

UNIVERS SYSTEME AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

توسيع نشيط الشركة)

UNIVERS SYSTEME AUTO

 ROUTE GOULMIMA ACOTE

 DU(PARC 3 MARS ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 UNIVERS SYSTEME AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي االآتليعي طريق 

كلليلة بجينب حد قة 3 ميرس 

- الرشيد ة - 52444 الرشيد ة 

املغرب.

توسيع نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.3253

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 45) آنبر) في) املؤرخ 

نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):

وبيع واستر ا  وتسويق أي) شراء)

ميركة من املركبيت املستعللة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 13 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)972/2022.

712I

FIDUCIAIRE ATLAS COMPTAFISC

RIHANA BOUCHERIE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

 FIDUCIAIRE ATLAS

COMPTAFISC

 RESIDENCE(KOUTOUBIA

 CENTRE 1B(BD(ZERKTOUNI

 ET MED EL BAQAL APPT

 N°09 2EME(ETAGE(GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(MAROC

RIHANA BOUCHERIE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي بيب  كيلة 
رقم 327 - 4444) مراكش املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.93511
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في))2)أكتوبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
 (4444 (- (327 رقم) »بيب  كيلة 
إلى)»بيب  كيلة رقم) مراكش املغرب«)

356)-)4444))مراكش املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (34 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)12889.
713I

SYNERGIE EXPERTS

HASRE FACTORY
إعالن متعد  القرارات

SYNERGIE EXPERTS
9)، زنقة آون آوريس، حي غوتييه 

، 24464، الدار البيضيء املغرب
HASRE FACTORY »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 9) زنقة 

آون آوريس الطيبق 6 شقة 
رقم 12 حي غوتيي - الدار البيضيء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.(52(29

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)21)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
املوافقة على تفويت)24)حصة للسيد)
السيد) طرف  من  املهدي  عيي   بن 
حصة) و24) عيشر  مو�شي  فرتوك 
طرف) من  املهدي  عيي   بن  للسيد 

السيد  وكور أبيري
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
استقيلة السيد فرتوك مو�شي عيشر)

من منصبه كلسير)
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
تعيين السيد بن عيي  املهدي كلسير)

آد د

قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
تغيير غرض الشركة إلى مزاولة نشيط)
االستيرا  والتصد ر لللوا  الغذائية،)

الطرية،)وأو املجلد1
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تهدف الشركة في املغرب وجيرآه إلى)
والتصد ر) االستيرا   نشيط  مزاولة 
لللوا  الغذائية،)الطرية،)وأو املجلد1
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
ميلي) بلبلغ  الشركة  شركيء) يسيهم 
(: 12444) رهم مقسم كلي  لي) قدره)
-)السيد فرتوك مو�شي عيشر)-)444) 
 (444 (- أبيري) السيد  وكور   رهم،)
 (444  رهم،)السيد بن عيي  املهدي)

 رهم
على) الذي  نص  (:7 رقم) بند 
 12444 في) الرأسليل  مي لي:) تحد  
حصة بقيلة) (124 إلى)  رهم مقسم 
تلثل) الواحد1،) للحصة  144) رهم 
الشركيء)كيلتيلي:)السيد فرتوك مو�شي)
عيشر4))حصة،)السيد  وكور أبيري)
4))حصة،)السيد بن عيي  املهدي)4) 

حصة
على) الذي  نص  (:12 رقم) بند 
من) الرابعة  النقطة  حذف  مي لي:)

النظيم األسي�شي القد م
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 49 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9749)8.
71(I

excofi

 NOVA BENYAZGHA DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

excofi
الشق 3 علير1 لحبيبي شيرع الجوالن 

ليدو فيس ، 31444، فيس املغرب
 NOVA BENYAZGHA DE

CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 24 
الطيبق الرابع شيرع الجيش امللكي - 

34444 فيس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(8719

العيم) الجلع  بلقت�شى 
24) آنبر) في) املؤرخ  اإلستثنيئي 
ذات) شركة  حل  تقرر  (2419
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
 NOVA BENYAZGHA DE الوحيد)
رأسليلهي) مبلغ  (CONSTRUCTION
مقرهي) وعنوان  14.444) رهم 
الرابع) الطيبق  (24 رقم) اإلآتليعي 
فيس) (34444 (- شيرع الجيش امللكي)
املغرب نتيجة ل):)أزمة)//)املنيفسة)//)

ضعف املبيعيت.
 24 و حد  مقر التصفية ب رقم)
(- الطيبق الرابع شيرع الجيش امللكي)

34444)فيس املغرب.)
و عين:

اليوبي) امحلد  السيد)1))
 31444 وعنوانه)ا)) وار اوال  مكو و)

صفرو املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية بفيس بتيريخ)23) ني ر)2424 

تحت رقم)335.
715I

مكتب محيسبة

 CHARME & LUXURY
HOTELS GROUP

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

مكتب محيسبة
علير1 1) شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 244 الرشيد ة ، )5244، 

الرشيد ة املغرب
 CHARME & LUXURY(HOTELS
GROUP شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرهي اإلآتليعي : قصر 
مرزوكة الطيوس الريصيني - 52242 

الريصيني املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.12997

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (42 املؤرخ في)
 CHARME( &( LUXURY( HOTELS
مسؤولية) ذات  شركة  (GROUP
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 
144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
قصر) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
مرزوكة الطيوس الريصيني)-)52242 
الفالس) نتيجة  املغرب  الريصيني 

الشركة.
و عين:

بورمضين) أحلي   السيد)1))
الراشيد ة) الريصيني  وعنوانه)ا))
كلصفي) املغرب  الريصيني  (52242

)1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
قصر) وفي  (2422 21) آنبر) بتيريخ)
مرزوكة الطيوس الريصيني)-)52242 

الريصيني املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)989.

716I

IBRA MANAGEMENT

BENMAATI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE(MOHAMED 6 IMM
 AILLAL(NR 3223EME(ETAGE
 APPT 05 - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune(maroc
BENMAATI شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 1558 

تحزئة الوفيق بلوك ج العيون - 
74444 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

(4417

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2421 27) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BENMAATI

التجير1) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

االلكترونية) املعدات  وبيع  العيمة 

املقر) املنزليةعنوان  والتجهيزات 
االآتليعي):)رقم)1558)تحزئة الوفيق)
العيون) (74444 (- العيون) ج  بلوك 

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد  وسف بن املعطي):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

املعطي) بن  السيد  وسف 

رقم) االول  ا ريس  شيرع  عنوانه)ا))

 74444 العيون) (1 حي الوحد1) (391

العيون املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

املعطي) بن  السيد  وسف 

رقم) االول  ا ريس  شيرع  عنوانه)ا))

 74444 العيون) (1 حي الوحد1) (391

العيون املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

27) ني ر) بتيريخ) بيلعيون  االبتدائية 

2422)تحت رقم)215.

717I

CABINET SALAH AISSE

AR19
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR(ET(RUE(ISHAK

 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

AR19 شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 26 محج 

مرس السلطين الشقة 3 الطيبق 1 - 

24124 الدارالبيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565743

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 46) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

.AR19(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

لشراء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

والبيع واالتجير بشكل عيم)،)سواء)كين)

استيراً ا أو تصد ًرا)،)بجليع أشكيله)،)

لجليع املنتجيت أو الخدميت.

ومواقع) )الفني ق  السييحة) (•

الطعيم) مؤسسيت  (، التخييم))

(، أنشطة وكيالت السفر) (، والشراب)

منظمي الرحالت السييحية)،)جدميت)

الحجز)،)األنشطة السييحية.

•)األنشطة الرييضية والترفيهية.

•)التعليم والتدريب واملعلوميت.

املقر) املالبس؛عنوان  صنيعة  (•

االآتليعي):)26)محج مرس السلطين)

 24124 (- (1 الطيبق) (3 الشقة)

الدارالبيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد عبد الرحلين رابح):)1.444 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

رابح) الرحلين  عبد  السيد 
شيرع ابراهيم) (، (194 رقم) عنوانه)ا))
املعيرف) (، الثيني) الطيبق  (، الرو اني)

24124)الدارالبيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 مليكة اسطول عنوانه)ا))
الرو اني) ابراهيم  شيرع  (، (194 رقم)
 24124 املعيرف) (، الثيني) الطيبق  (،

الدارالبيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854274.
718I

األستيذ محلد بن عبد الجليل

ANIMPLAST
إعالن متعد  القرارات

األستيذ محلد بن عبد الجليل
13 شيرع آوالن رقم 16 و17 الطيبق 

الثيلث ، 34444، فيس املغرب
ANIMPLAST »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: بنسو 1، 
املنطقة الصنيعية النليء، 142، - 

34444 فيس املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.18317

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)41)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
ا ريسية) السيد1  تصدقت  مي لي:)
نشيط،) توفيق  السيد  الريفي،)
السيد1 وفيء)نشيط،)السيد1 أسليء)
السيد محلد صالح نشيط) نشيط،)
لفيئد1 السيد احلد نشيط مدموع)
حصصهم اإلآتليعية املقدر1))2884 

حصة))
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قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
من) للشركة  القينوني  الشكل  تغيير 
إلى) محدو 1  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

الشريك الوحيد.
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
)االستيرا ) الشركة) نشيط  توسيع 

والتصد ر)
قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)

-)تحيين القينون األسي�شي
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) بند 
هو) للشركة  القينوني  الشكل  مي لي:)
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 ذات)

الشريك الوحيد
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
املسيهلة) الوحيد  الشريك  قدم 

النقد ة التيلية:)600.000,00
على) الذي  نص  (:7 رقم) بند 
مي لي:)حد  رأسليل الشركة في مبلغ)
ألف) )ستليئة  600.000,00) رهم)
حصة) (6444 إلى) مقسلة   رهم)،)
100,00 رهم) منهي) واحد1  كل  قيلة 
للشركيلوحيد) مخولة  )ميئة  رهم))
حسب نسبة مسيهلتهم في رأس امليل)

كيلتيلي
بند رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
)االستيرا ) توسيع نشيط الشركة إلى)

والتصد ر)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
48) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5131.
719I

YOUNESS BENMOUSSA

OB GLOBAL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet(Maroc ،15(44
OB GLOBAL TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زاوية 
زنقة محلد القري وزنقة انوال 

إقيمة املنير علير1 ب املكتب رقم 2 
القنيطر1 444)1 القنيطر1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
67695

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 OB (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.GLOBAL TRAVAUX
نقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
البنيء/) معدات  تجير1  البضيئع/)
أو) الصنيعية  املعدات  مستأآر 
زاوية) (: االآتليعي) املقر  امالتعنوان 
زنقة محلد القري وزنقة انوال إقيمة)
املنير علير1 ب املكتب رقم)2)القنيطر1)

444)1)القنيطر1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد اوبلعيد سليلين)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد اوبلعيد سليلين عنوانه)ا))
م) بلقيسم  ا ت  طريق  الجد د  حي 
تيفلت) (15(44 تيفلت) (39 رقم) (2

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اوبلعيد سليلين عنوانه)ا))
 2 حي الجد د طريق ا ت بلقيسم م)
رقم)39)تيفلت)44)15)تيفلت املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)-.
724I

AUDEXIA CONSULTING

BOULADAB DE NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

AUDEXIA CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،

CASABLANCA MAROC

BOULADAB DE NEGOCE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

املقيومة عين املرو ي، أقيمة )1. 

مراكش - 4)41) مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.14695

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 شتنبر) (13 في) املؤرخ 

املصي قة على):
)1))رشيد أجلي�شي) تفويت السيد)

أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.437

((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.437

بتيريخ) (- والنقل) للخدميت  لجواسم 

13)شتنبر)2422.
رقية أجلي�شي) ((1( تفويت السيد)

516)حصة اآتليعية من أصل)516 

واسم)
َ
لك ((1( السيد) لفيئد1  حصة 

13)شتنبر) بتيريخ) (- للخدميت والنقل)

.2422

تفويت السيد))1))حسن أجلي�شي)

أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.437

((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.437

بتيريخ) (- والنقل) للخدميت  واسم 
َ
لك

13)شتنبر)2422.

تفويت السيد))1))هشيم أجلي�شي)

أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.437

((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.437

بتيريخ) (- والنقل) للخدميت  واسم 
َ
لك

13)شتنبر)2422.

تفويت السيد))1))محلد أجلي�شي)

أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.437

((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.437

بتيريخ) (- والنقل) للخدميت  واسم 
َ
لك

13)شتنبر)2422.

السعد ة الفر) ((1( تفويت السيد)
186)حصة اآتليعية من أصل)186 
واسم)

َ
لك ((1( السيد) لفيئد1  حصة 

13)شتنبر) بتيريخ) (- للخدميت والنقل)
.2422

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
شتنبر) (13 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)11754.
721I

AUDEXIA CONSULTING

BOULADAB DE NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وفي1 شريك

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

BOULADAB DE NEGOCE شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
املقيومة عين املرو ي، أقيمة )1. 
مراكش - 4)41) مراكش املغرب.

وفي1 شريك
رقم التقييد في السجل التجيري 

.14695
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)13)شتنبر)2422)تم اإلعالم)
أجلي�شي) هللا  عبد  الشريك  بوفي1 
(
ً
تبعي الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
22) وليوز) في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2422)بيلشكل األتي):
 189 (، محلد أجلي�شي) السيد)1))

حصة.
 189 (، رشيد أجلي�شي) السيد)1))

حصة.
 189 (، هشيم أجلي�شي) السيد)1))

حصة.
 188 (، حسن أجلي�شي) السيد)1))

حصة.
 9( (، أجلي�شي) رقية  السيد)1))

حصة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (43 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)9)117.
722I
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LMT AUDITING

 FOUR CONTRACTORS
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

LMT AUDITING
 BD(MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES(CENTER(IMMEUBLE
 A(ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 FOUR CONTRACTORS

COMPANY شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 59 شيرع 
الزرقطوني, الطيبق 3 ,الرقم 8, - 

24444 الدار البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(293(7

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 21) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 FOUR CONTRACTORS
رأسليلهي) مبلغ  (COMPANY
مقرهي) وعنوان  544.444) رهم 
الزرقطوني,) شيرع  (59 اإلآتليعي)
الدار) (24444 (- (,8 ,الرقم) (3 الطيبق)
ليس) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضيء)

للشركة اي نشيط.
و حد  مقر التصفية ب)59)شيرع)
(- (,8 ,الرقم) (3 الطيبق) الزرقطوني,)

24444)الدار البيضيء)املغرب.)
و عين:

التون�شي) سليح  السيد)1))
اوربي) زنقة قرطبة مدار1  وعنوانه)ا))
 24444  14 شقة) تبيرك  اقيمة  ار 
((1( كلصفي) املغرب  البيضيء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851141.
723I

AUDEXIA CONSULTING

BOULADAB DE NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

AUDEXIA CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،

CASABLANCA MAROC

BOULADAB DE NEGOCE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

املقيومة عين املرو ي، أقيمة )1. 

مراكش - 4)41) مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.14695

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 غشت) (48 في) املؤرخ 

املصي قة على):

تفويت السيد))1))عيئشة بوال اب)

أصل) من  اآتليعية  حصة  ((.8(9

((1( السيد) لفيئد1  حصة  ((.8(9

بتيريخ) (- والنقل) للخدميت  واسم 
َ
لك

48)غشت)2422.

بوال اب) أميل  ((1( السيد) تفويت 

أصل) من  اآتليعية  حصة  ((.8(9

((1( السيد) لفيئد1  حصة  ((.8(9

بتيريخ) (- والنقل) للخدميت  واسم 
َ
لك

48)غشت)2422.

تفويت السيد))1))جدوج بوال اب)

أصل) من  اآتليعية  حصة  ((.8(9

((1( السيد) لفيئد1  حصة  ((.8(9

بتيريخ) (- والنقل) للخدميت  واسم 
َ
لك

48)غشت)2422.

تفويت السيد))1))مليكة بوال اب)

أصل) من  اآتليعية  حصة  ((.8(9

((1( السيد) لفيئد1  حصة  ((.8(9

بتيريخ) (- والنقل) للخدميت  واسم 
َ
لك

48)غشت)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (43 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)1475)1.

72(I

AUDEXIA CONSULTING

M&M 360
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

M&M 360 شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
موزارت و شيرع أنفي، أقيمة لو بوتي 
بيرا يس، الطيبق 7 الدار البيضيء - 

36244 الدار البيضيء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.536299

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (23 في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1))مهي السبتي)544 
 1.444 أصل) من  اآتليعية  حصة 
حصة لفيئد1 السيد))1))هند السبتي)

بتيريخ)23)نونبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 46 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9222)8.

725I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

FIDUCIARY TUCCI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شيرع محلد الخيمس علير1 بن 
حفصية الطي ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 4464)، مراكش املغرب
FIDUCIARY TUCCI شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 55 شيرع 
محلد الخيمس علير1 آكير رقم 33 

آليز - 4444) مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

127975

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 26) وليوز)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.FIDUCIARY TUCCI

تقد م) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

في) االستثلير  (- للتصد ر) الخدميت 

األسهم

األوراق) محفظة  وإ ار1  (

 55 (: االآتليعي) املقر  امليليةعنوان 

آكير) علير1  الخيمس  محلد  شيرع 
مراكش) ((4444 (- آليز) (33 رقم)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 TUCCI(VINCENT( :(100 السيد)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

 TUCCI VINCENT السيد)

 RUE DE LA FORET L 57((عنوانه)ا

.1534(Luxembourg(France

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

 TUCCI VINCENT السيد)

 RUE DE LA FORET L 57((عنوانه)ا

1534(Luxembourg(France

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

غشت) (43 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)138337.

726I
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FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

J.ILYAS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شيرع محلد الخيمس علير1 بن 

حفصية الطي ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 4464)، مراكش املغرب

J.ILYAS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار 

املحلد ة الويدان - 4444) مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

1283(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 غشت) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

.J.ILYAS(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

استغالا) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

مقهي) استغالل  (- لاللعيب) قيعة 

:) وار) املقر االآتليعي) وسنيكعنوان 

مراكش) ((4444 (- املحلد ة الويدان)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد بندرويش حلز1):)64)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
ميري) انيس  لوبغيتون  السيد1 

144) رهم) 24)حصة بقيلة) (: ا فون)

للحصة.

 24 (: الييس) بندرويش  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد بندرويش حلز1 عنوانه)ا))
 (4444 الويدان) املحلد ة   وار 

مراكش املغرب.
ميري) انيس  لوبغيتون  السيد1 
املحلد ة) عنوانه)ا)) وار  ا فون 

الويدان)4444))مراكش املغرب.
السيد بندرويش الييس عنوانه)ا))
 (4444 الويدان) املحلد ة   وار 

مراكش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بندرويش حلز1 عنوانه)ا))
 (4444 الويدان) املحلد ة   وار 

مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
غشت) (22 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)138729.
727I

3CK

SMY SERVICES 
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

3CK
5 اقيمة ا م 3 الطيبق االول شقة 

رقم 3 شيرع املحطة سليعلة سطيت 
، 26444، سطيت املغرب

 SMY SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي الكليل 

2 بلوك ب رقم 124 سطيت - 
26444 سطيت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.5745
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 41) آنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 SMY SERVICES الوحيد) الشريك 
144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي الكليل)
2)بلوك ب رقم)124)سطيت)-)26444 
الركو ) (: ل) نتيجة  املغرب  سطيت 

االقتصي ي..

حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 

124)سطيت) بلوك ب رقم) (2 الكليل)

-)26444)سطيت املغرب.)

و عين:

حجيم) محلد  السيد)1))

وعنوانه)ا))حي الكليل)2)بلوك ب رقم)

26444)سطيت املغرب) 58))سطيت)

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

45) آنبر) االبتدائية بسطيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)1377.

728I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 TRISTAN FINANCIAL

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شيرع محلد الخيمس علير1 بن 

حفصية الطي ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 4464)، مراكش املغرب

 TRISTAN FINANCIAL SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

محلد الخيمس زنقة محلد البقيل 

الطيبق الثياث رقم 23 آليز - 4444) 

مراكش املعرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

129433

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
.TRISTAN FINANCIAL SERVICES

مركز) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
تصد رواسيرا عنوان) (- لالتصيالت)
محلد) شيرع  (: االآتليعي) املقر 
الخيمس زنقة محلد البقيل الطيبق)
 (4444 (- آليز) (23 رقم) الثياث 

مراكش املعرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
954)حصة) (: السيد اسيم مبشر)

بقيلة)144) رهم للحصة.
 54 (: اسليعيل) وقوري  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 63 السيد اسيم مبشر عنوانه)ا))
 Broomfield(Rise,(Abbots(Langley
 WD5( 0HH( Hertfordshire

.Hertfordshire
اسليعيل) وقوري  السيد 
عنوانه)ا)))11)آنوب رقم)51)حي بن)

تيشفين)4444) 4444))املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
اسليعيل) وقوري  السيد 
عنوانه)ا)))11)آنوب رقم)51)حي بن)

تيشفين)4444))مراكش املغرب
السيد بوت محلد ا يز عنوانه)ا))
 AUSTIN ROAD LU3 1TZ  1(5

LUTON LUTON
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
شتنبر) (19 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)139533.
729I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MEDINA MOOD
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة
 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS
257 شيرع محلد الخيمس علير1 بن 
حفصية الطي ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 4464)، مراكش املغرب
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MEDINA MOOD شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  رب 
السنين رقم 27 املواسين - 4444) 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.76223

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تم تحويل) 29) ونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
(- املواسين) (27 رقم) السنين  » رب 
 55« إلى) املغرب«) مراكش  ((4444
شيرع محلد الخيمس علير1 آكير رقم)

33)آليز)-)4444))مراكش املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
غشت) (31 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)138964.
734I

3CK

HOUDA EXPRESS AUTO
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

3CK
5 اقيمة ا م 3 الطيبق االول شقة 

رقم 3 شيرع املحطة سليعلة سطيت 
، 26444، سطيت املغرب

HOUDA EXPRESS AUTO شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي السالم 
46 رقم 2) سطيت - 26444 سطيت 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.5(85

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (25 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 HOUDA EXPRESS(الشريك الوحيد
AUTO)مبلغ رأسليلهي)14.444) رهم)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي السالم)
46)رقم)2))سطيت)-)26444)سطيت)
املغرب نتيجة ل):)الركو  االقتصي ي..

و حد  مقر التصفية بحي السالم)
46)رقم)2))سطيت)-)26444)سطيت)

املغرب.)
و عين:

السيد)1))هدى تربيوي وعنوانه)ا))
شقة) (1 تجزئة التوفيق كنزي علير1)
املغرب) سطيت  (26444 15/04/ا)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
45) آنبر) االبتدائية بسطيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)1378.
731I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 PENITUS MOS
TELEPHONO ACQUISITION
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شيرع محلد الخيمس علير1 بن 
حفصية الطي ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 4464)، مراكش املغرب
 PENITUS MOS TELEPHONO

ACQUISITION شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 248 
الحي الصنيعي سيدي غينم طريق 
اسفي مكتب رقم )3 - 4444) 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.118615

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)29)غشت)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
»رقم)248)الحي الصنيعي سيدي غينم)
طريق اسفي مكتب رقم))3)-)4444) 
مراكش املغرب«)إلى)»55)شيرع محلد)
(- 33)آليز) الخيمس علير1 آكير رقم)

4444))مراكش املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
شتنبر) (19 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)1)1395.

732I

KHM(CONSULTING

 PROMAMODULO
INDUSTRIE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

KHM(CONSULTING
1 زنقة ا ت بيعلران امللر ب الطيبق 
االول الرقم 146 تقيطع شيرع محلد 
الخيمس واملقيومة ، 24454، الدار 

البيضيء املغرب
 PROMAMODULO INDUSTRIE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي القنيطر1- 

اطلنتيك فري منطقة االمتدا ، 
I.1؛I.12؛I.11؛I.1449؛I.تجزئة رقم
PK1؛؛I.22؛I.21؛I.16؛I.15؛I.1(3؛
3؛RN4/PK150 ؛من سكة الحد د 

، بلد ة عيمر سيفليي - 444)1 
القنيطر1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
67683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (43
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.PROMAMODULO INDUSTRIE
تصنيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) السييراتعنوان  معدات 
االآتليعي):)القنيطر1-)اطلنتيك فري)
I.149؛I.منطقة االمتدا ،)تجزئة رقم
I.؛I.16؛I.15؛I.1(؛I.13؛I.12؛I.114؛
21؛I.22؛؛PK13؛RN4/PK150)؛من)
(- بلد ة عيمر سيفليي) (، سكة الحد د)

444)1)القنيطر1 املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 PROMA INDUSTRIE الشركة)
144) رهم) بقيلة) حصة  (:( 500

للحصة.
 MODULO( SRL( :( 500 الشركة)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 PROMA INDUSTRIE الشركة)
فري) اطلنتيك  القنيطر1-) عنوانه)ا))
I.1؛I.49منطقة االمتدا ،)تجزئة رقم
I.؛I.16؛I.15؛I.1(؛I.13؛I.12؛I.114؛
21؛I.22؛؛PK13؛RN4/PK150)؛من)
بلد ة عيمر سيفليي) (، الحد د) سكة 

444)1)القنيطر1 املغرب.
عنوانه)ا)) (MODULO الشركة)
كيب) (1 ميآيو) بريلو  فييل  امبغتيد 
 46419 بيروتونيو) (; هيملي) (46419

امبغتيد ا طيليي.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) لويجي  مونتيال  السيد 
املحلد ة) (51 الرقم) مونيكي  شيطئ 

28814)املحلد ة املغرب
عنوانه)ا)) بطيطي  ميركو  السيد 

امبغتيد)46419)امبغتيد ا طيليي
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93724.
733I

3CK

 TMEGROUTE 
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

3CK
5 اقيمة ا م 3 الطيبق االول شقة 

رقم 3 شيرع املحطة سليعلة سطيت 
، 26444، سطيت املغرب

 TMEGROUTE 
CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1)في طور 
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التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي الكليل 

2 بلوك ب رقم )66 سطيت - 

26444 سطيت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(231

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2417)تقرر حل) 19) آنبر) املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

 TMEGROUTE CONSTRUCTION

144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي الكليل)

2)بلوك ب رقم))66)سطيت)-)26444 

الركو ) (: ل) نتيجة  املغرب  سطيت 

االقتصي ي..

حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 

)66)سطيت) بلوك ب رقم) (2 الكليل)

-)26444)سطيت املغرب.)

و عين:

الشعي بي) السيد)1)) وسف 

وعنوانه)ا))حي الكليل)2)بلوك ب رقم)

26444)سطيت املغرب) )66)سطيت)

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) االبتدائية بسطيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)1398.

73(I

إئتلينييت الدريوش

Société IZLAOUN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتلينييت الدريوش

شيرع عالل بن عبد هللا رقم 8) ص 

ب 682، 92444، العرائش املغرب

 Société IZLAOUN TRANS

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

اال ريسية رقم 731 - 92444 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

7281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 46) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.Société IZLAOUN TRANS

غرض الشركة بإ جيز):)بيع وشراء)

الخضر والفواكه)

نقل البضيئع)

املقر) وتصد رعنوان  استرا  

رقم) اال ريسية  تجزئة  (: االآتليعي)

731)-)92444)العرائش املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد ازالون عبد السالم):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السالم) عبد  ازالون  السيد 

 92444 اروافة) حي  عنوانه)ا))

العرائش املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السالم) عبد  ازالون  السيد 

 92444 اروافة) حي  عنوانه)ا))

العرائش املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلعرائش بتيريخ)19) آنبر)

2422)تحت رقم)1323.

735I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

JSMS GESTION
إعالن متعد  القرارات

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شيرع محلد الخيمس علير1 بن 

حفصية الطي ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 4464)، مراكش املغرب

JSMS GESTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: الطيبق 
السفلي علير1 لويز رقم 18 طرق 

الحرية آليز - 4444) مراكش 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.5(187

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)14)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

شيطي) كراكب  سلير  السيد  منح 

كراكب) سيمي  للسيد  حصة  (2544

شيطي

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

قبول استقيلة السيد سلير كراكب)

شيطي من منصبه كلسير للشركة)

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

الذي  نص) و7:) (6 رقم) بند 
هو) الشركة  راسليل  مي لي:) على 

1.444.444)موزع على الشكل التيلي)

 6544 -)السيد سيمي كراكب شيطي)

 3544 حصة والسيد ميجسييل نيفي)

حصة)

على) الذي  نص  (:38 رقم) بند 

سيمي) السيد  الشركة  يسير  مي لي:)

ميجسييل) والسيد  شيطي  كراكب 

نيفي ملد1 غير محدو 1 مع االمضيء)غير)

مشترك)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

أكتوبر) (18 التجيرية بلراكش بتيريخ)

2422)تحت رقم)85)4)1.

736I

لوكسر للحسيبيت

ACHARK VOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص
لوكسر للحسيبيت

1) شيرع بركين الطيبق الثيني رقم ) 
، 64444، وآد1 املغرب

ACHARK(VOYAGE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي علير1 
سلير1 زنقة بن مرين الطيبق الرابع 

شقة 26 - 64444 وآد1 املغوب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.33(41

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 نونبر) (16 في) املؤرخ 

املصي قة على):
صيلح قيسمي) ((1( تفويت السيد)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.444
1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))ربيع)

قيسمي بتيريخ)16)نونبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
12) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)1978.
737I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

DOMAINE LA MONTAGNE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة
 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS
257 شيرع محلد الخيمس علير1 بن 
حفصية الطي ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 4464)، مراكش املغرب
 DOMAINE LA MONTAGNE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الحوز 
 ائر1 اسني آليعة ويركين - 4444) 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.7(961

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 ميي) (31 في) املؤرخ 
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
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 DOMAINE LA MONTAGNE

مبلغ رأسليلهي)14.444) رهم وعنوان)

مقرهي اإلآتليعي الحوز  ائر1 اسني)

مراكش) ((4444 (- ويركين) آليعة 

مر و  ة) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.
الحوز) ب  التصفية  مقر  حد   و 

 (4444 (-  ائر1 اسني آليعة ويركين)

مراكش املغرب.)

و عين:

لوميي) لوك  آون  السيد)1))

اسني) الحوز  ائر1  وعنوانه)ا))

آليعة ويركين)444))مراكش املغرب)

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

الحوز  ائر1) (: بيلتصفية) املتعلقة 

اسني آليعة ويركين مراكش)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

غشت) (17 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)138663.

738I

إئتلينييت الدريوش

 Société JOURY
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تفويت حصص

إئتلينييت الدريوش

شيرع عالل بن عبد هللا رقم 8) ص 

ب 682، 92444، العرائش املغرب

 Société JOURY DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي عقبة 

الكرارط رقم 28علير1 الفتح بلوك 

ب الطيبق 6 - 92444 العرائش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.59(9

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 48) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):

قيدي) منيل  ((1( السيد) تفويت 
344)حصة اآتليعية من أصل)844 
حصة لفيئد1 السيد))1))عبداللطيف)

الشعيبي بتيريخ)48) آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلعرائش بتيريخ)24) آنبر)

2422)تحت رقم)1325.
739I

cabinet(bidiagh

CorpoCare
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(bidiagh
تقيطع زنقة رومي وزنقة امستر ام 
اقيمة ريم رقم 9 ، 94)24، الدار 

البيضيء املغرب
CorpoCare شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 15 شيرع 

االبطيل رقم ) أكدال الربيط - 
14484 الربيط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
16(687

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.CorpoCare
آليع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
مجيل) في  االستشيرات  أنشطة 
التواصل والتسويق بيستخدام آليع)
،)وال سيلي اإلنترنت وآليع) الوسيئل)
الوسيئل التفيعلية)؛)تصليم وتنظيم)
أي حدث عيم أو جيص أو تجليعي)
الحفالت املوسيقية،) مثل العروض،)
العلل) ،رحالت  ،الندوات) املؤتلرات)

املقر) املهنيةعنوان  واالآتليعيت 
رقم) االبطيل  شيرع  (15 (: االآتليعي)
الربيط) (14484 (- الربيط) أكدال  ((

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد1 غيثة البشو�شي)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
 1.444 (: السيد1 غيثة البشو�شي)

بقيلة)144) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد1 غيثة البشو�شي عنوانه)ا))
 3)شقة)12)اقيمة لتراس  ار السالم)
الربيط) (14484 بيلربيط) السوي�شي 

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 غيثة البشو�شي عنوانه)ا))
 3)شقة)12)اقيمة لتراس  ار السالم)
الربيط) (14484 بيلربيط) السوي�شي 

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)14542.
7(4I

WIZARZAL(ائتلينية(

اش دبليو إل كونسلتينج
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WIZARZAL ائتلينية
 HAY(ALHOUDA(RUE 14 N 74
 SBATA ، 20440، Casablanca

Maroc
اش  بليو إل كونسلتينج شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 3) شيرع 
العقيد العالم- حي موالي رشيد 2 - 

24744 الدارالبيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
557285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (41
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
اش) (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

 بليو إل كونسلتينج.
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
االستشيرات امليلية والقينونيةعنوان)
العقيد) شيرع  ((3 (: االآتليعي) املقر 
 24744 (- (2 العالم-)حي موالي رشيد)

الدارالبيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد وزرزل الحسين عنوانه)ا))
إقيمة بيتي سكن علير1))2)شقة)1حي)

املحلدي)84484)أكي  ر املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وزرزل الحسين عنوانه)ا))
إقيمة بيتي سكن علير1))2)شقة)1حي)

املحلدي)84484)أكي  ر املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 4( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم))2)32.
7(1I

FA ADVISING EXPERTS SARL

STE GRACA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 15، املجلع املنهي ،تجزئة 
2 شيرع عالل الفي�شي، إقيمة حرف 

ب، مراكش ، 4444)، مراكش 
املغرب
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STE GRACA شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مكتب رقم 
15 املجلع املنهي تجزئة 2 شيرع عالل 

الفي�شي إقيمة حرف ب - 4444) 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 46) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.GRACA
مشغل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) رييضعنوان  أو  الضييفة  بيت 
املجلع) (15 رقم) مكتب  (: االآتليعي)
الفي�شي) عالل  شيرع  (2 تجزئة) املنهي 
مراكش) ((4444 (- ب) حرف  إقيمة 

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
روبرت) ستيفن  سكينر  السيد 
  لون):)544)حصة بقيلة)144) رهم)

للحصة.
أندريه  ا) ميكسيلي  السيد1 
 544 (: بييتريس) ميريي  كونسيسيو 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
روبرت) ستيفن  سكينر  السيد 
  لون عنوانه)ا)) وار توريرت قيي 1)
أوريكي  ائر1 تحنيوت)2342))تحنيوت)

املغرب.
أندريه  ا) ميكسيلي  السيد1 
عنوانه)ا)) بييتريس  ميريي  كونسيسيو 
أوريكي  ائر1) قيي 1  توريرت   وار 

تحنيوت)2342))تحنيوت املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

روبرت) ستيفن  سكينر  السيد 
  لون عنوانه)ا)) وار توريرت قيي 1)
أوريكي  ائر1 تحنيوت)2342))تحنيوت)

املغرب
أندريه  ا) ميكسيلي  السيد1 
عنوانه)ا)) بييتريس  ميريي  كونسيسيو 
أوريكي  ائر1) قيي 1  توريرت   وار 

تحنيوت)2342))تحنيوت املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2651)1.
7(2I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE IRRIGATION GUERCIF
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، آرسيف 

املغرب
 STE IRRIGATION GUERCIF
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : حي 

البطلة ملك الغداري آرسيف - 
35144 آرسيف املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.1315
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (28 املؤرخ في)
 STE IRRIGATION GUERCIF SARL
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة  (AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسليلهي)
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
اإلآتليعي حي البطلة ملك الغداري)
35144)آرسيف املغرب) (- آرسيف)

نتيجة لعدم وآو  نشيط.
و عين:

زعوم) الد ن  نور  السيد)1))
وعنوانه)ا)) وار ملضيفر1 هوار1 اوال )
آرسيف  (35144 آرسيف) رحو 

املغرب كلصفي))1))للشركة.

الحسي ني) محند  السيد)1))
وعنوانه)ا))شيرع عبد املومن بن علي)
املغرب) آرسيف  (35144 آرسيف)

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ)28)نونبر)2422)وفي حي البطلة)
 35144 (- آرسيف) الغداري  ملك 

آرسيف املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتيريخ)24) آنبر)

2422)تحت رقم)1454/2022.

7(3I

VISION VASTE CONSULTING

ZOMAN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili(Immeuble(Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
ZOMAN TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع أبي 
الحسن الشي لي إقيمة ور 1 رقم 

2 الطيبق السفلي - 94444 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
1321(5

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (42
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ZOMAN TRANS

النقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
الطرقي للسلع والبضيئع على الصعيد)
الوطني والدوليعنوان املقر االآتليعي)
إقيمة) الشي لي  الحسن  أبي  شيرع  (:
ور 1 رقم)2)الطيبق السفلي)-)94444 

طنجة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: أمينة) الهواري  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد1 الهواري أمينة عنوانه)ا))
1431)الزنقة) 1)القطعة) حي الزيتونة)

23)العوامة)94444)طنجة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 الهواري أمينة عنوانه)ا))
1431)الزنقة) 1)القطعة) حي الزيتونة)

23)العوامة)94444)طنجة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (11 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)26)259.
7((I

FISCALEX MAROC

LU MIA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE(IMAM(MALIK(RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
LU MIA شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنيت 

بيزنيس سينتر حي مسلم تجزئة بوكير 
الطيبق 3 شقة رقم )1 بيب  كيلة 
مراكش - 4444) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131539
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 LU (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MIA

:) ار) بإ جيز) الشركة  غرض 

(: االآتليعي) املقر  الضييفةعنوان 

زنيت بيزنيس سينتر حي مسلم تجزئة)

بيب) (1( رقم) شقة  (3 الطيبق) بوكير 

مراكش) ((4444 (- مراكش)  كيلة 

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد1 فيلي فيليري آوزيت زوآة)

 144 بقيلة) حصة  (54 (:  وميني�شي)

 رهم للحصة.

(: السيد  وميني�شي ليليين آورج)

54)حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

آوزيت) فيليري  فيلي  السيد1 

زوآة  وميني�شي عنوانه)ا))فرنسي)54 

فرنسي فرنسي.

آورج) ليليين  السيد  وميني�شي 

عنوانه)ا))فرنسي)54)فرنسي فرنسي.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد1 فيلي فيليري آوزيت زوآة)

 4444 فرنسي) عنوانه)ا))  وميني�شي 

فرنسي فرنسي

آورج) ليليين  السيد  وميني�شي 

عنوانه)ا))فرنسي)4444)فرنسي فرنسي

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

12) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)48)2)1.

7(5I

CABINET JOUDY CONSEIL

 MEFTAH & DAUGHTERS
LIMITED

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتليعي للشركة

CABINET JOUDY CONSEIL
 Fiduciaire 15 Rue(Champigny
 3ème(étage(Bd(Emile(Zola،
20310، Casablanca(Maroc
 MEFTAH & DAUGHTERS

LIMITED شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 7، زنقة 
أحلد التوكي الطيبق 2 - 24444 

الدار البيضيء املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(37163

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)12)أكتوبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
(- (2 الطيبق) التوكي  زنقة أحلد  (،7«
إلى) املغرب«) البيضيء) الدار  (24444
الثيلث) الطيبق  بوعرفة  زنقة  (،14«
 24444 (- (6 إقيمة منصور) (5 الشقة)

الدار البيضيء)املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851475.
7(6I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KOS INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شيرع موريتينيي صندوق البر د 
2649 ، 4444)، مراكش املغرب

KOS(INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 57 شيرع 
موريتينيي صندوق البر د 2649 - 

4444) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 41) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 KOS (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.INVEST
اعدا ) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
وتسويق آليع وآبيت املطعلعنوان)
57)شيرع موريتينيي) (: املقر االآتليعي)
 (4444 (- (2649 البر د) صندوق 

مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسليل  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كيلتيلي:
 ENSOF GROUP الشركة)
 MOROCCO( (SARL( AU(( :( 999

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 Ely( Michel( RUIMY( :( 1 السيد)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 ENSOF GROUP الشركة)
MOROCCO (SARL AU))عنوانه)ا))
شيرع) الليل  مسك  عللية  (33 فيال)
 (4444 اغلي) بيب  السي س  محلد 

مراكش املغرب.
 Ely( Michel( RUIMY السيد)
تيفرطة) (14 رقم) فيال  عنوانه)ا))
مراكش) ((4444 الشليلي) النخيل 

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كريم بلوا  عنوانه)ا))شيرع)
أ12  فيال  كلم  (13 السي س) محلد 
 12444 املنزه الصخيرات) (42 اند كو)

تلير1 املغرب
العزيزي) برا 1  طيرق  السيد 
38)تيركة) عنوانه)ا))رييض تيركة رقم)

4444))مراكش املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

16) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2688)1.

7(7I

GLOBE FIDUCIAIRE

FAYÇAL STORES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE

)1 شيرع الزرقطوني الطيبق 9 رقم 

18 ، 24144، الدار البيضيء املغرب

FAYÇAL STORES شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 119 شيرع 

عبد املومن الطيبق 2 رقم 18, الدار 

البيضيء. - 24444 الدار البيضيء 

املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.526171

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

املؤرخ في)24)أكتوبر)2422)تم تحويل)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

 2 الطيبق) املومن  عبد  شيرع  (119«
 24444 (- البيضيء.) الدار  (,18 رقم)

 214« إلى) املغرب«) البيضيء) الدار 

عين) النصر  تجزئة  السفلي  الطيبق 

الدار) (24444 (- الشق الدار البيضيء)

البيضيء)املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851493.

7(8I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

BUSTANICO
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS
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257 شيرع محلد الخيمس علير1 بن 
حفصية الطي ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 4464)، مراكش املغرب
BUSTANICO شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي آنين 

تيلغت عليرL 1 الطيبق التيني رقم 
68 - 4444) مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.114465
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 31)غشت) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
BUSTANICO)مبلغ) الشريك الوحيد)
وعنوان) 14.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي آنين تيلغت علير1)
 (4444 (- (68 رقم) التيني  الطيبق  (L
قرار) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

الشريكة الوحيد1.
آنين) ب  التصفية  مقر  حد   و 
تيلغت عليرL(1)الطيبق التيني رقم)68 

-)4444))مراكش املغرب.)
و عين:

بيستييني) اوغيلي  السيد)1))
علير1) تيلغت  آنين  وعنوانه)ا))
 (4444  68 رقم) التيني  الطيبق  (L
مراكش املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
تيلغت) آنين  (: بيلتصفية) املتعلقة 

عليرL(1)الطيبق التيني رقم)68 
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
شتنبر) (19 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)139538.
7(9I

FISCALEX MAROC

T.H.S.S
إعالن متعد  القرارات

FISCALEX MAROC
 RUE(IMAM(MALIK(RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
T.H.S.S »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع عبد 
الكريم الخطيبي اقيمة آوا  علير1 
149 شقة رقم 3) الطيبق الثيلث 
مراكش شيرع عبد الكريم الخطيبي 
اقيمة آوا  علير1 149 شقة رقم 
3) الطيبق الثيلث مراكش 4444) 

مراكش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.149((5

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)45)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
بيع)544)حصة من الشركة اموشيك)
بتيريخ) انفيستيسلون  تي م  للشركة 

05/09/2022
على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
السيد) من  حصة  (254 بيع) مي لي:)
تي م) للشركة  السيداني  فيصل 
انفيستيسلون بتيريخ)05/09/2022

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
فضيلة) بن  اشرف  السيد  استقيلة 
والسيد اسليعيل شالل من تسيير)

الشركة ابتداءا من)05/09/2022
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

تحيين النظيم االسي�شي للشركة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
46) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)5)22)1.
754I

FISCALEX MAROC

T.H.S.S
إعالن متعد  القرارات

FISCALEX MAROC
 RUE(IMAM(MALIK(RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
T.H.S.S »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع عبد 
الكريم الخطيبي اقيمة آوا  علير1 
149 شقة رقم 3) الطيبق الثيلث 
مراكش شيرع عبد الكريم الخطيبي 
اقيمة آوا  علير1 149 شقة رقم 
3) الطيبق الثيلث مراكش 4444) 

مراكش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.149((5

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)26)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تعيين السيد1 بشرى احلور كلسير1)
السيد) آينب  الى  للشركة  آد د1 

فيصل السيداني
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
بشرى) السيد1  االمضيء) مي 1  في 
السيداني) فيصل  السيد  احلوراو 
جيصة) ورقة  اي  بيمضيء) املكلفين 

بيلشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)13 16-:)الذي  نص على)

مي لي:)اعي 1 سر  البند رقم)13)و16
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
46) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)5)22)1.
751I

GLOBE FIDUCIAIRE

FAYÇAL STORES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشيط الشركة)

GLOBE FIDUCIAIRE
)1 شيرع الزرقطوني الطيبق 9 رقم 
18 ، 24144، الدار البيضيء املغرب
FAYÇAL STORES شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي االآتليعي 119 شيرع 
عبد املومن الطيبق 2 رقم 18,الدار 
البيضيء. - 24444 الدار البيضيء 

املغرب.

توسيع نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.526171

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تلت) (2422 أكتوبر) (24 في) املؤرخ 

نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):

تصنيع وإنتيج الستيئر وأقلشة) (-

الستيئر وإنتيج املنسوآيت للستيئر.

-)تصنيع وتجهيز واملعيلجة لجليع)

واملوا ) واملنسوآيت  النسيج  أنواع 

النسيجية املختلفة.

-)تأآير املعدات ووحدات املعيلجة)

لجليع أنواع املنسوآيت.

املنتجيت) آليع  وبيع  شراء) (-

لإلنتيج) املخصصة  واألشييء)

في) الصنيعية  واملعيلجة  والتصنيع 

مجيل النسيج بجليع أنواعه.

لللعيلجة) امليلية  الترتيبيت  (-

على) النسيج  قطيع  في  والتصنيع 

اجتالف أنواعه.

-)التجليعيت الصنيعية املختلفة)

التصنيع) أنواع  بجليع  املتعلقة 

واإلنتيج واملعيلجة والصبيغة لجليع)

أنواع املنسوآيت..

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851493.

752I

CABINET CBA SARL

 TECHNOPROMEDIC
GROUP AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET CBA SARL

27 زنقة بيبوم، طيبق 3، شيرع 

محلد الخيمس ، 24254، الدار 

البيضيء املغرب

 TECHNOPROMEDIC GROUP

AFRICA شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
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وعنوان مقرهي اإلآتليعي بوسجور 

شيرع يعقوب املنصور والحزام 

الكبير ، تجزئة القواعد الثينية 

؛ علير1 شهرازا  شقة رقم 11 

في الطيبق الثيني - 24244 الدار 

البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(14983

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

 2422 أكتوبر) (31 في) املؤرخ 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

 TECHNOPROMEDIC GROUP

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (AFRICA

اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 

املنصور) يعقوب  شيرع  بوسجور 

القواعد) تجزئة  (، الكبير) والحزام 

رقم) شقة  شهرازا   علير1  ؛) الثينية)

الدار) (24244 (- في الطيبق الثيني) (11

البيضيء)املغرب نتيجة ل):)عدم وآو )

نشيط تجيري.

و حد  مقر التصفية ب بوسجور)

شيرع يعقوب املنصور والحزام الكبير)

علير1) ؛) الثينية) القواعد  تجزئة  (،

الطيبق) في  (11 رقم) شقة  شهرازا  

الثيني)-)24244)الدار البيضيء)املغرب.)

و عين:

السيد)1)) ليل اكرور وعنوانه)ا))

4)931)بوندي) )3)شيرع آورج إ لي)

فرنسي كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

بوسجور شيرع) (: املتعلقة بيلتصفية)

الكبير) والحزام  املنصور  يعقوب 

علير1) ؛) الثينية) القواعد  تجزئة  (،

الطيبق) في  (11 رقم) شقة  شهرازا  

الثيني الدار البيضيء

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)21)854.

753I

FISCALEX MAROC

ROCAMYA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

FISCALEX MAROC

 RUE(IMAM(MALIK(RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ROCAMYA شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع   

م م الرابع طريق تيركة اقيمة جيلد 

الطيبق التيني رقم 14 مراكش - 

4444) مراكش املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.125899

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تم تحويل) (2422 نونبر) (49 املؤرخ في)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

تيركة) طريق  الرابع  م  م  »شيرع   

 14 رقم) التيني  الطيبق  جيلد  اقيمة 

مراكش)-)4444))مراكش املغرب«)إلى)

»قنيرية  رب الجيمع رقم)12)مراكش)

-)4444))مراكش املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

)1) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2)25)1.

75(I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 MEDINA LAND

DECOUVERTE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شيرع محلد الخيمس علير1 بن 

حفصية الطي ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 4464)، مراكش املغرب

 MEDINA LAND DECOUVERTE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  رب 
سنين رقم 27 حي املواسين - 4444) 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.16285

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 15)شتنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 MEDINA LAND DECOUVERTE
354.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
اإلآتليعي  رب) مقرهي  وعنوان 
سنين رقم)27)حي املواسين)-)4444) 
عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

املر و  ة.
ب  رب) التصفية  مقر  حد   و 
سنين رقم)27)حي املواسين)-)4444) 

مراكش املغرب.)
و عين:

السيد)1))فوشير بغنيغ وعنوانه)ا))
املواسين) حي  (27 رقم) سنين   رب 
((1( 4444))مراكش املغرب كلصفي)

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
:) رب سنين رقم) املتعلقة بيلتصفية)

27)حي املواسين مراكش)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
أكتوبر) (17 التجيرية بلراكش بتيريخ)

2422)تحت رقم)33)4)1.
755I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 STE GREEN ATLAS GLORY
 D›INVESTISSEMENT

AGRICOLE ET D›ELEVAGE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

 L›ORIENTATION(DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC
 STE GREEN ATLAS GLORY

 D›INVESTISSEMENT(AGRICOLE
ET(D›ELEVAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

عبدالكريم بنجلون رقم 2)، الطيبق 
6 مكيتب أشرف، فيس - 34444 

فيس املللكة املغربية.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.71(27

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تم تعيين) 46) آنبر) املؤرخ في)
مسير آد د للشركة السيد)1))بروال)

عبدالحق كلسير وحيد
تبعي إلقيلة مسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم))531.
756I

FISCALEX MAROC

DAR JAGUAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

FISCALEX MAROC
 RUE(IMAM(MALIK(RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

DAR JAGUAR شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 7 و8  رب 
املسفيوييلرحبة القد لة املد نة 
مراكش - 4444) مراكش املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.32877
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)21)أكتوبر)2422)تم تعيين)
مسير آد د للشركة السيد)1))سيلفر)

لوسيي كلسير وحيد
تبعي إلقيلة مسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2545)1.
757I
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ADILMAHJOUBI

 STE ABOUSAADWALID

TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ADILMAHJOUBI

 AV(HASSAN(II 24 AV 2(

 HASSAN(II، 30000، FES

MAROC

 STE ABOUSAADWALID

TRANSPORT شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 131 زنقة 

 ار السالم مونفلوري - 34444 فيس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.66893

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر) (2422 41) آنبر) في) املؤرخ 

 STE ABOUSAADWALID حل)

TRANSPORT)شركة ذات مسؤولية)

محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

زنقة  ار) (131 اإلآتليعي) مقرهي 

فيس) (34444 (- مونفلوري) السالم 

املغرب نتيجة لعدم مزاولة النشيط)

منهي.

و عين:

قندو�شي) جيلد  السيد)1))

سيدي) بنيني  5) رب  وعنوانه)ا))

املغرب) فيس  (34444 بوآيد1)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

بتيريخ)41) آنبر)2422)وفي)131)زنقة)

 ار السالم مونفلوري)-)34444)فيس)

املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5353/2022.

758I

NETIRMA SERVICES

نيطيرما سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

NETIRMA SERVICES
شيرع علر املختير رقم 127 ، 

93444، تطوان املغرب
نيطيرمي سيرفيس شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع علر 
املختير رقم 127 - 93444 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

13219
في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2412 ميي) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي):)نيطيرمي)

سيرفيس.
مكتبة) (- (: بإ جيز) غرض الشركة 

ووراقة)
الكراء،) عيمة،) بصفة  التجير1  (-

البيع،)التوزيع
املقر) االنترنيتعنوان  جدميت  (-
رقم) املختير  علر  شيرع  (: االآتليعي)

127)-)93444)تطوان املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 84.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 74 (: بنعبو ) عبدالسالم  السيد 

حصة بقيلة)1.444) رهم للحصة.
حصة) (14 (: بنعبو ) عزيز  السيد 

بقيلة)1.444) رهم للحصة.)
 74 (: بنعبو ) عبدالسالم  السيد 

بقيلة)1.444) رهم.
بقيلة) (14 (: بنعبو ) عزيز  السيد 

1.444) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

بنعبو ) عبدالسالم  السيد 
ارض) املختير  علر  شيرع  عنوانه)ا))
في�شي رقم)11 93444)تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) بنعبو   عزيز  السيد 
 32 رقم) (3 زنقة) املختير  علر  شيرع 

93444)تطوان املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
بنعبو ) عبدالسالم  السيد 
ارض) املختير  علر  شيرع  عنوانه)ا))
في�شي رقم)11 93444)تطوان املغرب
عنوانه)ا)) بنعبو   عزيز  السيد 
 32 رقم) (3 زنقة) املختير  علر  شيرع 

93444)تطوان املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) ونيو) بتيريخ) بتطوان  االبتدائية 

2412)تحت رقم)1359.
759I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

BOULANGERIE CHABIH
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

 L›ORIENTATION(DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC
BOULANGERIE CHABIH شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 

)11 ك ) زنقة 2 تجزئة الحد قة 
تغيت فيس - 34444 فيس املللكة 

املغربية.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.66473

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 )1) آنبر) في) املؤرخ 
 BOULANGERIE CHABIH حل)
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
 ( ك) (11( رقم) اإلآتليعي  مقرهي 
2)تجزئة الحد قة تغيت فيس)-) زنقة)
34444)فيس املللكة املغربية نتيجة)

لعدم استأنيف نشيط الشركة.

و عين:

السيد)1))ا ريس شبيه وعنوانه)ا))
رقم))11)ك)))زنقة)2)تجزئة الحد قة)

املللكة) فيس  (34444 فيس) تغيت 

املغربية كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

بتيريخ))1) آنبر)2422)وفي رقم))11 

تغيت) الحد قة  تجزئة  (2 زنقة) (( ك)

فيس)-)34444)فيس املللكة املغربية.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5319.

764I

CABINET(COMPTABLE(SAKHI

HYPER MAG
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

CABINET(COMPTABLE(SAKHI

 N° 868, RESIDENCE(ANNASR

 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

HYPER MAG شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 157 شيرع 

ألزاس الطيبق السفلي - 24124 

الدار البيضيء املغرب.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.2357(7

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم) (2419 أكتوبر) (17 في) املؤرخ 

قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 

 14.444« أي من) »194.444) رهم«)

عن) »244.444) رهم«) إلى)  رهم«)
مع   ون) مقيصة  إآراء) (: طريق)

الشركة املحد 1 املقدار واملستحقة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2419)تحت رقم)723286.

761I
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CABINET(COMPTABLE(SAKHI

HYPER MAG
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
إنشيء)فرع تيبع للشركة

CABINET(COMPTABLE(SAKHI
 N° 868, RESIDENCE(ANNASR
 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
HYPER MAG شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي ))1 زنقة 
محلد سليحة الطيبق السي س 

الشقة 35 - 24494 الدار البيضيء 
املغرب.

إنشيء فرع تيبع للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.2357(7
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)21)نونبر)2411)تقرر إنشيء)
(- التسلية) تحت  للشركة  تيبع  فرع 
سينت) زنقة  (7( بيلعنوان) والكيئن 
املغرب) الدار البيضيء) (24254 (-  ي)
بيربي) السيد)1)) طرف  من  واملسير 

هشيم.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

فبرا ر)2412)تحت رقم)93545).
762I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 AFRICA GREEN ENERGY
MANAGEMENT
إعالن متعد  القرارات

 L›ORIENTATION(DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC
 AFRICA GREEN ENERGY

MANAGEMENT »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: مزارع 
ا ت مو�شى اوميتن آليعة العنوصر 

اقليم صفرو - 31444 صفرو 
املللكة املغربية.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.2255
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)22)نونبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:41 رقم) قرار 
سعيد) لعرو�شي  السيد  تعين  مي لي:)
رقم) الوطنية  للبطيقة  الحيمل 
محلد) اعنين  والسيد  (C154485
رقم) الوطنية  للبطيقة  الحيمل 
ملد1) للشركة  مسيران  (CB54637

ثالت سنوات
على) الذي  نص  (:42 رقم) قرار 
املشترك) التوقيع  إلزامية  مي لي:)
الحيمل) سعيد  لعرو�شي  السيد  ل 
 C154485 رقم) الوطنية  للبطيقة 
الحيمل) محلد  اعنين  والسيد 
(، (CB54637 رقم) الوطنية  للبطيقة 
من أآل تلثيل الشركة لذا األبنيك)
والعلومية) امليلية  واملؤسسيت 

والخيصة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)48:)الذي  نص على مي لي:)
تعين السيد لعرو�شي سعيد الحيمل)
 C154485 رقم) الوطنية  للبطيقة 
الحيمل) محلد  اعنين  والسيد 
 CB54637 رقم) الوطنية  للبطيقة 

مسيران للشركة ملد1 ثالت سنوات
على) الذي  نص  (:49 رقم) بند 
املشترك) التوقيع  إلزامية  مي لي:)
الحيمل) سعيد  لعرو�شي  السيد  ل 
 C154485 رقم) الوطنية  للبطيقة 
الحيمل) محلد  اعنين  والسيد 
(، (CB54637 رقم) الوطنية  للبطيقة 
من أآل تلثيل الشركة لذا األبنيك)
والعلومية) امليلية  واملؤسسيت 

والخيصة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
48) آنبر) االبتدائية بصفرو بتيريخ)

2422)تحت رقم)393/022.

763I

CABINET CBA SARL

 TANGIER SOLUTIONS
SERVICES SARL
إعالن متعد  القرارات

CABINET CBA SARL
27 زنقة بيبوم، طيبق 3، شيرع 

محلد الخيمس ، 24254، الدار 
البيضيء املغرب

 TANGIER SOLUTIONS
SERVICES SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: ) منتهى 
إبن كثير إقيمة و ارالطيبق الرابع 
الشقة رقم 7 املعيريف - 24144 

الدار البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.29(399

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)19)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:41 رقم) قرار 
مي لي:)تفويت حصص):)تفويت السيد)
لجواز سفر) الحيمل  بيسيني  روبرطو 
زامبتي) والسيد1  (YA8927485 رقم)
رقم) سفر  لجواز  الحيملة  أوكينيي 
YB4625857)ل)1444)حصة للسيد)
البطيقة) الحيمل  اال ري�شي   وسف 
.WA12((85(الوطنية للتعريف رقم

على) الذي  نص  (:42 رقم) قرار 
مي لي:)تعيين السيد  وسف اال ري�شي)

كلسير وحيد
على) الذي  نص  (:43 رقم) قرار 
مي لي:)تحويل الشركة ذات املسؤولية)
مسؤولية) ذات  شركة  إلى  املحدو 1 

محدو 1 ذات املسيهم الوحيد.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:46 رقم) بند 
املسيهم وحيد السيد  وسف) مي لي:)
ب100.000،00) رهم) اال ري�شي 

كحصص نقد ة
بند رقم)47:)الذي  نص على مي لي:)
اال ري�شي) وحيد  وسف  املسيهم 

ب1.000،00حصة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 25 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)7719)8.
76(I

ETABBAA LAHCEN

I3MAR ERRECHIDY
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID(RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

I3MAR ERRECHIDY شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 26 شيرع 

مرس السلطين شقة 3 الطيبق 
االول الدار البيضيء - 24444 الدار 

البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
563741

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (43
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 I3MAR(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.ERRECHIDY
منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
 26 (: االآتليعي) املقر  عقيريعنوان 
شيرع مرس السلطين شقة)3)الطيبق)
الدار) (24444 (- االول الدار البيضيء)

البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
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 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: امليلو ي) زا د  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) امليلو ي  زا د  السيد 
8))حي الراحة برشيد)26144)برشيد)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) امليلو ي  زا د  السيد 
8))حي الراحة برشيد)26144)برشيد)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 28 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)39596.
765I

CABINET CBA SARL

YAZINE MEDICAL SARL
إعالن متعد  القرارات

CABINET CBA SARL
27 زنقة بيبوم، طيبق 3، شيرع 

محلد الخيمس ، 24254، الدار 
البيضيء املغرب

YAZINE MEDICAL SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: ) منتهى 
إبن كثير إقيمة و ارالطيبق الرابع 
الشقة رقم 7 املعيريف - 24144 

الدار البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.26(171

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)19)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:41 رقم) قرار 
مي لي:)تفويت حصص):)تفويت السيد)
لجواز سفر) الحيمل  بيسيني  روبرطو 
زامبتي) والسيد1  (YA8927485 رقم)
رقم) سفر  لجواز  الحيملة  أوكينيي 
YB4625857)ل)1444)حصة للسيد)
البطيقة) الحيمل  اال ري�شي   وسف 

WA12((85(الوطنية للتعريف رقم

على) الذي  نص  (:42 رقم) قرار 
مي لي:)تعيين السيد  وسف اال ري�شي)

كلسير وحيد
على) الذي  نص  (:43 رقم) قرار 
مي لي:)تحويل الشركة ذات املسؤولية)
مسؤولية) ذات  شركة  إلى  املحدو 1 

محدو 1 ذات املسيهم الوحيد.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:46 رقم) بند 
املسيهم وحيد السيد  وسف) مي لي:)
ب100.000،00) رهم) اال ري�شي 

كحصص نقد ة.
بند رقم)47:)الذي  نص على مي لي:)
اال ري�شي) وحيد  وسف  املسيهم 

ب1.000،00حصة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 25 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)7718)8.
766I

LE PREMIER CONSEIL

 GOLDEN GLOBE
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتليعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 GOLDEN GLOBE TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي املكتب 
رقم )1 الطيبق الرابع العلير1 4) 
املنير االز هير - 4444) مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.84(25

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)41) آنبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
الرابع) الطيبق  (1( رقم) »املكتب 

 (4444 (- املنير االز هير) ((4 العلير1)

»تجزئة الشرف) إلى) مراكش املغرب«)

11,الطيبق) الشقة رقم) (525 العلير1)

الثيلث)-)4444))مراكش املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

16) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2675)1.

767I

louardi(compta

GEMENTRAD
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

louardi(compta
رقم 26 زنقة عبيس املسعدي مكتب 

رقم 5 املد نة الجد د1 فيس ، 

34444، فيس املغرب

GEMENTRAD شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 13 ب 

تجزئة رييض الليلون تغيت فيس - 

34494 فيس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.71525

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 41) آنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

 GEMENTRAD الوحيد) الشريك 

1.444.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 

ب) (13 اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان 

فيس) تغيت  الليلون  رييض  تجزئة 

(: ل) نتيجة  املغرب  فيس  (34494 (-

صعوبة الحصول على التلويل الكيفي.

ب) (13 ب) التصفية  مقر  و حد  

(- الليلون تغيت فيس) تجزئة رييض 

34494)فيس املغرب.)

و عين:

السيد)1))عزيز جشيف وعنوانه)ا))

تغيت) الليلون  رييض  تجزئة  ب  (13

فيس املغرب كلصفي) (34494 فيس)

)1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

تجزئة) ب  (13 (: بيلتصفية) املتعلقة 

رييض الليلون تغيت فيس

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

16) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5284.

768I

-CASH CONSEIL-(كيش كونسيي

إيكو كلين بريسينغ

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتليعي للشركة

-CASH CONSEIL- كيش كونسيي

حي موالي عبدهللا زنقة 165 رقم 8 

عين الشق ، 84)24، الدارابيضيء 

املغرب

إ كو كلين بريسينغ شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي موالي 

عبدهللا زنقة 165 رقم 6 عين الشق 

- 84)24 الدارالبيضيء املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.(74991

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تم تحويل) (2421 ميي) (17 املؤرخ في)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

رقم) (165 زنقة) عبدهللا  موالي  »حي 

84)24)الدارالبيضيء) (- 6)عين الشق)

محلد) شيرع  (654« إلى) املغرب«)

إسكيليي) بييرفون  زنقة  الخيمس 

 24344 (- بلفد ر) (3 م) ه  محل  ه 

الدارالبيضيء)املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 49 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 وليوز)2421)تحت رقم))78629.
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LOYAL MANAGEMENT

ASR INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

LOYAL MANAGEMENT

 RES(DOS(MARES 3EME(ETAGE

 N°37 AV(MED(V(TANGER ،

90000، TANGER(MAROC

ASR INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي سيحة 

ابراهيم الرو اني شيرع سيني اقيمة 

بتهوفن 2 طيبق 3 رقم 82 طنجة - 

94444 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

117113

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2421 ميي) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ASR (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.INVEST

غرض الشركة بإ جيز):)االستثلير)

(: االآتليعي) املقر  األسهلعنوان  في 

سيحة ابراهيم الرو اني شيرع سيني)
 82 رقم) (3 طيبق) (2 بتهوفن) اقيمة 

طنجة)-)94444)طنجة املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 (44 (: السيد محلد طه العسري)

حصة بقيلة)4.444)) رهم للحصة.

44))حصة) (: السيد نزار العسري)

بقيلة)4.444)) رهم للحصة.

السيد1 بثينة العسري):)24)حصة)

بقيلة)24.444) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

العسري) طه  محلد  السيد 
عنوانه)ا))شيرع الجيش امللكي تجزئة)
ربيع رقم)131 93444)تطوان املغرب.
عنوانه)ا)) العسري  نزار  السيد 
شيرع الجيش امللكي رقم)757 93444 

تطوان املغرب.
السيد1 بثينة العسري عنوانه)ا))
شيرع الجيش امللكي رقم)757 93444 

تطوان املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
العسري) طه  محلد  السيد 
عنوانه)ا))شيرع الجيش امللكي تجزئة)
ربيع رقم)131 93444)تطوان املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)4) ونيو) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2421)تحت رقم)3116)2.
774I

MAZENA PROMO

MAZENA PROMO- مازينا 
برومو

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

MAZENA PROMO
21 زنقة أبو عبدهللا نيفع إقيمة 
بن علر الطيبق الرابع الشقة 14 
الدارالبيضيء املغرب ، 24254، 

الدارالبيضيء املغرب
MAZENA PROMO- ميزيني برومو 

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 21 

زنقة أبو عبدهللا نيفع إقيمة بن 
علر الطيبق الرابع الشقة 14 

الدارالبيضيء - 24254 الدارالبيضيء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
565595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

MAZENA PROMO-)ميزيني برومو.

اإلنعيش) (: غرض الشركة بإ جيز)

(: االآتليعي) املقر  العقيريعنوان 

إقيمة) نيفع  عبدهللا  أبو  زنقة  (21

 14 الشقة) الرابع  الطيبق  علر  بن 

24254)الدارالبيضيء) الدارالبيضيء)-)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 544 (: عبدالغني) النيجح  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 544 (: بومهدي) مزوط  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عبدالغني) النيجح  السيد 

فيتح) الحيج  تجزئة  (686 عنوانه)ا))

 24264 )4)االلفة الدارالبيضيء) رقم)

الدارالبيضيء)املغرب.

السيد مزوط بومهدي عنوانه)ا))

شقة) (7( علير1) الزوبير  تجزئة 

 24244 الدارالبيضيء) االلفة  (43

الدارالبيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالغني) النيجح  السيد 

رقم) فيتح  الحيج  تجزئة  عنوانه)ا))

 24264 الدارالبيضيء) االلفة  (4(

الدارالبيضيء)املغرب

السيد مزوط بومهدي عنوانه)ا))

االلفة) (43 شقة) (7( علير1) الزوبير 

الدارالبيضيء) (24244 الدارالبيضيء)

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)-.

771I

ف ر لالستشير1

JABOVIS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

ف ر لالستشير1

الدار البيضيء زاوية شيرع 2 ميرس 

والقدس اقيمة املجد عليرJ 1 رقم 8 

عين الشق ، 64)24، الدار البيضيء 

املغرب

JABOVIS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 

152 رقم 2 حي موالي عبدهللا 

شيرع القدس عين الشق - 74)24 

الدارالبيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(25337

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (34 املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (JABOVIS

اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
حي موالي عبدهللا) (2 رقم) (152 زنقة)

 24(74 (- الشق) القدس عين  شيرع 

حل) (: املغرب نتيجة ل) الدارالبيضيء)

املبكر للشركة.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
عبدهللا) موالي  حي  (2 رقم) (152

 24(74 (- الشق) القدس عين  شيرع 

الدارالبيضيء)املغرب.)

و عين:

وعنوانه)ا)) علر  آبلي  السيد)1))
تجزئة سليلة زنقة)))رقم)16)الطيبق)

الدارالبيضيء) (24(74 الشق) عين  (1

املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854463.
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 BOUKHAR(Choukri(Expert-Comptable(DPLE, 

 Commissaire(Aux(Comptes,(Expert(Judiciaire

 Assermenté(près(du(Tribunal(d’Appel(de

Casablanca

BEST AUTO GLOBAL PARTS
إعالن متعد  القرارات

BOUKHAR(Choukri(Expert-
 Comptable(DPLE, Commissaire
 Aux(Comptes, Expert(Judiciaire
 Assermenté(près(du(Tribunal

d’Appel(de(Casablanca
3 زنقة كيلفين زاوية شيرع عبد 

املومن وزنقة بيالن الدار البيضيء ، 
24364، الدار البيضيء املغرب

 BEST AUTO GLOBAL PARTS
»شركة ذات املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 237 محج 
عبد القي ر الصحراوي حي النور 
سيدي عثلين - - الدار البيضيء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.(34615

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)34)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
الشركة) رأسليل  جفض  مي لي:)
أي) 650.000,00) رهم  بلبلغ)
إلى) 2.000.000,00) رهم  من)
طريق) عن  1.350.000,00) رهم 
امتصيص الخسير1 الوار 1 في حسيب)
البيين) من  آد د«) من  املرحل  («

الختيمي للسنة)
على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
بلبلغ) الشركة  رأسليل  رفع  مي لي:)
من) أي  2.650.000,00) رهم  قدره)
 4.000.000,00 إلى) (1.350.000,00
مع   ون) مقيصة  إآراء) طريق  عن 

الشركة املحد 1 املقدار واملستحقة)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
املسيهلة في رأسليل الشركة بلبلغ)

2.650.000,00) رهم

بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)

مبلغ) في  الشركة  رأسليل  تحد د 

إلى) مقسم  4.000.000,00) رهم 

 144 ب) اآتليعية  حصة  ((4.444

 رهم للحصة)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854951.

773I

LE PREMIER CONSEIL

BOUNASSI TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتليعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

BOUNASSI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار ا ت 

شعيب السويهلة - 4444) مراكش 

املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.(4963

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم تحويل) (2422 نونبر) (49 املؤرخ في)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

» وار ا ت شعيب السويهلة)-)4444) 

 6 »الشقة رقم) إلى) مراكش املغرب«)

(- تجزئة سعي 1 املنير1) (179 العلير1)

4444))مراكش املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

47) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2281)1.

77(I

ste(imtiyaz(conseils(sarl

BOCM AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

ste(imtiyaz(conseils(sarl
1 زنقة العربية السعو  ة الطيبق 
االول شقة رقم 5 املد نة الجد د1 

فيس ، 34444، فيس املغرب
BOCM AUTO شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي قطعة 

123 الطيبق االر�شي تجزىة النليء 
املنطقة الصنيعية بنسو 1 فيس - 

34444 فيس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.66669

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 13) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسليلهي) مبلغ  (BOCM AUTO
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
الطيبق) (123 قطعة) اإلآتليعي 
املنطقة) النليء) تجزىة  االر�شي 
 34444 (- فيس) بنسو 1  الصنيعية 
فيس املغرب نتيجة ل):)توقف نشيط)

الشركة.
قطعة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
النليء) تجزىة  االر�شي  الطيبق  (123
(- فيس) بنسو 1  الصنيعية  املنطقة 

34444)فيس املغرب.)
و عين:

بندا 1) القي ر  عبد  السيد)1))
 14 رقم) امين  اقيمة  وعنوانه)ا))
نرآس ب) (2 زنقة البرتقيل) (( الشقة)
فيس املغرب كلصفي) (34444 فيس)

)1))للشركة.
علر بندا 1 وعنوانه)ا)) السيد)1))
 2 زنقة البرتقيل) (14 اقيمة امين رقم)
شيرع النيل النرآس ب فيس)34444 

فيس املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5282.

775I

ALUMSALOUI

ALUMSALOUI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALUMSALOUI
)6 زنقة عبد هللا املد وني الطيبق 
االول الشقة 2 الدار البيضيء ، 
24444، الدار البيضيء املغرب
ALUMSALOUI شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي )6 زنقة 
عبد هللا املد وني الطيبق االول 

الشقة 2 الدار البيضيء - 24444 
الدارالبيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
558185

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (4(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ALUMSALOUI
مقيولة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
البنيءعنوان املقر االآتليعي) أشغيل 
زنقة عبد هللا املد وني الطيبق) (6( (:
(- البيضيء) الدار  (2 الشقة) االول 

24444)الدارالبيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 54.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
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 544 (: عبدالعزيز) سلوي  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد سلوي عبدالعزيز عنوانه)ا))
األلفة) (185 رقم) (66 زنقة) (3 الوفيق)
الدار البيضيء) (24444 الدارالبيضيء)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سلوي عبدالعزيز عنوانه)ا))
األلفة) (185 رقم) (66 زنقة) (3 الوفيق)
الدار البيضيء) (24444 الدارالبيضيء)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)558185.

776I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

JAS ALU
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot(wafa(residence(el 199

 mouahidine(appartement(a2 ،
28820، mohammedia(maroc
JAS ALU شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 1364 
رييض بوزنيقة - 13144 بوزنيقة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.5751

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (16 املؤرخ في)
 JAS شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
144.444) رهم) مبلغ رأسليلهي) (ALU
 1364 اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان 
بوزنيقة) (13144 (- بوزنيقة) رييض 
املغرب نتيجة ل):)عدم اتفيق الشركيء.

 1364 ب) التصفية  مقر  حد   و 
بوزنيقة) (13144 (- بوزنيقة) رييض 

املغرب.)

و عين:
غرابي) اسليعيل  السيد)1))
وعنوانه)ا)) وار بني مغيت بني  خلف)
كلصفي) املغرب  املحلد ة  (28815

)1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
رييض) (1364 (: بيلتصفية) املتعلقة 

بوزنيقة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) سليلين  ببن  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)3)6.

777I

SANAM HOLDING

ATLAS RENTAL SAS
شركة املسيهلة

تحويل املقر االآتليعي للشركة

SANAM HOLDING
 RUE(D›IFRANE(CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC

ATLAS RENTAL SAS شركة 
املسيهلة

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مجلوعة 
17ــ11 املنطقة الصنيعية أوال  
صيلح بوسكور1 - 27182 الدار 

البيضيء املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.231393

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تحويل) (2424 ميي) (28 املؤرخ في)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
17ــ11)املنطقة الصنيعية) »مجلوعة)
أوال  صيلح بوسكور1)-)27182)الدار)
البيضيء)املغرب«)إلى)»بيرك الصنيعي)
س ف س ي م أوال  صيلح مجلوعة)
الدار) (27182 (- بوسكور1) (118

البيضيء)املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2345).

778I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

PALAIS MONTA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شيرع موريتينيي صندوق البر د 
2649 ، 4444)، مراكش املغرب
PALAIS MONTA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي آنين 

بريكة رقم 2 تيركة سيدي الضو - 
4444) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 12) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 PALAIS(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.MONTA
تأآير) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) املفروشة.عنوان  املبيني  آليع 
االآتليعي):)آنين بريكة رقم)2)تيركة)
مراكش) ((4444 (- الضو) سيدي 

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 LES NONAINS (SARL((الشركة
144) رهم) بقيلة) حصة  (:( 500

للحصة.
 Christophe( Joseph السيد)
 144 )ARANDA)حصة بقيلة) :(500

 رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 (LES NONAINS (SARL(الشركة
 Zac(Parc(Méditerranée((عنوانه)ا

Pérols)34470)فرنسي.

 Christophe( Joseph السيد)
ARANDA)عنوانه)ا))اقيمة ليطيراس)
حيفظ) زنقة  (2( شقة) مراكش   و 
مراكش) ((4444  31 رقم) ابراهيم 

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
 Christophe( Joseph السيد)
ARANDA)عنوانه)ا))اقيمة ليطيراس)
حيفظ) زنقة  (2( شقة) مراكش   و 
مراكش) ((4444  31 رقم) ابراهيم 

املغرب
 François( Jean( Marie السيد)
 2 CROS)عنوانه)ا))آنين بريكة رقم)
مراكش) ((4444 تيركة سيدي الضو)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2845)1.
779I

FIDUCIAIRE(NAKHIL

LES HUILERIES CHABAH
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشيط الشركة)

FIDUCIAIRE(NAKHIL
 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim(El(Khattabi(Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
LES HUILERIES CHABAH شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي كلم ) 
طريق كليسة  وار القرية آليعة ، 
قيي 1 و ائر1 سعي 1، امللك املسمى 

أكفيي وال ة مراكش - 4444) 
مراكش املغرب.

توسيع نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.125493
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 45) آنبر) في) املؤرخ 
نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):
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الطبية،) النبيتيت  وتسويق  -نقل 
الخروب ومشتقيته.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2)28)1.

784I

AADA CONSULTING 

KH ALMIFTAH
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AADA CONSULTING
 N7 RUE(AHMED(TOUKI 2EME
 ،ÉTAGE(CASABLANCA ، 20000

الدار البيضيء املغرب
KH(ALMIFTAH شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 7 زنقة 
احلد التوكي الطيبق الثيني الشقة 

رقم 14الدارالبيضيء - 24444 
الدارالبيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
538829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 ميرس) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 KH (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ALMIFTAH
اشغيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
الضوء)واإلنير1عنوان املقر االآتليعي)
الطيبق) التوكي  احلد  زنقة  (7 رقم) (:
(- 14الدارالبيضيء) الثيني الشقة رقم)

24444)الدارالبيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: بنلعشير) جيلد  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) بنلعشير  جيلد  السيد 
ا ت) غييت  سيدي  الرحى   وار 
مراكش) ((4134 اوريرالحوز مراكش)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بنلعشير  جيلد  السيد 
ا ت) غييت  سيدي  الرحى   وار 
مراكش) ((4134 اوريرالحوز مراكش)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 4( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

ميرس)2422)تحت رقم)819896.
781I

Cabinet(Abdelaziz(Almechatt

EMULTEC
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رفع رأسليل الشركة

Cabinet(Abdelaziz(Almechatt
 avenue(Hassan(II, 83 ، 20130،

Casablanca(Maroc
EMULTEC شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 21 زنقة 
الطيووس - 4)241 الدارالبيضيء 

املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.26373

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم) (2422 48) آنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
من) أي  »1.564.444) رهم«)
 2.484.444« إلى) »524.444) رهم«)
 رهم«)عن طريق):)إ ميج احتييطي أو)
أربيح أو عالوات إصدار في رأس امليل.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)18)854.
782I

FIDUCIAIRE

شركة لوطركوم شركة دات 
مسؤولية محدودة دات لشريك 

الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE
 BUREAU 9 IMM. 13 RUE(DU
 SOUK ، 25000، KHOURIBGA

MAROC
شركة لوطركوم شركة  ات 

مسؤولية محدو 1  ات لشريك 
الوحيد شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 51 

شيرع القواث املسلحة امللكية الحي 
اإل اري - 23354 قصبة تي لة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.813

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (26 املؤرخ في)
شركة لوطركوم شركة  ات مسؤولية)
محدو 1  ات لشريك الوحيد شركة)
ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)
الوحيد مبلغ رأسليلهي)24.444) رهم)
شيرع) (51 اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان 
القواث املسلحة امللكية الحي اإل اري)
23354)قصبة تي لة املغرب نتيجة) (-

لعدم وآو  أوراش للعلل.
و عين:

السيد)1))احلد زروالي وعنوانه)ا))
حي آنين طيهر) (25 تجزئة كليل نغ)
23444)بني مالل املغرب كلصفي))1))

للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
51)شيرع) وفي) (2422 نونبر) (26 بتيريخ)
القواث املسلحة امللكية الحي اإل اري)

-)23354)قصبة تي لة املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) تي لة  بقصبة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)184.

783I

LE PREMIER CONSEIL

 FUTURA SOLUTIONS
MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 FUTURA SOLUTIONS

MARRAKECH شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي املكتب 
رقم )1 حرف ب اقيمة فجو1 شيرع 
الحسن الثيني طريق الصوير1 كليز - 

4444) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131885
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 46) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 FUTURA SOLUTIONS (:

.MARRAKECH
*اقتنيء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
)الفني ق) اإلقيمة) أميكن  وإ ار1 

وبيوت الضيوف)
الخدميت) *تسيراستغالل 
(: االآتليعي) املقر  )األحداث)عنوان 
املكتب رقم))1)حرف ب اقيمة فجو1)
شيرع الحسن الثيني طريق الصوير1)

كليز)-)4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
54)حصة) (: السيد عصيم التومي)

بقيلة)144) رهم للحصة.
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 MIRKO بور انزا) ميركو  السيد 
بقيلة) حصة  (BORDANZA( :( 50

144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد عصيم التومي عنوانه)ا)...)

ا طيليي.
 MIRKO بور انزا) ميركو  السيد 

BORDANZA)عنوانه)ا)...)ا طيليي.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عصيم التومي عنوانه)ا)...)

ا طيليي
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)6)28)1.

78(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CHIQUA BOULANGERIE
إعالن متعد  القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شيرع موريتينيي صندوق البر د 
2649 ، 4444)، مراكش املغرب

CHIQUA BOULANGERIE »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 6)5 
الطيبق السفلي حي املسير طريق 
اسفي - 4444) مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.1211(7
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)46) آنبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
االآتليعية) الحصص  آليع  بيع 
السيد1) تلتلكهي  التي  حصة)) (544(
(« الشركة) لفيئد1  كعوا�شي  اقبيل 

» (YFNIN BEARS (SARL AU
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
االآتليعية) الحصص  بعض  بيع 
السيد1) تلتلكهي  التي  حصة)) ((99(
(« الشركة) لفيئد1  الصيفي  شيليء)

» (YFNIN BEARS (SARL AU

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
 1( بيع بعض الحصص االآتليعية)
التي تلتلكهي السيد1 شيليء) حصة))
الصيفي لفيئد1 السيد الحسين اوريك)

السو�شي
على) الذي  نص  (:( رقم) قرار 
شيليء) السيدتين  استقيلة  مي لي:)
الصيفي واقبيل كعوا�شي عن مهيمهلي)
كلسيرتين منفصلتين للشركة بصفة)

نهيئية
على) الذي  نص  (:5 رقم) قرار 
تعيين السيد الحسين اوريك) مي لي:)
السو�شي كلسير وحيد للشركة ملد1)

غير محد 1
قرار رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
منح توقيع الشركيت املصرفية بشكل)
قيو ) أي  وبدون  ومنفصل  فر ي 

للسيد الحسين اوريك السو�شي
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
 13 (,7 (,6 املوافقة على تعد ل املوا )

وتحد ث النظيم األسي�شي للشركة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2733)1.
785I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة الفن بوا
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE(ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
شركة الفن بوا شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي :  وار أوال  
 وسف آليعة أوال  الطيب سييس 

- 34444 فيس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.(2591

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 47) آنبر) املؤرخ في)
شركة الفن بوا شركة ذات مسؤولية)
محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 34.444) رهم  رأسليلهي)
أوال   وسف) اإلآتليعي  وار  مقرهي 
آليعة أوال  الطيب سييس)-)34444 
تحقيق) لعدم  نتيجة  املغرب  فيس 
أآله) من  تأسست  الدي  الهدف 

الشركة.
و عين:

السيد)1))الزين محلد وعنوانه)ا))
املسير1) األمين  3إقيمة  أ) 21بلوك   (
فيس املغرب كلصفي) (34444 فيس)

)1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ)47) آنبر)2422)وفي  وار أوال )
 وسف آليعة أوال  الطيب سييس)-)

34444)فيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5337/2022..
786I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة سيت إكسبير أون تايم
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE(ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
شركة سيت إكسبير أون تي م 

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 143 
مكرر شيرع اإلسليعيلية الزهور1 - 

34464 فيس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.53691

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 13) آنبر) املؤرخ في)
شركة سيت إكسبير أون تي م شركة)
ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

الوحيد مبلغ رأسليلهي)4.444)) رهم)
 143 رقم) اإلآتليعي  وعنوان مقرهي 
(- الزهور1) مكرر شيرع اإلسليعيلية 
لعدم) نتيجة  املغرب  فيس  (34464
من) تأسست  الدي  الهدف  تحقيق 

أآله الشركة.
و عين:

قي ري تللسيني محلد) السيد)1))
وعنوانه)ا))636)حي املستقبل املسير1)
((1( كلصفي) املغرب  فيس  (34444

للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ)13) آنبر)2422)وفي رقم)143 
الزهور1  اإلسليعيلية  شيرع  مكرر 

فيس)34464)فيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5239/2022.
787I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

 NOROK PHARMA S.A.R.L.
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

 RUE(ABDELKRIM(KHATTABI
 VN(N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
 NOROK(PHARMA(S.A.R.L. AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي عند شركة 
APIMO(SERVICE(SARL 15 شيرع 

االبطيل رقم ) اكدال الربيط . - 
14484 الربيط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
16(943

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 
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بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.NOROK(PHARMA(S.A.R.L.(AU
أنشطة) (- (: غرض الشركة بإ جيز)

أجرى لصحة اإلنسين
-)اال ستشيرات في امليدان الصحي

-)استيرا  وتصد ر
عند) (: االآتليعي) املقر  عنوان 
 APIMO SERVICE SARL 15 شركة)
اكدال الربيط) (( شيرع االبطيل رقم)

.)-)14484)الربيط املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد اسليعيل البقيلي)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد اسليعيل البقيلي عنوانه)ا))
طريق) (96 تجزئة رييض النخيل رقم)

ا لوزار فيس)34444)فيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسليعيل البقيلي عنوانه)ا))
طريق) (96 تجزئة رييض النخيل رقم)

ا لوزار فيس)34444)فيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)14653.

788I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

aton capital
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شيرع موريتينيي صندوق البر د 
2649 ، 4444)، مراكش املغرب

aton(capital شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 57 شيرع 

موريتينيي صندوق البر د 2649 - 

4444) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 15) آنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 aton (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.capital

تأآير) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

املقر) املفروشةعنوان  املبيني  آليع 

موريتينيي) شيرع  (57 (: االآتليعي)

 (4444 (- (2649 البر د) صندوق 

مراكش املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 Ely( Michel( RUIMY( :( 1 السيد)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 SARL AU( ENSOF( الشركة)

GROUP(MOROCCO(:(999)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

 SARL AU( ENSOF( الشركة)

عنوانه)ا)) (GROUP MOROCCO

شيرع) الليل  مسك  عللية  (33 فيال)

 (4444 اغلي) بيب  السي س  محلد 

مراكش املغرب.

 Ely( Michel( RUIMY السيد)

تيفرطة) (14 رقم) فيال  عنوانه)ا))

مراكش) ((4444 الشليلي) النخيل 

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كريم بلوا  عنوانه)ا))شيرع)
أ12  فيال  كلم  (13 السي س) محلد 
 12444 املنزه الصخيرات) (42 اند كو)

تلير1 املغرب
العزيزي) برا 1  طيرق  السيد 
38)تيركة) عنوانه)ا))رييض تيركة رقم)

4444))مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2846)1.

789I

إئتلينية)BKM)لإلرشي ات

 OUARZAZATE EVASION
TRAVEL

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

إئتلينية BKM لإلرشي ات
رقم 14 تجزئة املركز ورزازات ، 

5444)، ورزازات املغرب
 OUARZAZATE EVASION

TRAVEL شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : املنطقة 
السييحية تيفولتوت ترميكت - 

5444) ورزازات املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.95(3

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 47) آنبر) في) املؤرخ 
 OUARZAZATE EVASION حل)
مسؤولية) ذات  شركة  (TRAVEL
محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي املنطقة السييحية)
تيفولتوت ترميكت)-)5444))ورزازات)
كوروني) ملخلفيت  نتيجة  املغرب 

بيلنسبة للقطيع السييحي.
و عين:

طويل) لحسن  السيد)1))
السييحية) املنطقة  وعنوانه)ا))
ورزازات) ((5444 تيفولتوت ترميكت)

املغرب كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
وفي املنطقة) (2422 47) آنبر) بتيريخ)
(- ترميكت) تيفولتوت  السييحية 

5444))ورزازات املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بورزازات بتيريخ)19) آنبر)

2422)تحت رقم)545.
794I

FHF

AMINE STEEL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رفع رأسليل الشركة

FHF
 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

AMINE STEEL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي متجر 
س18 م س33 الكور1   ير املنصور 

حي يعقوب املتصور -. الربيط 
املغرب.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.135617
العيم) الجلع  بلقت�شى 
نونبر) (23 في) املؤرخ  اإلستثنيئي 
الشركة) رأسليل  رفع  تم  (2422
»400.000,00) رهم«) قدره) بلبلغ 
إلى) »100.000,00) رهم«) من) أي 
طريق) عن  »500.000,00) رهم«)
الشركة) مع   ون  مقيصة  إآراء) (:

املحد 1 املقدار واملستحقة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)131312.
791I

nadorligneconsulting

بم إلكنس
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

nadorligneconsulting
النيضور ، 62444، النيضور املغرب
بم إلكنس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
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وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
فكيك العروي النيظور - 62444 

النيظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.2(843

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 16) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
)1))محلد البشري) تفويت السيد)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (544
1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))بالل)

مشتوي بتيريخ)16) آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)24) آنبر)

2422)تحت رقم)5451.
792I

administrateur

الحمدفات ش.م.م. ش.و
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

administrateur
 IMM 5, RESIDENCE(JAWHARA,

 APPART 9, GH 22, SIDI
 OTHMANE(IMM 5, RESIDENCE

 JAWHARA, APPART 9, GH
 22, SIDI(OTHMANE، 20660،

CASABLANCA(maroc
الحلدفيت ش.م.م. ش.و شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع عبد 
القي ر الصحراوي اقيمة الحلد 

علير1 )4 الرقم 1) - 21344 الدار 
البيضيء. مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
 566415

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

الحلدفيت ش.م.م.)ش.و).
غرض الشركة بإ جيز):)بيع املالبس)
(: االآتليعي) املقر  واالنسجةعنوان 
اقيمة) الصحراوي  القي ر  شيرع عبد 
الحلد علير1))4)الرقم)1))-)21344 

الدار البيضيء.)مغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 144 (: حفيظ) جد جة  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد1 جد جة حفيظ عنوانه)ا))
اقيمة) الصحراوي  القي ر  شيرع عبد 
 21344  (1 الرقم) (4( الحلد علير1)

الدار البيضيء)مغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 جد جة حفيظ عنوانه)ا))
اقيمة) الصحراوي  القي ر  شيرع عبد 
 21344  (1 الرقم) (4( الحلد علير1)

بيلدار البيضيء)مغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
 آنبر)2422)تحت رقم)44854658.
793I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 CHARLIE FOX
INVESTMENT
إعالن متعد  القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شيرع موريتينيي صندوق البر د 
2649 ، 4444)، مراكش املغرب

 CHARLIE FOX INVESTMENT
»شركة ذات املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: فيال رقم 
1 زنقة عبدالواحد الدراق كليز - 

4444) مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.86369
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في))2)أكتوبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
آد د) شريك  على  جول  املوافقة 
وهو السيد الحسين اوريك السو�شي

على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
االآتليعي) الراسليل  رفع  مي لي:)
الدي  بلغ حيليي)100.000,00) رهم)
لرفعه) 8.000.000,00) رهم  بلبلغ)
8.100.000,00) رهم من جالل) الى)
الخيصة) امللتلكيت  من  عقير  تقد م 
حصة) (84.444 اصدار) اي  للشركيء)
 100,00 بقيلة) آد د1  اآتليعية 
كلهي) اكتتبت  والتي  للواحد1   رهم 
السيد) (: كيلتيلي) بكيملهي  وحررت 
 84.444 (= الحسين اوريك السو�شي)
حصة اآتليعية والسيد فهد الشعر1)

= 1.444)حصة اآتليعية
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
من) للشركة  القينوني  الشكل  تغيير 
 CHARLIE FOX INVESTMENT («
 CHARLIE FOX (« إلى) (»(((SARL AU

.» (INVESTMENT (SARL
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
املوافقة على تعد ل املوا )1),2),7),8 

وتحد ث النظيم االسي�شي للشركة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2861)1.
79(I

اتلينية الخلو 

 DETECTEUR ديتيكتور الب
LAB

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

اتلينية الخلو 
علير1 ا 12 رقم 1 تجزئة املنصور 
مكنيس ، 54454، مكنيس املغرب
 DETECTEUR LAB تيكتور الب  

شركة ذات املسؤولية املحدو 1)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي علير1 
ب) شقة 2 مكرر تجزئة املنصور 1 

مكنيس 54454 مكنيس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.52297

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 أكتوبر) (14 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
 DETECTEUR LAB الب)   تيكتور 
144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
علير1) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
املنصور) تجزئة  مكرر  (2 شقة) ب))
املغرب) مكنيس  (54454 مكنيس) (1
ونشيط) متراكلة  جسيئر  (: ل) نتيجة 

الشركة متوقف.
علير1) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 1 مكرر تجزئة املنصور) (2 ب))شقة)

مكنيس)54454)مكنيس املغرب.)
و عين:

احبرشيش) محلد  السيد)1))
 18 شقة) (6 علير1  ) وعنوانه)ا))
املغرب) مكنيس  (54454  3 املنصور)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
14) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)1321.

795I

FIDUCIAIRE BAMMOU

HUSKS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA(Maroc



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   336

HUSKS شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
االستقالل وشيرع املرسة اقيمة لبرال 
أ مكتب رقم 48 - 444)1 القنيطر1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
67679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 13) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.HUSKS
-مقيولة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
في اشغيل متنوعة والبنيءعنوان املقر)
شيرع االستقالل وشيرع) (: االآتليعي)
(- (48 املرسة اقيمة لبرال أ مكتب رقم)

444)1)القنيطر1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: ا بسرح) مرا   السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) ا بسرح  مرا   السيد 
الزنقة))31)الرقم)33)آر 1 القي�شي)

444)1)القنيطر1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ا بسرح  مرا   السيد 
الزنقة))31)الرقم)33)آر 1 القي�شي)

444)1)القنيطر1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلقنيطر1 بتيريخ)19)نونبر)

2422)تحت رقم)5125.
796I

R TOUCH

R TOUCH
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

R TOUCH
 IMM 58 APT(A3 RUE(OUED

 SEBOU(AGDAL(RABAT ، 10090،
RABAT MAROC

R TOUCH شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي علير1 58 
شقة ا3 زنقة وا  سبو اكدال الربيط 

- 14494 الربيط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
16(9(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 47) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 R (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.TOUCH
مقيول) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
الشقق.-2 زجرفة  او  الد كور 
املقر) والتصد رعنوان  االستيرا  
زنقة) 58)شقة ا3) علير1) (: االآتليعي)
 14494 (- الربيط) اكدال  سبو  وا  

الربيط املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
حصة) (144 (: السيد محلد ترقة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) ترقة  محلد  السيد 
 28814 املحلد ة) آليلة  33) رب 

املحلد ة املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ترقة  محلد  السيد 
 28814 املحلد ة) آليلة  33) رب 

املحلد ة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)5)1313.

797I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 STE NADOR RIF TEXTILE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

 STE NADOR RIF TEXTILE SARL
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي اوال  
بوطيب الفوقيني - 62444 النيظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
2(773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.NADOR RIF TEXTILE SARL
غرض الشركة بإ جيز):)*)استيرا )

االقلشة
*)بيع االقلشة

*)توزيع البضيئع

:)حي اوال ) عنوان املقر االآتليعي)
النيظور) (62444 (- بوطيب الفوقيني)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: الزوبع) محلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) الزوبع  محلد  السيد 
 62444 الفوقيني) بوطيب  اوال   حي 

النيظور املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الزوبع  محلد  السيد 
 62444 الفوقيني) بوطيب  اوال   حي 

النيظور املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 11 بتيريخ) بيلنيضور  االبتدائية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)532).
798I

MIDI PROREST

MIDI PROREST
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MIDI PROREST
 CENTRE(RIAD 61, ANGLE(AV

 LALLA YACOUT ET MOSTAPHA
 EL(MAANI(N°69, 2EME(ETAGE

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

MIDI PROREST شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي مركز 
الرييض 61 ملتقى شيرع اللة 

الييقوت ومصطفى املعيني رقم 69 
الطيبق التيني الدار البيضيء 24444 

الدار البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(59621
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بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (21 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 MIDI PROREST الوحيد) الشريك 
144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
مركز) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
اللة) شيرع  ملتقى  (61 الرييض)
 69 رقم) املعيني  ومصطفى  الييقوت 
 24444 الطيبق التيني الدار البيضيء)
:)حل) الدار البيضيء)املغرب نتيجة ل)

الشركة.
مركز) ب  التصفية  مقر  حد   و 
الرييض)61)ملتقى شيرع اللة الييقوت)
الطيبق) (69 رقم) املعيني  ومصطفى 
الدار) (24444 البيضيء) الدار  التيني 

البيضيء)املغرب.)
و عين:

الشيفعي) نجيب  السيد)1))
م س) الجوهر1 الخضراء) وعنوانه)ا))
1علير1)6)الشقة)9)اوال  احلد)1) ار)
الدار) (24444 البيضيء) الدار  بوعز1 
البيضيء)املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):)مركز الرييض)61 
ملتقى شيرع اللة الييقوت ومصطفى)

املعيني)
الدار) التيني  الطيبق  (69 رقم)

البيضيء
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851191.
799I

 centre(de(developpment(profesionnel(des

competences

 SAHARA GLOBAL
BUILDING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 centre(de(developpment
profesionnel(des(competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune(maroc
 SAHARA GLOBAL BUILDING
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع علر 
املختير حي القدس رقم 129شقة 

)4 العيون العيون 74444 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
((467

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 15) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 SAHARA GLOBAL BUILDING

.SARL AU
تشييد) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
(/ السكنية.) وغير  السكنية  املبيني 
إنجيز) (، ومتنوعة) إنشيئية  أعليل 
أآهز1) بجليع  البنيء) أعليل  وتنفيذ 
وأعليل) الطرق  أعليل  (/ الدولة.)
الطرق.)/)إنجيز وتنفيذ أعليل الحفر)
أعليل) (/ مختلفة.) وشبكيت  وطرق 
وتنفيذ) وإنجيز  الصحي  الصرف 
أعليل) (/ املدنية.) الهندسة  أعليل 
وتركيب) وتصليم  املعدنية  البنيء)
الهييكل املعدنية.)/)شراء)وبيع وتوريد)
املقر) املنتجيت.عنوان  أنواع  آليع 
حي) املختير  علر  شيرع  (: االآتليعي)
العيون) (4( 129شقة) رقم) القدس 

العيون)74444)العيون املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد ا ريس اال ري�شي)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد ا ريس اال ري�شي عنوانه)ا))
الجد د1) البيطي  جلدون  ابن  زنقة 
السفالت) (52444 الرشيد ة)

الراشيد ة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ا ريس اال ري�شي عنوانه)ا))
الجد د1) البيطي  جلدون  ابن  زنقة 
السفالت) (52444 الرشيد ة)

الراشيد ة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم))357.
844I

AMINE INIBA

ALLQAB TRANS S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

AMINE INIBA
 Temara(Avenue(Tarik(Ibn(Ziad
 Imm(N° 6 App(N°2 ، 12000،

TEMARA MAROC
ALLQAB TRANS S.A.R.L شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 12 بيس 
شيرع لبنين رقم 3 املحيط الربيط - 

14444 الربيط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

16(9(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 41) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ALLQAB TRANS S.A.R.L
نقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
وجيرج) والسلع  اجل  البضيئع 
 12 (: االآتليعي) املقر  املغربعنوان 

املحيط) (3 رقم) لبنين  شيرع  بيس 
الربيط)-)14444)الربيط املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 544 (: عاللي) مصطفى  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد لحسن القبلي):)544)حصة)
بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد مصطفى عاللي عنوانه)ا))
رقم)856)حي الرحلة تيوريرت)12444 

تيوريرت املغرب.
عنوانه)ا)) القبلي  لحسن  السيد 
حي ني  ة رقم)66)عين العو 1)12444 

تلير1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) القبلي  لحسن  السيد 
حي ني  ة رقم)66)عين العو 1)12444 

تلير1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)5)9)16.
841I

كيبيلوك

MAISON HOUDA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كيبيلوك
24 زنقة شونيي الدارالبيضيء ، 
24474، الدارالبيضيء املغرب

MAISON HOUDA شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 23 زنقة 
بوريد الطيبق 3 رقم 5 الصخور 
السو اء - 24343 الدارالبيضيء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
5661(3
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 49) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MAISON HOUDA
:)-االنعيش) غرض الشركة بإ جيز)

العقيري,)البنيء,)التجهيز.)
وأعليل) البنيء) وأشغيل  -أعليل 

وأشغيل أجرى.
- راسة وتصليم ومتيبعة أشغيل)

البنيء.
-و علومي انجيز كل عللييت التي)
مبيشر) غير  أو  مبيشر1  عالقة  لهي 
والتي من شئنهي أن تسيهلة في تنلية)

الشركة.)
زنقة) (23 (: عنوان املقر االآتليعي)
الصخور) (5 رقم) (3 الطيبق) بوريد 
الدارالبيضيء) (24343 (- السو اء)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد نبيل الوافي):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) الوافي  نبيل  السيد 
 24644 رقم) (2 حي القدس مج زنيتة)

الدارالبيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) الوافي عنوانه)ا)) السيد نبيل 
القدس مج زنيتة)2)رقم)29) 24644 

الدارالبيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
 آنبر)2422)تحت رقم))4485497.

842I

STREET BUSINESS CENTER

WE SHORE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

STREET BUSINESS CENTER
علير1 رقم 14، رقم 7، زنقة الحرية، 
آليز، مراكش ، 4444)، مراكش 

املغرب
WE SHORE شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي علير1 

رقم 14، شيرع كيميل كيبيني ، شقة 
رقم -7هيفرنيج - 4444) مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.69489

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)26)شتنبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
شيرع كيميل كيبيني) (،14 »علير1 رقم)
 (4444 (- -7هيفرنيج) رقم) شقة  (،
مراكش املغرب«)إلى)»شقق رقم)65)إلى)
84،)الطيبق الخيمس،)مبنى آوزيف)
لألعليل)،) ميليز ة  )مركز  كيزانوفي)
شيرع عالل الفي�شي)-)4444))مراكش)

املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
46) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)6)22)1.
843I

STREET BUSINESS CENTER

LES VENTS DU SUD LVDS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

STREET BUSINESS CENTER
علير1 رقم 14، رقم 7، زنقة الحرية، 
آليز، مراكش ، 4444)، مراكش 

املغرب
 LES VENTS DU SUD LVDS

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي اسكجور 

تجزئة معطله رقم 16)2 - 4444) 
مراكش املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.574(7
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)13)أكتوبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
»اسكجور تجزئة معطله رقم)16)2)-)
4444))مراكش املغرب«)إلى)»آليعة)
لعروسيين،)قيي 1 اكفيي رقم الصك)
 (4444 (- (270395/04 العقيري)

مراكش املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
48) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2324)1.

84(I

كيبيلوك

NEW WAY MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

كيبيلوك
24 زنقة شونيي الدارالبيضيء ، 
24474، الدارالبيضيء املغرب

NEW(WAY(MARKET شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 17 زنقة 
ركراكي الطيبق السفلي  رب لوبيال 
بوركون - 24453 الدارالبيضيء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(63433

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 ميي) (11 في) املؤرخ 

املصي قة على):
محلو  ضيهر) ((1( تفويت السيد)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (544
1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))أحلد)

منيلنة بتيريخ)11)ميي)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 47 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 ونيو)2422)تحت رقم)3)8265.

845I

G.MAO.CCF

STE KASSARA MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 2(

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

STE(KASSARA(MEDIA شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : الشقة 

13 رقم 98 إقيمة غيتة تجزئة مسر1 

طريق عين السلن فيس الشقة 13 
رقم 98 إقيمة غيتة تجزئة مسر1 

طريق عين السلن فيس 34444 

فيس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.53879

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 أبريل) (1( املؤرخ في)

STE(KASSARA(MEDIA)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 

اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
الشقة)13)رقم)98)إقيمة غيتة تجزئة)

مسر1 طريق عين السلن فيس الشقة)
13)رقم)98)إقيمة غيتة تجزئة مسر1)

 34444 فيس) السلن  عين  طريق 

فيس املغرب نتيجة لغييب النشيط.

و عين:

قصير1) علي   محلد  السيد)1))
وعنوانه)ا))رقم)5)زنقة آبل اوكيلدن)

نرآس س فيس)34444)فيس املغرب)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

الشقة) وفي  (2422 أبريل) (1( بتيريخ)
13)رقم)98)إقيمة غيتة تجزئة مسر1)

 13 طريق عين السلن فيس الشقة)
مسر1) تجزئة  غيتة  إقيمة  (98 رقم)

 34444 فيس) السلن  عين  طريق 

فيس املغرب.
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية بفيس بتيريخ)19)ميي)2422 

تحت رقم)2234/2022.

846I

SANAM HOLDING

انيمير بروتيين
إعالن متعد  القرارات

SANAM HOLDING
 RUE(D›IFRANE(CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC

انيلير بروتيين »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: طريق 
آرف اليهو ي - - آسفي املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.1593
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)25)نونبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
املصي قة على إستقيلة السيد1 كنز1)

العلج من مهيمهي كلسير1 للشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:14 رقم) بند 

مي لي:)تعيين املسير ن
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بآسفي  االبتدائية 

2422)تحت رقم)1898.

847I

آبل لعنيصر

جبل لعناصر
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

آبل لعنيصر
حي الخربة قرية بي محلد تيونيت ، 

35444، تيونيت املغرب
آبل لعنيصر شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي الخربة 
قرية بي محلد تيونيت تيونيت 35444 

تيونيت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
2235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (49
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
آبل) (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

لعنيصر.
مقيول) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
لنقل البضيئع بيلسييرات التي تسيوي)
 15 عن) تزيد  أو  املعتلد1  حلولتهي 
طنعنوان املقر االآتليعي):)حي الخربة)
قرية بي محلد تيونيت تيونيت)35444 

تيونيت املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(: املنعم) عبد  الغراض  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
املنعم) عبد  الغراض  السيد 
املتنبي) الطيب  أبي  زنقة  عنوانه)ا))
 23 شقة) ب  مدجل  الفتح  اقيمة 
فيس) (34444 فيس) )م.ج)) (( الطيبق)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
املنعم) عبد  الغراض  السيد 
املتنبي) الطيب  أبي  زنقة  عنوانه)ا))
 23 شقة) ب  مدجل  الفتح  اقيمة 
فيس) (34444 فيس) )م.ج)) (( الطيبق)

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
49) آنبر) االبتدائية بتيونيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)149/2022.

848I

FOUZMEDIA

 EL BAZ SERVICES ET
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 EL BAZ SERVICES ET TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي علير1 

2499 تجزئة الحدا 1 مكتب رقم 3 - 
444)1 القنيطر1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
67(83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (47
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 EL (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BAZ SERVICES ET TRAVAUX
األشغيل) (: غرض الشركة بإ جيز)

املختلفة
محطة البنز ن

(: االآتليعي) املقر  مقهىعنوان 
تجزئة الحدا 1 مكتب) (2499 علير1)

رقم)3)-)444)1)القنيطر1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

حي) عنوانه)ا)) البيز  علي  السيد 
 2( الشقة) (1 أ رار إقيمة  ارني علير1)

تيكيوين)84444)أكي  ر املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا)) البيز  علي  السيد 
 2( الشقة) (1 أ رار إقيمة  ارني علير1)

تيكيوين)84444)أكي  ر املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلقنيطر1 بتيريخ)29)نونبر)

2422)تحت رقم)-.

849I

FOUZMEDIA

 GROUPE SCOLAIRE
AZOHOUR

إعالن متعد  القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 GROUPE SCOLAIRE AZOHOUR

»شركة ذات املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: البقعة 
1 املنطقة الصنيعية بئر الرامي - - 

444)1 املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.27955

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)48)شتنبر)2421

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
في) اآتليعية  حصة  (544 تفويت)
ملكية السيد محلد شكري الفطواني)
التي) الغربي  مجيد1  السيد1  لفيئد1 
أصبحت شريكة وحيد1 وجولت لهي)

آليع املسؤولييت)
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تغيير الشكل القينوني من شركة ذات)
إلى شركة ذات) املسؤولية املحدو 1 

املسؤولية املحدو 1 بشريك واحد
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
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بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
في) اآتليعية  حصة  (544 تفويت)
ملكية السيد محلد شكري الفطواني)
التي) الغربي  مجيد1  السيد1  لفيئد1 
أصبحت شريكة وحيد1 وجولت لهي)

آليع املسؤولييت)
بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تغيير الشكل القينوني من شركة ذات)
إلى شركة ذات) املسؤولية املحدو 1 

املسؤولية املحدو 1 بشريك واحد
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

شتنبر)2421)تحت رقم)5)6).

814I

FOUZMEDIA

CRISTALMAR SARL AU
إعالن متعد  القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
CRISTALMAR SARL AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 14 
إقيمة علر 1 علير1 14 الشقة )1 

الصخيرات - - تلير1 املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.132881

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)15)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
في) اآتليعية  حصة  (144 تفويت)
السيد1) لفيئد1  قشير  مغنية  ملكية 
مسير1) أصبحت  التي  الطير  مريم 
للشركة بعد استقيلة املسير1 األولى)

السيد1 مغنية قشير
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
 144.444 من) الشركة  رأسليل  رفع 
وذلك) 244.444) رهم  إلى)  رهم 

بإضيفة)194.444) رهم)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
في) اآتليعية  حصة  (144 تفويت)
السيد1) لفيئد1  قشير  مغنية  ملكية 
مسير1) أصبحت  التي  الطير  مريم 
للشركة بعد استقيلة املسير1 األولى)

السيد1 مغنية قشير
بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
 144.444 من) الشركة  رأسليل  رفع 
وذلك) 244.444) رهم  إلى)  رهم 

بإضيفة)194.444) رهم)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بتلير1  االبتدائية 

2422)تحت رقم)9561.

811I

CONCILIUM EXPERTISE

BERHA BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�شى ابن نصير، الطيبق 

الخيمس، شقة رقم ،18 غوتيي الدار 
البيضيء ، 24464، الدار البيضيء 

املغرب
BERHA BUSINESS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الفر وس 

املجلوعة ه علير1 188 رقم 1 
االولفة - 24444 الدارالبيضيء 

املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(62779

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)41)أكتوبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
 188 »الفر وس املجلوعة ه علير1)
رقم)1)االولفة)-)24444)الدارالبيضيء)
علير1) (( رقم) »مكتب  إلى) املغرب«)
(- تيز1) (- فريييطو طريق فيس مكنيس)

35444)تيز1 املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851194.

812I

AMA DETERGENT

AMA DETERGENT 
إعالن متعد  القرارات

AMA DETERGENT

 C.T. 1302 Km1 Jorf(Lasfar, B.P.

 66 Sidi(Bouzid ، 24005، EL

JADIDA MAROC

 AMA DETERGENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 1342 كلم 

1 آرف االصفر، آليعة موالي عبد 

هللا - 445)2 الجد د1 املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.121(9

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)45)نونبر)2421

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

تفويت الحصص:)

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

من) سهم  (1424444 ب) املسيهلة 

 AMA DETERGENT شركة) اسهم 

144) رهم للسهم) بقيلة) (SARL AU

أنوار) السيد  طرف  من  الواحد 

رقم) الوطنية  للبطيقة  حيمل  را�شي 

 ENOSIS لصيلح شركة) (w1(3921

SARL AU)املسجلة بيلسجل التجيري)

بيلجد د1 تحت رقم)17169.

بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)

تم تحد د رأس امليل االآتليعي بلبلغ)

إلى) مقسلة  142444444) رهم 

للشركيء) مخصص  سهم  (1424444

شركة) (: بلي  تنيسب مع مسيهلتهم)

ENOSIS SARL AU)ب)1424444

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)49) آنبر)

2421)تحت رقم)9)272.

813I

MOGADOR CONSULTING

MOGADOR HOME RESORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تغيير نشيط الشركة

MOGADOR CONSULTING

رقم 385 زنقة القنيطر1 البرج1 

 ESSAOUIRA ،((444 ، 1الصوير

MAROC

 MOGADOR HOME RESORT

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي االآتليعي شقة 

بيلسطح رقم 275 تجزئة الرونق - 

444)) الصوير1 املغرب.

تغيير نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.3453

العيم) الجلع  بلقت�شى 

نونبر) (21 في) املؤرخ  اإلستثنيئي 

من) الشركة  نشيط  تغيير  تم  (2422

إلى) التقليد ة«) بيملصنوعيت  »تيآر 

»االستيرا  والتصد ر«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلصوير1 بتيريخ)24) آنبر)

2422)تحت رقم))52.

81(I

ECOMMERCE(AKCHICHOU

ECOMMERCE AKCHICHOU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOMMERCE(AKCHICHOU

 AVENUE(MOULAY(ISMAIL 14

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 3EME(ETG(N°9. ، 90000،

TANGER MAROC

 ECOMMERCE(AKCHICHOU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

موالي اسليعيل )1 اقيمة موالي 

اسليعيل الطيبق 3 رقم 9 - 94444 

طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

133191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم إعدا  القينون) (2422 48) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ECOMMERCE(AKCHICHOU

(: بإ جيز) الشركة  غرض 

عبر) االكترونية  املنتوآيت  تجير1 

االنترنيتعنوان املقر االآتليعي):)شيرع)

موالي) اقيمة  (1( اسليعيل) موالي 

 94444 (- (9 3)رقم) اسليعيل الطيبق)

طنجة املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

اقشيشو) الحفيظ  عبد  السيد 

144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444 (:

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

اقشيشو) الحفيظ  عبد  السيد 

النيظور) (62444 النيظور) عنوانه)ا))

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

اقشيشو) الحفيظ  عبد  السيد 

النيظور) (62444 النيظور) عنوانه)ا))

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

16) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)15422.

815I

MOGADOR CONSULTING

MOGADOR HOME RESORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

MOGADOR CONSULTING
رقم 385 زنقة القنيطر1 البرج1 

 ESSAOUIRA ،((444 ، 1الصوير
MAROC

 MOGADOR HOME RESORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شقة 

بيلسطح رقم 275 تجزئة الرونق - 
444)) الصوير1 املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.3453
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تحويل) (2422 نونبر) (21 املؤرخ في)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
تجزئة) (275 رقم) بيلسطح  »شقة 
املغرب«) الصوير1  (((444 (- الرونق)
تجزئة) (54 رقم) بيلسطح  »شقة  إلى)

البحير1)-)444)))الصوير1 املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلصوير1 بتيريخ)24) آنبر)

2422)تحت رقم))52.
816I

 EL(FRKACHI(ZAKARIAA((CABINET

(COMPTABLE C.C.N

 ALUMINIUM AL
MOUTAWASITI

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

 EL(FRKACHI(ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شيرع املوحد ن تجزئة االمير1 
الطيبق االول رقم 42،الفنيدق ، 

93144، الفنيدق املغرب
 ALUMINIUM AL

MOUTAWASITI شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار 

فرسيو1 آليعة القصر الصغير - 
152)9 القصر الصغير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.142473
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (22 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 ALUMINIUM AL MOUTAWASITI
144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
اإلآتليعي  وار) مقرهي  وعنوان 
(- الصغير) القصر  آليعة  فرسيو1 
152)9)القصر الصغير املغرب نتيجة)

ل):)-)إرا 1 الشركيء.
-)افالسهي.)

-)أزمة القطيع.
ب  وار) التصفية  مقر  حد   و 
(- الصغير) القصر  آليعة  فرسيو1 

152)9)القصر الصغير املغرب.)
و عين:

بنصبيح) محلد  السيد)1))
عبد) الجد د شيرع  الحي  وعنوانه)ا))
الرحيم بوعبيد زنقة وا  مرتيل رقم)
38 93144)الفنيدق املغرب كلصفي)

)1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
48) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)621)1.

817I

MOGADOR CONSULTING

MOGADOR HOME RESORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رفع رأسليل الشركة

MOGADOR CONSULTING
رقم 385 زنقة القنيطر1 البرج1 

 ESSAOUIRA ،((444 ، 1الصوير
MAROC

 MOGADOR HOME RESORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شقة 

بيلسطح رقم 275 تجزئة الرونق - 
444)) الصوير1 املغرب.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.3453

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

رفع) تم  (2422 نونبر) (21 في) املؤرخ 
رأسليل الشركة بلبلغ قدره)»94.444 

إلى) »14.444) رهم«) أي من)  رهم«)

»144.444) رهم«)عن طريق):)تقد م)

حصص نقد ة أو عينية.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلصوير1 بتيريخ)24) آنبر)

2422)تحت رقم))52.

818I

CENTRE D’AFFAIRES 2M SARL AU

ITCI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

 CENTRE(D›AFFAIRES 2M(SARL

AU

 BD(TADLA(ETG 2 DERB

 MARRAKECH(BLOC 9 N° 94

 ALIA(MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

ITCI شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

تي لة الطيبق 2  رب مراكش بلوك 

9 رقم )9 العيليي املحلد ة - 24844 

املحلد ة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.25761

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 21) آنبر) املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

144.444) رهم) مبلغ رأسليلهي) (ITCI

شيرع) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 

بلوك) 2) رب مراكش  الطيبق) تي لة 
9)رقم))9)العيليي املحلد ة)-)24844 

املحلد ة املغرب نتيجة ل):)-التصفية)

النهيئية للشركة املذكور1 أعاله)

السجل) من  الشركة  -إلغيء)

التجيري لللحلد ة.
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شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
بلوك) 2) رب مراكش  الطيبق) تي لة 
9)رقم))9)العيليي املحلد ة)-)24844 

املحلد ة املغرب.)
و عين:

اال ري�شي) رضوان  السيد)1))
 ( علير1) (( وعنوانه)ا)) الخللي�شي 
 1 النهضة) حي  النهضة  آنين  اقيمة 
اضيفي الربيط))1411)الربيط املغرب)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) بيملحلد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2542.
819I

D&C(COMPANY

GROWPURE AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

D&C(COMPANY
الشقة رقم 43 شيرع محلد الخيمس 

علير1 مضران الطيبق الثيني ، 
63344، بركين املغرب

GROWPURE AGRO شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الشقة رقم 
43 الطيبق 42 علير1 مضران شيرع 

محلد الخيمس بركين - 63344 
بركين املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
88(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 42) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.GROWPURE AGRO

التجير1) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

الشراء)العيم بيع االستيرا  والتصد ر

الفيكهة) مصدر  مكيف  منتج 

والخضروات

النقل) وأعليل  اللوآستييت 

الدوليعنوان املقر االآتليعي):)الشقة)

مضران) علير1  (42 الطيبق) (43 رقم)

شيرع محلد الخيمس بركين)-)63344 

بركين املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

حصة) (544 (: السيد أمين ميزوز)

بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد سفيين ميزوز):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) ميزوز  أمين  السيد 

 3 3)1)محج الحيج علر الريفي  رج)

أنفي) بن أآد ة  (1 الشقة) (1 الطيبق)

24444)الدار البيضيء) الدار البيضيء)

املغرب.

عنوانه)ا)) ميزوز  سفيين  السيد 

بركين) الليلون  حي  مداغ  طريق  (37

63344)بركين املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ميزوز  أمين  السيد 

 3 3)1)محج الحيج علر الريفي  رج)

أنفي) بن أآد ة  (1 الشقة) (1 الطيبق)

24444)الدار البيضيء) الدار البيضيء)

املغرب

عنوانه)ا)) ميزوز  سفيين  السيد 

بركين) الليلون  حي  مداغ  طريق  (37

63344)بركين املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

16) آنبر) بتيريخ) ببركين  االبتدائية 

2422)تحت رقم)689/2022.

824I

FOUZMEDIA

POSITIF IMMOBILIER 
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 POSITIF IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 59 شيرع 
موالي عبدالعزيز إقيمة موالي 
عبدالعزيز الرقم ) - 444)1 

القنيطر1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
67561

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.POSITIF IMMOBILIER
اإلنعيش) (: غرض الشركة بإ جيز)
(: االآتليعي) املقر  العقيريعنوان 
إقيمة) عبدالعزيز  موالي  شيرع  (59
 1(444 (- (( موالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطر1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) الزين  سعيد  السيد 
تجزئة املنظر الجليل زنقة أ ت مزال)
الربيط) (14444 السوي�شي) (24 الرقم)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الزين  سعيد  السيد 
تجزئة املنظر الجليل زنقة أ ت مزال)
الربيط) (14444 السوي�شي) (24 الرقم)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 46 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)-.
821I

BUREAU NAJAH

CHABBAR LEADER TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU NAJAH
شيرع األمير موالي عبد هللا رقم 17 
العيون ، 74444، العيون املغرب
 CHABBAR LEADER TRANS

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مشروع 
االمين الشطر 42 رقم 2721 

بوآدور - 71444 بوآدور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
(2565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 )2) ونيو)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.CHABBAR LEADER TRANS
جدميت) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
نقل البضيئع لحسيب الغير والحسيب)
النقل) جدميلت  آليع  (- الخيص)
الوطني والدولي)-)أشغيل عيمةعنوان)
االمين) مشروع  (: االآتليعي) املقر 
(- بوآدور) (2721 رقم) (42 الشطر)

71444)بوآدور املغرب.
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أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد أحلد شبير):)1.444)حصة)
بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) شبير  أحلد  السيد 
بلوك   رقم)74)حي املسير1 ا ت ملول)

84444)اكي  ر املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) شبير  أحلد  السيد 
بلوك   رقم)74)حي املسير1 ا ت ملول)

84444)اكي  ر املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
43)غشت) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)5))2.
822I

 EL(FRKACHI(ZAKARIAA((CABINET

(COMPTABLE C.C.N

GITPUB
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

 EL(FRKACHI(ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شيرع املوحد ن تجزئة االمير1 
الطيبق االول رقم 42،الفنيدق ، 

93144، الفنيدق املغرب
GITPUB شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
الزرقطوني زنقة أ الطيبق الثيني 
شقة رقم 38 - 93144 الفنيدق 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.25579

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (16 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (GITPUB
 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع)
الزرقطوني زنقة أ الطيبق الثيني شقة)

املغرب) الفنيدق  (93144 (- (38 رقم)

نتيجة ل):)-)ارا 1 الشركيء.

-)افالسهي.

-)أزمة القطيع.

شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

الزرقطوني زنقة أ الطيبق الثيني شقة)

رقم)38)-)93144)الفنيدق املغرب.)

و عين:

السيد)1))رشيد الهرون وعنوانه)ا))

حي املرآة شيرع ابن رشد زنقة آبل)

هبري رقم)1 93144)الفنيدق املغرب)

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)شيرع الزرقطوني)

 38 الثيني شقة رقم) الطيبق  أ  زنقة 

الفنيدق

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (34 بتيريخ) بتطوان  االبتدائية 

2422)تحت رقم)2376.

823I

MGT CONSULTING

MOBY PARTS– SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

MGT CONSULTING

 JNANE(ERRAHMA(GRP 4

 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2

 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC

MOBY(PARTS– SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

الشفشيوني كلم 11544 عين السبع 

- 24244 الدار البيضيء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(66735

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 24) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):

أكيوا) شوتيرو  ((1( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتليعية  حصة  (5.254
((1( السيد) لفيئد1  حصة  (14.544
 46 جليل اندلوس الورطي�شي بتيريخ)

 آنبر)2422.
أكيوا) شوتيرو  ((1( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتليعية  حصة  (5.254
((1( السيد) لفيئد1  حصة  (14.544
46) آنبر) بتيريخ) الحسيني  محلد 

.2422
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854932.

82(I

كسلير

KASMAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

كسلير
حي تيرو انت تجزئة ابراج طنجة 
بلوك 6 مكتب رقم13 مكرر ، 

94444، طنجة املغرب
KASMAR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي 

تيرو انت تجزئة ابراج طنجة بلوك 6 
مكتب رقم13 مكرر - 94444 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.116451

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (15 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 144.444 مبلغ رأسليلهي) (KASMAR
اإلآتليعي حي)  رهم وعنوان مقرهي 
بلوك) ابراج طنجة  تجزئة  تيرو انت 
 94444 (- مكرر) رقم13) مكتب  (6
طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم مزاولة)

النشيط.
حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
تيرو انت تجزئة ابراج طنجة بلوك)6 
مكتب رقم13)مكرر)-)94444)طنجة)

املغرب.)

و عين:

الصبيحي) أسليء) السيد)1))

وعنوانه)ا))حي هند1 حي ملسيد علير1)
 11444 طريق قنيطر1) (42 رقم) (129

سال املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)15129.

825I

FOUZMEDIA

 SOCIETE GENERALE DE

SERVICES VET SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE GENERALE DE

SERVICES VET SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 59 شيرع 

موالي عبدالعزيز إقيمة موالي 

عبدالعزيز الرقم ) القنيطر1 444)1 

القنيطر1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

67527

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 21) آنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

 SOCIETE GENERALE DE (:

.SERVICES VET SARL
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غرض الشركة بإ جيز):)اإلستغالل)

والصنيعيعنوان) والزراعي  الفالحي 

موالي) شيرع  (59 (: االآتليعي) املقر 

عبدالعزيز) موالي  إقيمة  عبدالعزيز 

القنيطر1) (1(444 القنيطر1) (( الرقم)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد أحلد  وسف محلد متولي)

عنوانه)ا))مصر)--)الزقيزيق مصر.

السيد محلو  عبدالغني محلو )

البقلي عنوانه)ا))مصر)---)---)مصر.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أحلد  وسف محلد متولي)

عنوانه)ا))مصر)---)الزقيزيق مصر

السيد محلو  عبدالغني محلو )

البقلي عنوانه)ا))مصر)---)---)مصر

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 45 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)-.

826I

STREET BUSINESS CENTER

MCC GALLERY
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

استلرار نشيط الشركة

STREET BUSINESS CENTER

علير1 رقم 14، رقم 7، زنقة الحرية، 

آليز، مراكش ، 4444)، مراكش 

املغرب

MCC GALLERY »شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: رقم 

281 منطقة سيدي غينم - 4444) 

مراكش املغرب.

»استلرار نشيط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.114417

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)15)نونبر)2422)تقرر مي  لي:

رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار  (.1

الخسيئر املسجلة.

الشركة) رأسليل  تخفيض  (.2

بلبلغ يسيوي)1) رهم

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

12) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)21)2)1.

827I

FIDCOM SAHARA

UNIVERSEL BANI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDCOM SAHARA

شيرع الطبراني حي الوحد1)41)رقم)

24)العيون)،)74444،)العيون املغرب

ذات) شركة  (UNIVERSEL BANI

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد

تجزئة) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 

 74444 (- العيون) (296 رقم) الراحة 

العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري)

.(4((7

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 47) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):

بيني) ا حيي  ((1( السيد) تفويت 

أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.444

((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.444

 12 بتيريخ) ازضوض  ا ت  ا ريس 

 آنبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3565.

828I

tob(travaux(divers

 STE HAMMAD

ASSURANCES
إعالن متعد  القرارات

tob(travaux(divers

حي ولي العهد زنقة الليلون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 74444، 

العيون املغرب

 STE HAMMAD ASSURANCES

»شركة ذات املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: حي األمل 

شيرع فيطلة الزهراء بدون رقم قرب 

بريد بنك - - العيون املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: -.

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)24) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

144حصة من السيد سيدي) تفويت)

محلد سيلم حلي  الى السيد محلد)

بنو)

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

استقيلة مسير الشركة السيد سيدي)

مسير) وتعيين  حلي   سيلم  محلد 

آد د السيد محلد بنو)

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

من) للشركة  القينوني  الشكل  تغيير 

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات)

املسؤولية املحدو 1)

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

 47 والبند رقم) (46 تعد ل البند رقم)

13)من القينون األسي�شي) والبند رقم)

للشركة)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

21) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3588/2022.

829I

gestion(pluriel

TAJ AMENAGEMENT SARL.
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

gestion(pluriel
امل ) زنقة 6) رقم 14 البرنو�شي 
- الدار البيضيء ، 24644، الدار 

البيضيء املغرب
 TAJ AMENAGEMENT SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 26 

محج مرس السلطين الطيبق األول 
شقة رقم 3 الدار البيضيء املغرب - 

24444 الدار البيضيء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.(88595

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (21 املؤرخ في)
TAJ AMENAGEMENT SARL.
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة  (AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسليلهي)
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
محج مرس السلطين) (26 اإلآتليعي)
الدار) (3 رقم) شقة  األول  الطيبق 
الدار) (24444 (- املغرب) البيضيء)
البيضيء)املغرب نتيجة لعدم تحقيق)
الهدف االآتليعي للشركة النيتج عن)

الركوض االقتصي ي العيلمي.
و عين:

السيد)1))أمين تجيوي وعنوانه)ا))
سيدي) (71 رقم) (3 زنقة) (2 أمل)
البيضيء) الدار  (24644 البرنو�شي)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
26)محج) وفي) (2422 نونبر) (21 بتيريخ)
شقة) األول  الطيبق  السلطين  مرس 
رقم)3)الدار البيضيء)املغرب)-)24444 

الدار البيضيء)املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)69)854.
834I
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BCBEL

YLOE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BCBEL
 625Bd. Mohammed(V 2ème
 étage(bureau(N°32 ، 20310،

Casablanca(Maroc
YLOE شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 625 شيرع 
محلد الخيمس، الطيبق الثيني، 
املكتب رقم 32 - 24314 الدار 

البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(18293

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (18 املؤرخ في)
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (YLOE الوحيد) الشريك  ذات 
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
شيرع محلد) (625 مقرهي اإلآتليعي)
الخيمس،)الطيبق الثيني،)املكتب رقم)
املغرب) البيضيء) الدار  (24314 (- (32
نتيجة ل):)التصفية السيبقة ألوانهي..

 625 ب) التصفية  مقر  حد   و 
الطيبق) الخيمس،) محلد  شيرع 
الثيني،)املكتب رقم)32)-)24314)الدار)

البيضيء)املغرب.)
و عين:

طيب) مدهي  سلير  السيد)1))
ملر) وعنوانه)ا)) سنبيطي  سنبيطي 
لويس آوفيط)544)9)شلبيني سيغ)

مغن فرنسي كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):)625)شيرع محلد)
الخيمس،)الطيبق الثيني،)املكتب رقم)

32)الدارالبيضيء
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)81)854.
831I

gestion(pluriel

SENZAG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

gestion(pluriel

امل ) زنقة 6) رقم 14 البرنو�شي 

- الدار البيضيء ، 24644، الدار 

البيضيء املغرب

SENZAG SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 26 
محج مرس السلطين الطيبق األول 

شقة رقم 3 الدار البيضيء املغرب - 

24444 الدار البيضيء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.518573

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر) (2422 نونبر) (2( في) املؤرخ 

ذات) شركة  (SENZAG SARL حل)

رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 

محج مرس السلطين) (26 اإلآتليعي)

الدار) (3 رقم) شقة  األول  الطيبق 

الدار) (24444 (- املغرب) البيضيء)

البيضيء)املغرب نتيجة لعدم تحقيق)

الهدف االآتليعي للشركة النيتج عن)

الركوض االقتصي ي العيلمي.

و عين:

السيد)1))أسليء)وكريم وعنوانه)ا))

3)شقة رقم) 5)شيرع املحطة الطيبق)

 24594 اقيمة املنبع عين السبع) (14

((1( كلصفي) املغرب  البيضيء) الدار 

للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

26)محج) وفي) (2422 نونبر) (2( بتيريخ)

شقة) األول  الطيبق  السلطين  مرس 
رقم)3)الدار البيضيء)املغرب)-)24444 

الدار البيضيء)املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)68)854.

832I

COMPTIS SARL

INEXIS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

COMPTIS SARL
شيرع موالي  وسف إقيمة حلز1 
الطيبق 3 رقم 3 ، 94444، طنجة 

املغرب
INEXIS TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زاوية شيرع 

ولي العهد وموالي  وسف علير1 
األنيقة رقم )3 - 94444 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.76955

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (15 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسليلهي) مبلغ  (INEXIS TRANS
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
العهد) ولي  شيرع  زاوية  اإلآتليعي 
رقم) األنيقة  علير1  وموالي  وسف 
)3)-)94444)طنجة املغرب نتيجة ل)
:)عدم قدر1 الشركة على االستلرار في)

مزوالة نشيطهي.
زاوية) ب  التصفية  مقر  حد   و 
شيرع ولي العهد وموالي  وسف علير1)
طنجة) (94444 (- (3( رقم) األنيقة 

املغرب.)
و عين:

الشريف) هشيم  السيد)1))
اقيمة) مراكش  شيرع  وعنوانه)ا))
3)شقة رقم) الشروق بلوك أ الطيبق)
املغرب كلصفي) طنجة  (94444  19

)1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
42) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)7)2)1.
833I

y.o.r.comptabilite

SOCIETE PERFCOM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC

SOCIETE PERFCOM SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي علير1 27 
شقة رقم 2 حي النخيل زواغة العليي 

فيس 34444 فيس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

7(935
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SOCIETE PERFCOM SARL
االشغيل) (: غرض الشركة بإ جيز)
املختلفة واشغيل البنيءعنوان املقر)
االآتليعي):)علير1)27)شقة رقم)2)حي)
 34444 فيس) العليي  زواغة  النخيل 

فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد1 آهين النوني):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
 544 (: الفياللي) محسن  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) النوني  آهين  السيد1 
 5 3)شقة رقم) الف الطيبق) (26 رقم)
عين) طريق  (1 املدائن) زهر1  تجزئة 

الشقف)34444)فيس املغرب.
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السيد محسن الفياللي عنوانه)ا))
 5 3)شقة رقم) الف الطيبق) (26 رقم)
عين) طريق  (1 املدائن) زهر1  تجزئة 

الشقف)34444)فيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) النوني  آهين  السيد1 
 5 3)شقة رقم) الف الطيبق) (26 رقم)
عين) طريق  (1 املدائن) زهر1  تجزئة 

الشقف)34444)فيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)7452.
83(I

العبدالوي لالشغيل املحيسبتية

STE INAWN STONE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

العبدالوي لالشغيل املحيسبتية
علير1 نوميد ي شيرع محلد الخيمس 

الطيبق 2الشقة3 تيز1 ، 35444، 
تيز1 املغرب

STE INAWN STONE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي النهضة 
1 رقم 75 وا  امليل - 35444 تيز1 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

6837
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.INAWN STONE SARL
اشغيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
البنيء/ او  الرجيم/االشغيل املختلفة 
حي) (: االآتليعي) املقر  التجير1عنوان 
النهضة)1)رقم)75)وا  امليل)-)35444 

تيز1 املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

حصة) (544 (: السيد فؤا  بوتيور)
بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد امحلد بوتيور):)544)حصة)
بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) بوتيور  امحلد  السيد 
امليل) وا ي  الدكير1  جندق   وار 

35444)تيز1 املغرب.
السيد فؤا  بوتيور عنوانه)ا)) وار)
جندق الدكير1 غييتة الغربية)35444 

تيز1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤا  بوتيور عنوانه)ا)) وار)
جندق الدكير1 غييتة الغربية)35444 

تيز1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بتيز1  االبتدائية 

2422)تحت رقم)589.
835I

FLASH ECONOMIE

LABJAOUI CASH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

LABJAOUI CASH SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي مجلع 

سلطينة 1 علير1 1 مجلوعة 2 متجر 
رقم 46 - 26444 سطيت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.6559
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (2( املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (LABJAOUI CASH SARL
وعنوان) 14.444) رهم  رأسليلهي)
 1 سلطينة) مجلع  اإلآتليعي  مقرهي 
 46 متجر رقم) (2 مجلوعة) (1 علير1)
(: سطيت املغرب نتيجة ل) (26444 (-

عدم وآو  أي نشيط تجيري.
مجلع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
سلطينة)1)علير1)1)مجلوعة)2)متجر)

رقم)46)-)26444)سطيت املغرب.)
و عين:

لبجيوي) االله  عبد  السيد)1))
وعنوانه)ا))حي السالم شطر)41)رقم)
26444)سطيت املغرب كلصفي)  5(

)1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) االبتدائية بسطيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)1388.

836I

كيبيلوك

NEW WAY MARKET
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد د للشركة

كيبيلوك
24 زنقة شونيي الدارالبيضيء ، 
24474، الدارالبيضيء املغرب

NEW(WAY(MARKET شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 17 زنقة 
ركراكي الطيبق السفلي  رب لوبيال - 

24453 الدارالبيضيء املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(63433

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تعيين) تم  (2422 ميي) (11 في) املؤرخ 
السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

منيلنة احلد كلسير وحيد
تبعي إلقيلة مسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 47 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 ونيو)2422)تحت رقم)3)8265.
837I

BUREAU D’AFFAIRES CONSEILS

DLIMI OMRANE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

 BUREAU(D›AFFAIRES
CONSEILS

 BD MOHAMED VI HAY 13
 EL(MASSIRA(EL(KHADKHA ،
43150، BEN(GUERIR(MAROC
DLIMI OMRANE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار حيط 
الكريني بوشين - 3152) ابن آرير 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.947

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (14 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسليلهي) مبلغ  (DLIMI OMRANE
مقرهي) وعنوان  14.444) رهم 
اإلآتليعي  وار حيط الكريني بوشين)
-)3152))ابن آرير املغرب نتيجة ل):)

عدم علل الشركة بصفة نهيئية.
 DR HAIT(و حد  مقر التصفية ب
 LAGRINI( BOUCHANE( -( 43152

 .BENGUERIR MAROC
و عين:

السيد)1))آليل الكوثر وعنوانه)ا))
 (3152 بوشين) الكريني  حيط   وار 
((1( كلصفي) املغرب  آرير  ابن 

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيبن آرير بتيريخ)45) آنبر)

2422)تحت رقم)672.
838I
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FLASH ECONOMIE

Shop POISSON 
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 Shop(POISSON شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الحي 

العصري اقيمة اوفيستي الطيبق ) 
الشقة 15 - 23444 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
13531

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 Shop (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.POISSON
سنيك) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
األسليكعنوان املقر االآتليعي):)الحي)
 ( الطيبق) اوفيستي  اقيمة  العصري 
الشقة)15)-)23444)بني مالل املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد نور الد ن سهلي)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد نور الد ن سهلي عنوانه)ا))
 18 رقم) (12 عسفت السرحيني زنقة)

23444)بني مالل املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد نور الد ن سهلي عنوانه)ا))
 18 رقم) (12 عسفت السرحيني زنقة)

23444)بني مالل املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتيريخ)24) آنبر)

2422)تحت رقم)1887.
839I

louardi(compta

 BOULANGERIE PATISSERIE
TALLIH

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

louardi(compta
رقم 26 زنقة عبيس املسعدي مكتب 

رقم 5 املد نة الجد د1 فيس ، 
34444، فيس املغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE
TALLIH شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 24 
زنقة 11 سيدي بوظهر املرآة - 

34424 فيس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.67565

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 13) آنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 BOULANGERIE الوحيد) الشريك 
PATISSERIE TALLIH)مبلغ رأسليلهي)
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
سيدي) (11 زنقة) (24 اإلآتليعي رقم)
34424)فيس املغرب) (- بوظهر املرآة)

نتيجة ل):)صعوبة في التلويل.
رقم) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- سيدي بوظهر املرآة) (11 زنقة) (24

34424)فيس املغرب.)
و عين:

وعنوانه)ا)) طليح  وفيء) السيد)1))
حي املرآة فيس) (11 مكرر زنقة) (13
((1( كلصفي) املغرب  فيس  (34424

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):)رقم)24)زنقة)11 

سيدي بوظهر املرآة)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5359.
8(4I

FIDUCIAIRE AYMANE(ائتلينية أ لن

AFOUD PIECES AUTOS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE ائتلينية أ لن
AYMANE

7)3 شيرع الورقطوني ، 444)5، 
جنيفر1 املغرب

AFOUD PIECES AUTOS شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : إفو  
إكبير، مريرت - 444)5 جنيفر1 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.1333

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (28 املؤرخ في)
شركة) (AFOUD PIECES AUTOS
مبلغ) املحدو 1  املسؤولية  ذات 
وعنوان) 14.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي إفو  إكبير،)مريرت)
نتيجة) املغرب  جنيفر1  (5(444 (-

لتداعييت كوروني.
و عين:

الهي ي) أبوالغيزي  السيد)1))
مريرت) (، إكبير) أفو   وعنوانه)ا))
((1( 444)5)جنيفر1 املغرب كلصفي)

للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ)28)نونبر)2422)وفي أفو  إكبير)

،)مريرت)-)444)5)جنيفر1 املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) االبتدائية بخنيفر1 بتيريخ)

2422)تحت رقم)1)5.
8(1I

ACCOMPT CONSULTING

SOUNDOSA SOUMMAR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
 SOUNDOSA SOUMMAR

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

محلد 2 حي االمل رقم )12 طيبق 
3 شقة رقم 19 - 64444 وآد1 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.35(85

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (1( املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 SOUNDOSA الوحيد) الشريك 
رأسليلهي) مبلغ  (SOUMMAR
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
حي االمل) (2 اإلآتليعي شيرع محلد)
(- (19 رقم) شقة  (3 طيبق) (12( رقم)
(: ل) نتيجة  املغرب  وآد1  (64444

غييب راس امليل.
شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 3 )12)طيبق) 5)حي االمل رقم) محلد)
64444)وآد1) (- 19)وآد1) شقة رقم)

املغرب.)
و عين:

بن) بقي 1  الهدى  نور  السيد)1))
ظهر املحلة علير1) شي ب وعنوانه)ا))
وآد1) (7 رقم) ((( ا) زنقة  السالم 
((1( كلصفي) املغرب  وآد1  (64444

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
 5 شيرع محلد) (: املتعلقة بيلتصفية)
حي االمل رقم))12)طيبق)3)شقة رقم)

19)وآد1



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   348

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (28 بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)3581.
8(2I

sofoget

ENARU
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رفع رأسليل الشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
ENARU شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي القنيطر1 

)6 شيرع محلد علراوي وزنقة 
معلور1 علير1 س مكتب 1 - 444)1 

القنيطر1 املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.261(1

 بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي
تم) (2422 نونبر) (34 في) املؤرخ 
بلبلغ) الشركة  رأسليل  رفع 
أي) »8.444.444) رهم«) قدره)
إلى) »7.444.444) رهم«) من)
(: طريق) عن  »15.444.444) رهم«)
أربيح أو عالوات) أو  إ ميج احتييطي 

إصدار في رأس امليل.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93746.
8(3I

DIGISTRAW S.A.R.L.A.U

DIGISTRAW SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DIGISTRAW S.A.R.L.A.U
إقيمة شيرع أحلد املجيتي - الطيبق 
األول - الطيبق األول - 8 معيريف 
 casablanca، الدار البيضيء -
 200000، CASABLANCA

MAROC

DIGISTRAW SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي إقيمة 

شيرع أحلد املجيتي - الطيبق األول 
- الطيبق األول - 8 معيريف - الدار 
البيضيء - 244444 الدار البيضيء 

املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
565985

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.DIGISTRAW SARL AU
شركة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

رائد1 في مجيل استيرا 
وتصد ر املوا  الحرفية)•)تصنيع

وبيع منتجيت الحرف اليدوية
التقليد ة  دوًيي)•)شراء)آليع

املعدات واستيرا هي وتصد رهي
وتصنيعهي ومعيلجتهي وبيعهي

وتسويقهي وتوزيعهي بيلتجزئة أو
التنجيد.) أ وات  بيلجللة.)

املنتجيت
النهيئية املي  ة أو العلل الجيري

تنفيذ آليع عللييت اإلنتيج نييبة
عن الشركة أو نييبة عن أطراف

ثيلثة وطنية أو أآنبيةعنوان املقر)
االآتليعي):)إقيمة شيرع أحلد املجيتي)
 8 (- األول) الطيبق  (- األول) الطيبق  (-
 244444 (- الدار البيضيء) (- معيريف)

الدار البيضيء)املغرب..
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد هشيم سقيم عنوانه)ا))حي)

 36 194)شقه رقم) نسيم علير1 رقم)

244444)الدار البيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشيم سقيم عنوانه)ا))حي)

 36 194)شقه رقم) نسيم علير1 رقم)

244444)الدار البيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)-.

8((I

sofoget

 CENTRE DE BEAUTE AL

HIKMA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 CENTRE(DE(BEAUTE(AL(HIKMA

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي القنيطر1 

311 محل رقم 1 مغرب عربي بلوك 

  - 444)1 القنيطر1 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.39939

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 أكتوبر) (26 في) املؤرخ 

املصي قة على):

تفويت السيد))1))لطف هللا بنيني)

44))حصة اآتليعية من أصل)744 

إ لين سيلي) ((1( حصة لفيئد1 السيد)

بتيريخ)26)أكتوبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 19 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93717.

8(5I

ACCOUNT BUISNESS SERVICE

أكونط بيزنيس سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

ACCOUNT BUISNESS SERVICE
 IMM 18 1 ER(ETAGE(BUREAU
 5 ARD(AABDI(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

أكونط بيزنيس سيرفيس شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
املسير أرض العبدي رقم 18 مكتب 
رقم 5 طريق اسفي مراكش 4444) 

مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131175
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
:)أكونط) اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي)

بيزنيس سيرفيس.
تأسيس) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

الشركيت)
توطين الشركيت)

اإلستشيرات القينونية والضريبية
املحيسبةعنوان املقر االآتليعي) (
 18 :)تجزئة املسير أرض العبدي رقم)
مراكش) اسفي  طريق  (5 رقم) مكتب 

4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
بلوك) السيد كريم نيبي عنوانه)ا))
القنيطر1) اوآيه  اوال   (35 رقم) ف 

444)1)القنيطر1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
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برقوق عنوانه)ا)) السيد1 شيليء)
1719مراكش) رقم) (1 صوكومي) حي 

4444))مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (34 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)7)128.
8(6I

SAHEL ETAB

STE EL HOUCINI JEUX :
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAHEL ETAB
 RUE(MIRANE(LOT 707 HAY
 EL(QODS(N 532، 70000،

LAAYOUNE MAROC
: STE EL HOUCINI JEUX شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
موالي رشيد بلوك M رقم 164 
العيون - 74444 العيون ااملغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
((435

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 16) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

. EL HOUCINI JEUX
التجير1) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
والتصد ر؛) واالستيرا   العيمة 
تجير1.) (، متنوعة) وأعليل  جدميت 
األنشطة الترفيهية والترفيهية)،)تأآير)
لللرافق) الفراغ  أوقيت  معدات 
املعيرض) (، املعيرض) (، الترفيهية)
أنشطة) الشيطئية.) األنشطة  (،
سيلي) وال  (، واملتنزهيت) املتنزهيت 

األنشطة امليئية وغيرهي من األنشطة)
األحداث) وتنظيم  (، الرييضية)
نزيهة) العيب  مجلوعة  الرييضية.)
والعيب السركعنوان املقر االآتليعي):)
تجزئة موالي رشيد بلوك)M)رقم)164 

العيون)-)74444)العيون ااملغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: الحسيني) السيد محلد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
 1.444 (: الحسيني) السيد محلد 

بقيلة)144) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد محلد الحسيني عنوانه)ا))
 42 زنقة زاوية الشيخ حي جذ الرملة)

العيون)74444)العيون املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد الحسيني عنوانه)ا))
 42 زنقة زاوية الشيخ حي جذ الرملة)

العيون)74444)العيون املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3544/2022.
8(7I

sofoget

A.CARRIERE.2
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رفع رأسليل الشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
A.CARRIERE.2 شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي القنيطر1 

علير1 )1 مدجل س زنقة سبتة 
وشنكيط شقة 1 - 444)1 القنيطر1 

املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(9935

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم) (2422 نونبر) (21 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
من) أي  »9.944.444) رهم«)
»144.444) رهم«)إلى)»14.444.444 
مقيصة) إآراء) (: طريق) عن   رهم«)
املقدار) املحد 1  الشركة  مع   ون 

واملستحقة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93731.

8(8I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

SUDEST EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البر د 314 الرئيسية 
الرشيد ة ، 52444، الرشيد ة 

املغرب
SUDEST EVENTS شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي مراب رقم 
)65 تجزئة وا  الدهب - 52444 

الرشيد ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
16537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

. SUDEST EVENTS

ملون) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
الحفالت) قيعيت  كراء) الحفالت 
املقر) املتيآر1عنوان  واملنيسبيت 
االآتليعي):)مراب رقم))65)تجزئة وا )

الدهب)-)52444)الرشيد ة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: اسليء) اشقير  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) اسليء) اشقير  السيد1 
 52444 العليلة) تجزئة  (35 رقم)

الرشيد ة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اسليء) اشقير  السيد1 
 52444 العليلة) تجزئة  (35 رقم)

الرشيد ة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 46 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)1597.
8(9I

REVISCONTROLE

EMMA PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

REVISCONTROLE
 RESIDENCE(LE(JOYAU 4 - -

 RUE IBNOU AL MOUAATAZ
 20300 BELVEDERE، 20300،

casablanca(MAROC
EMMA PRIVEE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
 H 1وعنوان مقرهي اإلآتليعي علير
األمل الطيبق األول شيرع أوال  حدو 
الدار البيضيء 4)246 الدار البيضيء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(((559

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت  (2422 نونبر) (21 في) املؤرخ 

املصي قة على):
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)1)) يسين بنكيران) تفويت السيد)

44))حصة اآتليعية من أصل)44) 

حصة لفيئد1 السيد))1))محلد أمين)

بنكيران بتيريخ)21)نونبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851163.

854I

األستيذ محلد بن عبد الجليل

AKAS TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

األستيذ محلد بن عبد الجليل

13 شيرع آوالن رقم 16 و17 الطيبق 

الثيلث ، 34444، فيس املغرب

AKAS(TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي طريق عين 

الشقف، تجزئة ا ر، قطعة رقم 68، 

متجر رقم 3، - 34444 فيس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 

.36483

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 46) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):

تفويت السيد))1))عبد هللا العاللي)

264)حصة اآتليعية من أصل)544 

حصة لفيئد1 السيد))1))محلد كيمل)

بتيريخ)46) آنبر)2422.

آليلة بونيف) ((1( تفويت السيد)

4)2)حصة اآتليعية من أصل)544 

حصة لفيئد1 السيد))1))محلد كيمل)

بتيريخ)46) آنبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

48) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5138.

851I

كيبيلوك

 SOCIETE D›ELECTRICITE DE
OUARZAZATE - ELECTROU

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
جفض رأسليل الشركة

كيبيلوك
24 زنقة شونيي الدارالبيضيء ، 
24474، الدارالبيضيء املغرب

 SOCIETE(D›ELECTRICITE(DE
 OUARZAZATE - ELECTROU
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي الهدى 
رقم 248 الطيبق 1 شيرع مقدا  
لحريزي - 24473 الدارالبيضيء 

املغرب.
جفض رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.51475

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم) (2422 نونبر) (15 في) املؤرخ 
بلبلغ) الشركة  رأسليل  جفض 
»9.615.023,06) رهم«) قدره)
إلى) »14.444.444) رهم«) من) أي 
(: طريق) عن  »384.976,94) رهم«)

تخفيض عد  األسهم.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851216.

852I

Westfield(sarl

AESTHE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

Westfield(sarl
 rue(tamesna(Longchamps,24

 Casablanca ، 20200،
casablanca(maroc

AESTHE شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 24 شيرع 
تيمسني - 24444 الدار البيضيء 

املللكة املغربية.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري -.

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 نونبر) (29 في) املؤرخ 

املصي قة على):

 Konstantinos((1((تفويت السيد

اآتليعية) حصة  (Simeonidis( 50

حصة لفيئد1 السيد) (144 من أصل)

 SEAFONE MARITIME ((1(

 COMMUNICATIONS LIMITED

بتيريخ)29)نونبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)5676).

853I

ADVALORIS 

KAWLL
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

KAWLL شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 14 زنقة 

الحرية طبقة 3 رقم 5 الدار البيضيء 

- 24444 الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

566157

 45 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422  آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.KAWLL

:)املسيعد1) غرض الشركة بإ جيز)
في) املسيعد1  املشيريع،) إ ار1  في 
التوظيف) املعلوميت،) نظم  مجيالت 
توفير) ثيلثة،) أطراف  عن  نييبة 
واإل ارات) للشركيت  املوظفين 

الخيصة والعيمة
زنقة) (14 (: عنوان املقر االآتليعي)
الحرية طبقة)3)رقم)5)الدار البيضيء)-)

24444)الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: الشرا ي) كليل  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد كليل الشرا ي عنوانه)ا))
االقحوان) زنقة  (2 السالم قطيء) حي 

رقم))6))سال)11444)سال املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كليل الشرا ي عنوانه)ا))
االقحوان) زنقة  (2 السالم قطيء) حي 

رقم))6))سال)11444)سال املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851225.

85(I

cabinet(comptable(aziz

OASIS TRAVEL AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

cabinet(comptable(aziz
2 زنقة ) العهد الجد د ابن امسيك 

، 54)24، الدارالبيضيء املغرب
OASIS TRAVEL AGENCY شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 23 
زنقة األسد اإلفريقي - 24444 

الدارالبيضيء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(2(49
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بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 أكتوبر) (4( في) املؤرخ 

املصي قة على):

غيثة رحلوني) ((1( السيد) تفويت 

حصة اآتليعية من) (384 اإل ري�شي)

حصة لفيئد1 السيد) (13.544 أصل)

بتيريخ) اإل ري�شي  رحلوني  حليد  ((1(

)4)أكتوبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2743).

855I

fidjuris(sarl

JAKAM SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidjuris(sarl

 BD IBNOU SINA 234

 casablanca، 20200،

CASABLANCA(Maroc

JAKAM(SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 59 ، شيرع 

الزرقطوني، الطيبق 8 ، الرقم )2 - 

24244 الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

56(857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.JAKAM(SERVICES

غرض الشركة بإ جيز):)

والتطهير) النظيفة  جدميت  (•

وإزالة الجراثيم للشركيت)،)الفني ق)،)

املطيعم)،)املكيتب)،)املتيآر)،)السوبر)

ميركت والحدائق

مختلف) من  املوظفين  توفير  (•

التطهير،) ميدان  في  املؤهالت 

للشركيت.عنوان املقر االآتليعي):)59 

،)شيرع الزرقطوني،)الطيبق)8)،)الرقم)

)2)-)24244)الدار البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد زهير عهدي):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

(،28 السيد زهير عهدي عنوانه)ا))
(،3 شقة) (،1 زنقة البشير لعلج طيبق)

الدار) (23434 املومن) عبد  تجزء1 

البيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

(،28 السيد زهير عهدي عنوانه)ا))
(،3 شقة) (،1 زنقة البشير لعلج طيبق)

الدار) (23434 املومن) عبد  تجزء1 

البيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

املركز) رقم  تحت  (2422 47) آنبر)

الجهوي لالستتلير.

856I

SOFICODEX

ORO FIN
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX

1) زنقة ابن بطوطة الطيبق الثيني 

والثيلث ،  رب علر ، 24432، الدار 

البيضيء املغرب

ORO FIN شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي ))1 زنقة 

محلد سليحة اقيمة محلد سليحة 

الطي ق 6 الرقم 36 البيضيء 24344 

Casablanca املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

 5659(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 21) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ORO (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.FIN

بيع) (- (: بإ جيز) الشركة  غرض 

وشراء)الذهب.

-)بيع وشراء)كل مي  تعلق بنشيط)

املجوهرات)،)واملجوهرات)،)والسيعيت)

(، وإكسسوارات املوضة) (، والهدا ي) (،

واملعي ن النفيسة)،)والذهب والفضة)

الكريلة) وشبه  الكريلة  واألحجير  (،

وآليع) بيلذهب  املرصعة  والحلي  (،

واملعي ن) الكليلية  السلع  أنشطة 

أحجير) (، وفضة) ذهب  (، النفيسة.)

كريلة وشبه كريلة)،)مجوهرات...

املجوهرات) وبيع  مشتر يت  (-

املقلد1 واألصنيف املليثلة.

أو) الحيلية  املتيآر  تشغيل  (-

في) الوار 1  لألحكيم  وفًقي  املستقبلية 

اتفيقية الشراكة وبشكل أكثر تحد ًدا)

توزيع وبيع املعي ن الثلينة املتعلقة)

بيملجوهرات وغيرهي من املنتجيت.

وإكسسوارات) املجوهرات  (-

الجلد ة.) واملصنوعيت  املالبس 

املستلر) وااللتزام  اإلبداعية  القدر1 

واأل وات) املستجدات  عن  بيلبحث 

بإنشيء) أ ًضي  لهي  تسلح  الحد ثة 

مقيالت معينة بنيًء)على طلب العليل.

(، بأي وسيلة) الشركة  مشيركة  (-
في أي) (، بشكل مبيشر أو غير مبيشر)
بغرضهي) مرتبطة  تكون  قد  عللييت 
(، آد د1) شركيت  إنشيء) جالل  من 
أو شراء) أو االكتتيب  (، املسيهلة) أو 
(، األوراق امليلية أو حقوق الشركيت)
أو اإلنشيء) (، أو االندميج أو غير ذلك)
،)أو االستحواذ)،)أو التأآير)،)اإل جير)
؛) مؤسسيت) أو  أعليل  أي  إ ار1  (-
نقل) أو  استخدام  أو  حييز1  أو  أجذ 
االجتراع) وبراءات  العللييت  آليع 
املقر) بهذه األنشطة.عنوان  املتعلقة 
االآتليعي):)))1)زنقة محلد سليحة)
اقيمة محلد سليحة الطي ق)6)الرقم)
 Casablanca  24344 البيضيء) (36

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)املغرب سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد1 روستيق كلثوم)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد1 روستيق كلثوم عنوانه)ا))
24)زنقة فيمي طيبق)3)شقة)5)بلفد ر)

Casablanca 24544)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 روستيق كلثوم عنوانه)ا))
24)زنقة فيمي طيبق)3)شقة)5)بلفد ر)

Casablanca 24544)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)-.
857I

cabinet(comptable(aziz

 MAROC SEALING FLUID
CONTROL

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

إضيفة تسلية تجيرية أو شعير)

cabinet(comptable(aziz
2 زنقة ) العهد الجد د ابن امسيك 

، 54)24، الدارالبيضيء املغرب
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 MAROC SEALING FLUID
CONTROL »شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 92 تجزئة 
موريطينيي م ص البرنو�شي - 24644 

الدارالبيضيء املغرب.
»إضيفة تسلية تجيرية أو شعير«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.132459
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
تقرر) (2422 12) آنبر) في) املؤرخ 

إضيفة شعير تجيري للشركة وهو:
MS GEARS

MS VAL
KIMVAL

POWER GEARS
MS CRITICAL ENGINEERING

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2742).
858I

SOFICODEX

SOUH CUIR
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

SOFICODEX
1) زنقة ابن بطوطة الطيبق الثيني 
والثيلث ،  رب علر ، 24432، الدار 

البيضيء املغرب
SOUH CUIR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة عبد 

القي ر الصحراوي الرقم 52 حي 
 Casablanca 20500 موالي رشيد

Casablanca املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

5659(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 SOUH(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.CUIR

وكيلة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

واالتصيل) اإلعالن  في  استشيرية 

والتسويق وترويج املبيعيت واإلعالن)

عن نقيط البيع والرعي ة والتسويق)

؛) التجيرية) واألعليل  املبيشر 

التخطيط اإلعالمي والشراء.

-)تجير1 ومعيرض االعليل الفنية.

املطبوعيت) كيفة  وتحرير  نشر  (-

والكتيبة والكتيبة.

-)ابتكير وإنتيج وتسويق كيفة املوا )

اإلعالنية على كيفة الوسيئط.

(، وصنعهي) (، املالبس) صنيعة  (-

املالبس) أنواع  وآليع  (، وتصنيعهي)

وكذلك) (، التجليل) وآليع منتجيت 

بيملنسوآيت) نشيط  تعلق  أي 

والجلو  واملالبس.

املنسوآيت) آليع  في  التجير1  (-

واألصنيف الجيهز1.

والبيع املحلي لألقلشة) الشراء) (-

والجلو  وأي سلع أو منتجيت أجرى.

بيلتجزئة) البيع  أو  الشراء) (-

لجليع) التسويق  أو  بيلجللة  أو 

أو) مبيشر  بشكل  املرتبطة  املنتجيت 

الشركة.عنوان) بغرض  مبيشر  غير 
القي ر) عبد  زنقة  (: االآتليعي) املقر 

الصحراوي الرقم)52)حي موالي رشيد)

 Casablanca( 20500( Casablanca

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)املغرب سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد املرابط سهيل):)754)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

254)حصة) (: السيد1 املرابط ندا)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) سهيل  املرابط  السيد 

بلوك ب) (7 مجلوعة) (3 حي السالمة)
رقم)Casablanca 24544 15)املغرب.

السيد1 املرابط ندا عنوانه)ا))حي)

بلوك ب رقم) (7 3)مجلوعة) السالمة)

Casablanca 24544 15)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) سهيل  املرابط  السيد 

بلوك ب) (7 مجلوعة) (3 حي السالمة)

رقم)Casablanca 24544 15)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)44854651.

859I

TARGET PARTNERS

DIGIMIND
إعالن متعد  القرارات

TARGET PARTNERS

 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca

Maroc

DIGIMIND »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 5 شيرع 

األرز ، بلوك S ، حي الرييض ، 

14144 الربيط املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.63325

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)34)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

تعد ل موعد إغالق) (: قرار استثنيئي)

ميرس) (31 السنة امليلية للشركة من)

الى)31) آنبر)؛

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

 36 املي تين) تعد ل  (: استثنيئي) قرار 

و3))من النظيم األسي�شي للشركة)؛

على) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 

بيستقيلة) إقرار  (: عي ي) قرار  مي لي:)

DIGIMIND SA)من مهيمهي كلسير),

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  (:36 رقم) بند 
»تبلغ مد1 كل) (: الفقر1 األولى) مي لي:)
 1 في) وتبدأ  واحد1  ميلية سنة  سنة 
 ني ر وتنتهي في)31) آنبر من العيم«.

بند رقم)3):)الذي  نص على مي لي:)
عين مسيرا للشركة ملد1 غير محد 1)
 VIVANT(بأثر رآعي من)2412)السيد
آواز) حيمل  (PAUL BERNARD
16AK83582.) صرح) رقم) السفر 
املسير بقبوله هذا التعيين)،)موضًحي)
أنه ال  وآد أي تعيرض أو حظر من)
آينبه  لكن أن  لنعه.) وقع السيد)
على) (VIVANT PAUL BERNARD
آليع األعليل أو املستندات املتعلقة)
وعين) (، بيلشركة ولد ه توقيع البنك)
غير) ملد1  للشركة  مسيعدا  مسيرا 
 EL(محد 1 من)01/01/2017)السيد
الحيمل) (HADDAR MOHAMMED
 .A(27(38 رقم) الوطنية  للبطيقة 
التعيين) هذا  بقبول  املسير   صرح 
أي) ال  وآد  أنه  تأكيد  جالل  من 
تعيرض أو حظر من آينبه  لكن أن)
 EL HADDAR(لنعه)،)ويوقع السيد 
على آليع األعليل) (MOHAMMED
بيلشركة) املتعلقة  املستندات  أو 
ولد ه توقيع البنك.)ستكون الشركة)
ملزمة)،)في آليع األعليل املتعلقة بهي)

،)بيلتوقيع الوحيد ألحد املسير ن.)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)131587.
864I

SOFICODEX

SOFICODEX
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOFICODEX
1) زنقة ابن بطوطة الطيبق الثيني 
والثيلث ،  رب علر ، 24432، الدار 

البيضيء املغرب
SOFICODEX شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 1) زنقة 
ابن بطوطة الطيبق 2 - 24544 
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Casablanca املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.66747

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 48) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):

)1))محلد شهليت) تفويت السيد)

أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.444

((1( السيد) لفيئد1  حصة  (14.444

48) آنبر) بتيريخ) شهليت  هيآر 

.2422

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851273.

861I

DRILL TECHNOLOGY

DRILL TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

DRILL TECHNOLOGY

 53RUE GRENOBLE ETAGE N°1

 APPT(N°2 ROCHES(NOIRES ،

20000، CASABLANCA(MAROC

DRILL TECHNOLOGY شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 53 شيرع 
غرونوبل طيبق 1 شقة 2 الصخور 

السو اء الدار البيضيء - 24343 

الدار البيضيء املللكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

5(2123

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 أبريل) (47

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 DRILL(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.TECHNOLOGY

أعليل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
البنيء)بدون جني ق،

الحفر املوآه والحفر ملد الشبكيت)
الجيفة والرطبة،

املتنوعة،عنوان) البنيء) أعليل 
شيرع غرونوبل) (53 (: املقر االآتليعي)
السو اء) الصخور  (2 شقة) (1 طيبق)
الدار البيضيء)-)24343)الدار البيضيء)

املللكة املغربية.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)2422)سنة.
مبلغ رأسليل الشركة:)3.444.444 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 7.544 (: لغليمي) الحسين  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد محسن السعو ي):)7.544 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 7.544 (: األزرق) منصف  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 7.544 السيد مرا  ا ت ابراهيم):)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد الحسين لغليمي عنوانه)ا))
طنجة) (86 فيال) املجيهد ن  تجزئة 

94444)طنجة املغرب.
السعو ي) محسن  السيد 
قرية البرج ملوسة فحص) عنوانه)ا))

انجر1)453)9)أملوس املغرب.
السيد منصف األزرق عنوانه)ا))
وسبتة) عيئشة  االمير1  زنقتي  زاوية 
القنيطر1) ((8 الشقة) اقيمة سندس 

444)1)القنيطر1 املغرب.
السيد مرا  ا ت ابراهيم عنوانه)ا))
شيرع موالي  وسف زنقة مينكولييس)
6))طنجة) 9)شقة) اقيمة تهليل طيبق)

94444)طنجة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين لغليمي عنوانه)ا))
طنجة) (86 فيال) املجيهد ن  تجزئة 

94444)طنجة املغرب
السيد منصف األزرق عنوانه)ا))
وسبتة) عيئشة  االمير1  زنقتي  زاوية 
القنيطر1) ((8 الشقة) اقيمة سندس 

444)1)القنيطر1 املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
التجيرية بيلدار البيضيء)بتيريخ)-)تحت)

رقم)-.
862I

SOFICODEX

SOFICODEX
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القينوني للشركة

SOFICODEX
1) زنقة ابن بطوطة الطيبق الثيني 
والثيلث ،  رب علر ، 24432، الدار 

البيضيء املغرب
SOFICODEX شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرهي االآتليعي 1) زنقة 
ابن بطوطة الطيبق 2 - 24544 

.Casablanca
تحويل الشكل القينوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.66747

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)46) آنبر)2422)تم تحويل)
الشكل القينوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدو 1«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851273.
863I

SACF MONDIAL

 MAOULOUD BUSINESS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SACF MONDIAL
 HAY(SANIA(RUE 01 N18

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

 MAOULOUD BUSINESS SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدو 1 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 11 مكرر 
تجزئة النهضة زنقة 31 الطيبق 3 

الشقة رقم 7 طنجة - 94444 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
133493

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 MAOULOUD BUSINESS SARL

. AU
غرض الشركة بإ جيز):)بيع وشراء)
موا  الصحة والتجليل.عنوان املقر)
مكرر تجزئة النهضة) (11 (: االآتليعي)
 7 رقم) الشقة  (3 الطيبق) (31 زنقة)

طنجة)-)94444)طنجة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد أ وب مولو ):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد أ وب مولو  عنوانه)ا))حي)
 94444  19 رقم) (41 السينية الزنقة)

طنجة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أ وب مولو  عنوانه)ا))حي)
 94444  19 رقم) (41 السينية الزنقة)

طنجة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)852)1.

86(I
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كيبيلوك

 SOCIETE D›ELECTRICITE DE
OUARZAZATE - ELECTROU

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
رفع رأسليل الشركة

كيبيلوك
24 زنقة شونيي الدارالبيضيء ، 
24474، الدارالبيضيء املغرب

 SOCIETE(D›ELECTRICITE(DE
 OUARZAZATE - ELECTROU
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي الهدى 
رقم 248 الطيبق 1 شيرع مقدا  
لحريزي - 24473 الدارالبيضيء 

املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.51475

العيم) الجلع  بلقت�شى 
نونبر) (15 في) املؤرخ  اإلستثنيئي 
الشركة) رأسليل  رفع  تم  (2422
»9.615.023,06) رهم«) بلبلغ قدره)
إلى) »384.976,94) رهم«) من) أي 
(: طريق) عن  »14.444.444) رهم«)
أربيح أو عالوات) أو  إ ميج احتييطي 

إصدار في رأس امليل.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851216.
865I

شركة مستأمنة الحنصيلي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

BENYOT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

شركة مستأمنة الحنصيلي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

24 شيرع املتنبي الطيبق االول بني 
مالل 24 شيرع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23444، بني مالل املغرب
BENYOT شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي تجيري 

ازيالل - 22444 ازيالل املغرب.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.333
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم) (2422 34) ونيو) في) املؤرخ 
بلبلغ) الشركة  رأسليل  رفع 
»11.675.744) رهم«) قدره)
إلى) »8.698.344) رهم«) من) أي 
(: طريق) عن  »444.)24.37) رهم«)
أربيح أو عالوات) أو  إ ميج احتييطي 

إصدار في رأس امليل.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بيزيالل  االبتدائية 

2422)تحت رقم)62).

866I

FUTURE CONSEIL

STE NOSTRUC
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
54 زنقة  وسف بن تيشفين الطيبق 

األول ، 26144، برشيد املغرب
STE NOSTRUC شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 14 زنقة 
الحرية الطيبق الثيلت الشقة 5 - 

24124 الدارالبيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
566243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.NOSTRUC

أشغيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

املتعد 1 والبنيء.

املقر) البضيئع..عنوان  نقل 
الحرية) زنقة  (14 (: االآتليعي)

 24124 (- (5 الشقة) الثيلت  الطيبق 

الدارالبيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: تكراتي) الحسن  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

تكراتي عنوانه)ا)) الحسن  السيد 

 (5844 قصر أ ت  حي النيف تنغير)

تنغير املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

تكراتي عنوانه)ا)) الحسن  السيد 

 (5844 قصر أ ت  حي النيف تنغير)

تنغير املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851289.

867I

GLE SERVICES

F.S BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

GLE SERVICES

 IMM 23 RUE(CARNOT 6EME

ETG(N 5 ، 90000، طنجة املغرب

F.S BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 8 شيرع 

الفرابي الطيبق 7 رقم 19 - 94444 

طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.123591

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 15) آنبر) املؤرخ في)
F.S BUSINESS)شركة ذات مسؤولية)
محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
الفرابي) شيرع  (8 اإلآتليعي) مقرهي 
طنجة) (94444 (- (19 رقم) (7 الطيبق)

املغرب نتيجة لقلة العلل.
و عين:

السيد)1))سفيين ابراغ وعنوانه)ا))
ب حي بوشتى زنقة)16)رقم)45 94444 

طنجة املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
8)شيرع) وفي) (2422 15) آنبر) بتيريخ)
 94444  19 رقم) (7 الطيبق) الفرابي 

طنجة املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)15234.
868I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

VILLA EYLINE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شيرع محلد الخيمس علير1 بن 
حفصية الطي ق االول رقم الشقة 1 

آليز، 4464)، مراكش املغرب
VILLA EYLINE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة ابن 

عطية سوبليم 20a-24 الكيبق 
التيني رقم 8 املنير1 - 4444) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

134537
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
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عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 VILLA (: اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي)

.EYLINE
بيع شراء) (: غرض الشركة بإ جيز)
فندقيعنوان) منزل  واستغالل  بنيء)
عطية) ابن  زنقة  (: االآتليعي) املقر 
سوبليم)20a-20)الكيبق التيني رقم)8 

املنير1)-)4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 A.H INVESTMENTS الشركة)
 144 )SARL.AU)حصة بقيلة) :( 990

 رهم للحصة.
 HAMME( ADIL( :( 10 السيد)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 A.H INVESTMENTS الشركة)
 RUE  93 عنوانه)ا)) (SARL.AU
 STEPHANE HESSEL 84(54

.CAMON(France
السيد)HAMME ADIL)عنوانه)ا))
 RUE DELPECH 84444  25

.AMIENS(France
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد)HAMME ADIL)عنوانه)ا))
 RUE DELPECH 84444  25

AMIENS(France
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (49 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)1271)1.
869I

L’ABECEDAIRE SARL

L›ABECEDAIRE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

L›ABECEDAIRE(SARL
زنقة غيندي وآول كوط إقيمة 

سنيبل الطيبق األر�شي محل رقم 7 ، 
94434، طنجة املغرب

L›ABECEDAIRE(SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : زنقة 
غيندي وآول كوط إقيمة سنيبل 

الطيبق األر�شي محل رقم 7 - 94434 
طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.24865

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (21 املؤرخ في)
شركة ذات) (L’ABECEDAIRE SARL
رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 
مقرهي) وعنوان  344.444) رهم 
اإلآتليعي زنقة غيندي وآول كوط)
محل) األر�شي  الطيبق  سنيبل  إقيمة 
رقم)7)-)94434)طنجة املغرب نتيجة)
لألزمة النيتجة عن آيئحة كوفيد)19.

و عين:
عيي ) ابن  اعتلي   السيد)1))
إقيمة) (6 البحتري) زنقة  وعنوانه)ا))
 94444  19 الشقة) (5 األمينة الطيبق)

طنجة املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
زنقة) وفي  (2422 نونبر) (21 بتيريخ)
سنيبل) إقيمة  كوط  وآول  غيندي 
الطيبق األر�شي محل رقم)7)-)94434 

طنجة املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم))26482.
874I

TAWTIN CENTER

 BERRISSOUL
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TAWTIN CENTER
 N°78 RUE 539 EL(JADIDA ،
24000، EL(JADIDA(MAROC

 BERRISSOUL CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي ارض 
لكريريز  وار املريشيت الطيبق 
السفلي  ائر1 موالي عبد هللا - 

444)2 الجد د1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
24119

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
.BERRISSOUL CONSTRUCTION
تشييد) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

املبيني
تيآر موا  البنيء)بيلتفصيل

املقر) مختلفةعنوان  أعليل 
لكريريز  وار) ارض  (: االآتليعي)
السفلي  ائر1) الطيبق  املريشيت 
الجد د1) (2(444 (- عبد هللا) موالي 

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد املصطفى بريسول):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
السيد املصطفى بريسول):)1444 

بقيلة)144) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
بريسول) املصطفى  السيد 
عنوانه)ا)) وار املريشيت  ائر1 موالي)

عبد هللا)444)2)الجد د1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
بريسول) املصطفى  السيد 
عنوانه)ا)) وار املريشيت  ائر1 موالي)

عبد هللا)444)2)الجد د1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ))1) آنبر)

2422)تحت رقم)29516.

871I

ازويتي ابراهيم))شخص ذاتي)

EL BAKRI APICULTURE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي)
5، علير1 أسكور، شيرع طيرق بن 
زيي  ، 344)1، سوق أربعيء الغرب 

املغرب
EL(BAKRI(APICULTURE شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي املسير1 
الخضراء، م أ، زنقة 28، رقم 35 - 

92154 القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
3573

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 12) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 EL (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BAKRI(APICULTURE
تربية) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

النحل.
بحليع) الفالحي  االستغالل  (-

أشكيله.
غير) أو  املبيشر1  املسيهلة  (-
املبيشر1 في آليع املشيريع الفالحية)

أو الفالحية الصنيعية.
وامالت) املنتوآيت  تيآر  (-

الفالحية.
آليع) وتصد ر  استيرا   (-

املنتوآيت وامالت الفالحية.
-)إنجيز املشيريع واألشغيل املرتبطة)

بيلعيلم القروي.
-)أشغيل مختلفة.

-)املفيوضيت التجيرية.
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العللييت) كل  العلوم  وعلى  (-
املدنية،)التجيرية،)الصنيعية،)امليلية)
بأحد) املرتبطة  العقيرية  أو  املنقولة 
األهداف املشير إليهي أعاله والتي من)
املقر) الشركةعنوان  تطوير  شأنهي 
م) حي املسير1 الخضراء،) (: االآتليعي)
أ،)زنقة)28،)رقم)35)-)92154)القصر)

الكبير املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد البكري عبد الجبير):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
الجبير) عبد  البكري  السيد 
م) الخضراء،) املسير1  حي  عنوانه)ا))
35 92154)القصر) 28،)رقم) أ،)زنقة)

الكبير املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
الجبير) عبد  البكري  السيد 
م) الخضراء،) املسير1  حي  عنوانه)ا))
35 92154)القصر) 28،)رقم) أ،)زنقة)

الكبير املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) الكبير  بيلقصر  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)4)3.
872I

zagora(consulting(sarl

ASMA NEGOCES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

zagora(consulting(sarl
رقم119 شيرع محلد الخيمس ، 

7944)، زاكور1 املغرب
ASMA NEGOCES شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي  رعة 

املصلى زاكور1 - 7944) زاكور1 
املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 

.2471

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تلت) (2422 16) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):

عبد هللا ملكي) ((1( تفويت السيد)

أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.444

((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.444

13) آنبر) بتيريخ) ملكي  اسليعيل 

.2422

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) االبتدائية بزاكور1 بتيريخ)

2422)تحت رقم)3)3.

873I

afaqconseil

ELAAZ AGRI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

ELAAZ AGRI شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الطيبق 

األر�شي محل رقم 1 تجزئة تسيوت 
رقم )24 تلاللت قلعة السراغنة 

- 52)3) تلاللت قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

5523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (2(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ELAAZ(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.AGRI
-1تيآر) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

املستلزميت الفالحية واملعدات
-2مقيول االنشيءات ألنظلة الري)

أو التنقيط
األعليل) مختلف  -3مقيول 
(: االآتليعي) املقر  واإلنشيءاتعنوان 
تجزئة) (1 رقم) األر�شي محل  الطيبق 
قلعة) تلاللت  (24( رقم) تسيوت 
قلعة) تلاللت  ((3(52 (- السراغنة)

السراغنة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(: الد ن) صالح  العز  ابو  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
الد ن) صالح  العز  ابو  السيد 
عنوانه)ا)) وار اوال  منصور الطلوح)
راس العين سيدي بوعتلين ابن آرير)

3154))ابن آرير املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
الد ن) صالح  العز  ابو  السيد 
عنوانه)ا)) وار اوال  منصور الطلوح)
راس العين سيدي بوعتلين ابن آرير)

3154))ابن آرير املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتيريخ)29 

نونبر)2422)تحت رقم)496/2022.
87(I

CAUDEC CONSEIL

حبيب بن حسين طرنسبور
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

CAUDEC CONSEIL
 Angle(Bd(El(Hachimi(El(Filali
(Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA(MAROC

حبيب بن حسين طرنسبور شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زاوية 
طريق الربيط وشيرع الشفشيوني 
الطيبق 1 الشقة 7 عين السبع - 

24184 البيضيء املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(55897

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم) (2422 48) آنبر) في) املؤرخ 
الحيلي) االآتليعي  املقر  تحويل 
الربيط) طريق  »زاوية  من) للشركة 
1)الشقة) وشيرع الشفشيوني الطيبق)
البيضيء) (24184 (- السبع) عين  (7
الربيط) طريق  »زاوية  إلى) املغرب«)
5)الشقة) وشيرع الشفشيوني الطيبق)
39ـ4))عين السبع)-)24184)البيضيء)

املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9)8548.
875I

FLASH ECONOMIE

 POLY ASSISTANCES
TECHNIQUES

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 POLY ASSISTANCES

TECHNIQUES شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 54 
اسفي 2 - 6444) اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.3467
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 )1) آنبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 
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 POLY الوحيد) الشريك  ذات 
 ASSISTANCES TECHNIQUES
544.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
 54 رقم) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
املغرب) اسفي  ((6444 (- (2 اسفي)
نشيط) اي  وآو   عدم  (: ل) نتيجة 

تجيري.
 54 و حد  مقر التصفية ب رقم)

اسفي)2)-)6444))اسفي املغرب.)
و عين:

معقول) املهدي  السيد)1))
54)مجلوعة م ش) وعنوانه)ا))روض)
 (6444 الدرعي) اعزيب  اسفي2) ف 

اسفي املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بآسفي  االبتدائية 

2422)تحت رقم)1177.
876I

CAUDEC CONSEIL

حبيب بن حسين طرنسبور
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رفع رأسليل الشركة

CAUDEC CONSEIL
 Angle(Bd(El(Hachimi(El(Filali
(Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA(MAROC
حبيب بن حسين طرنسبور شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زاوية 

طريق الربيط وشيرع الشفشيوني 
الطيبق 5 الشقة 39ـ4) عين السبع - 

24184 البيضيء املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(55897

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم) (2422 48) آنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
من) أي  »1.444.444) رهم«)
»1.444.444) رهم«)إلى)»2.444.444 

 رهم«)عن طريق):)إ ميج احتييطي أو)
أربيح أو عالوات إصدار في رأس امليل.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9)8548.
877I

Cabinet(Comptable(Azmani(Mounsef

ISOMA 2B
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet(Comptable(Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL
Hoceima(Maroc

ISOMA 2B شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي املكين 
املسمى« أفراس لغبير« حوز ا ت 
مو�شى وعلر.امزورن.الحسيلة - 

32444 الحسيلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
3969

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ISOMA 2B
نقل) (- (: بإ جيز) الشركة  غرض 

البضيئع لحسيب الغير.
الغير) والطرو   األمتعة  نقل  (-

املصحوبة لحسيب الغير.
وتصد ر.عنوان) استيرا   (-
املسمى«) املكين  (: االآتليعي) املقر 
مو�شى) ا ت  حوز  لغبير«) أفراس 
 32444 (- وعلر.امزورن.الحسيلة)

الحسيلة املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد سلير محلد):)1.444)حصة)
بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

 42 السيد سلير محلد عنوانه)ا))
زنقة بركين امزورن)32444)الحسيلة)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ربيع  بنصد ق  السيد 
الحسيلة) (32444  وار ازغي ن لوطي)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) بيلحسيلة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)356.
878I

»N.(AMAR(AUDIT(&(CONSULTING(»N2AC

 شركة استثمار عقاري برأس 
 GLOBAL HEALTH مال متغير

)FUND (SPI
تأسيس شركة املسيهلة

 N. AMAR(AUDIT &
»CONSULTING »N2AC

غيندي مول ، شيرع غيندي ، علير1 7 
 MAARIF شقة 5، معيريف تلد د ،

EXTENSION ، 20000، الدار 
البيضيء املغرب

 شركة استثلير عقيري برأس ميل 
 GLOBAL HEALTH FUND متغير

SPI)) »شركة املسيهلة« 
وعنوان مقرهي االآتليعي: زاوية 
طريق الجد د1 وزنقة أبو ظبي -، 

24244 الدار البيضيء املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املسيهلة«
رقم التقييد في السجل التجيري 

.566495
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 46) آنبر)
األسي�شي لشركة املسيهلة بيملليزات)

التيلية:

شكل الشركة):)شركة املسيهلة.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)
متغير) ميل  برأس  عقيري  استثلير 

.(GLOBAL HEALTH FUND (SPI
استثلير) (: غرض الشركة بإ جيز)
زاوية) (: االآتليعي) املقر  عقيريعنوان 
(- ظبي) أبو  وزنقة  الجد د1  طريق 

24244)الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة:)99)سنة.
ويبلغ رأسليل الشركة)3.444.444 

 رهم،
مقسم كيلتيلي:

 Valoris( Group( S.A الشركة)
144) رهم) بقيلة) حصة  (:( 7.500

للحصة.
 Valoris( Corporate الشركة)
حصة بقيلة) (Finance( S.A( :( 7.500

144) رهم للحصة.
 Capital( Trust( S.A( : الشركة)
144) رهم) بقيلة) حصة  (15.444

للحصة.
مجلس) أو أعضيء) املتصرفون  (- (

الرقيبة:)
 Valoris( Group( S.A الشركة)
الجعيدي) السيد  وسف  ويلثلهي 
زاوية) عنوانه)ا)) متصرف  بصفته)ا))
ظبي) أبو  وزنقة  الجد د1  طريق 

24244)الدار البيضيء)املغرب
 Capital( Trust( S.A الشركة)
اوشريف) انس  السيد  ويلثلهي 
(،54 عنوانه)ا)) متصرف  بصفته)ا))
الدار البيضيء) (24444 شيرع رشيدي)

املغرب
 Morocco( Real( Estate الشركة)
السيد) ويلثلهي  (Management( S.A
بصفته)ا)) بخيلد  بن  منتصر  محلد 
رئيس مد ر عيم عنوانه)ا))زاوية طريق)
الجد د1 وزنقة أبو ظبي)24244)الدار)

البيضيء)املغرب
بصفته)ا) بندفعة  نوفل   السيد 

 24 عنوانه)ا)) متصرف 
 HEATHERLEA GROVE
 WORCESTER( PARK( KT4( 8GB
املللكة) لندن  (LONDRES LS XX

املتحد1
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مراقب أو مراقبي الحسيبيت):
الشركة)AUDICIS)ويلثلهي السيد)
مراقب) )ا)بصفته  بومسلير) محلد 
الحسيبيت عنوانه)ا))158،)شيرع أنفي)

24254)الدار البيضيء)املغرب
 N. AMAR AUDIT ET الشركة)
CONSULTING)ويلثلهي السيد نوفل)
الحسيبيت) مراقب  )ا)بصفته  اعلير)
عنوانه)ا))غيندي مول،)شيرع غيندي،)
(- (7 علير1) التلد د،) املعيريف  حي 
شقة)5 24444)الدار البيضيء)املغرب

األسي�شي) النظيم  مقتضييت 
وتوزيع) االحتييطي  بتكوين  املتعلقة 

األربيح):
النظيم) من  (27 لللي 1) الرآوع 

األسي�شي
.

املنصوص) الخيصة  اإلمتييزات 
عليهي لكل شخص):

ال�شيء.
بقبول) متعلقة  مقتضييت 
تفويت) لهم  املخول  األشخيص 
األسهم وتعيين آهيز الشركة املخول)

له البث في طلبيت القبول):
مؤرخ) (Agrément( de( l’AMMC  
AG/ رقم) تحت  نونبر2422) (29 في)

.SPI/032/2022
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851183.

879I

COMPTAELISSAOUI

B.T.P FARAMAR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش علير1 أآعون رقم 
7 الطيبق الثيني القصر الكبير ، 
92154، القصر الكبير املغرب

B.T.P FARAMAR شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي املسير1 
الخضراء شيرع االرتقيء رقم 2 

القصر الكبير - 92154 القصر الكبير 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.1277
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 46) آنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 B.T.P FARAMAR الوحيد) الشريك 
14.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي املسير1)
الخضراء)شيرع االرتقيء)رقم)2)القصر)
الكبير)-)92154)القصر الكبير املغرب)

نتيجة ل):)حل الشركة.
حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
املسير1 الخضراء)شيرع االرتقيء)رقم)2 
القصر الكبير)-)92154)القصر الكبير)

املغرب.)
و عين:

السيد)1))مريم العلوي وعنوانه)ا))
فرنسي) كفييون  (92154 فرنسي)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) الكبير  بيلقصر  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)334.
884I

HR AUDIT

PCWAY
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

HR AUDIT
 BD AL QODS IMM LES

 ROSIERS(APPT(A22 ، 20460،
CASABLANCA MAROC

PCWAY شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مينضروني 
الزنقة 25 الرقم 32،34 عين الشق - 

64)24 الدارالبيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.39843
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 22)غشت) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 1.42(.444 مبلغ رأسليلهي) (PCWAY
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
 32،34 الرقم) (25 الزنقة) مينضروني 
الدارالبيضيء) (24(64 (- الشق) عين 
املغرب نتيجة ل):)الوضع االقتصي ي)

وارتفيع املصيريف.
و حد  مقر التصفية ب مينضروني)
الزنقة)25)الرقم)32،34)عين الشق)-)

64)24)الدارالبيضيء)املغرب.)
و عين:

أحجكون) فيطلة  السيد)1))
 25 الزنقة) مينضروني  وعنوانه)ا))
 24(64 الشق) عين  (36 الرقم)
((1( كلصفي) املغرب  الدارالبيضيء)

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 34 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)24)8)8.
881I

COMPTAELISSAOUI

طرنسفير الكنفاوي
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش علير1 أآعون رقم 
7 الطيبق الثيني القصر الكبير ، 
92154، القصر الكبير املغرب

طرنسفير الكنفيوي شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : شيرع 24 
غشت اقيمة رقم 151 شقة رقم 16 
القصر الكبير - 92154 القصر الكبير 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.1987
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (16 املؤرخ في)
ذات) شركة  الكنفيوي  طرنسفير 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
 151 رقم) اقيمة  غشت  (24 شيرع)
شقة رقم)16)القصر الكبير)-)92154 
القصر الكبير املغرب نتيجة لتصفية)

الشركة.
و عين:

الكنفيوي) السيد)1)) وسف 
 151 رقم) الربيط  طريق  وعنوانه)ا))
القصر الكبير) (92154 القصر الكبير)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 24 وفي شيرع) (2422 نونبر) (16 بتيريخ)
 16 151)شقة رقم) غشت اقيمة رقم)
القصر الكبير)-)92154)القصر الكبير)

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 12 بتيريخ) الكبير  بيلقصر  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)331.

882I

FDBM(Consulting

شركة أوراش ميدلت
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FDBM(Consulting
 Av(Ghinia(imm(El(bouaami
 2 Premier(Etage(Appart(N،

54350، MIDELT(Maroc
شركة أوراش ميدلت شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي قصر 
بويسروان مركز النزالة - 354)5 

ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 



359 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
3339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة) (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

أوراش ميدلت.
البنيء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
وأشغيل مختلفة والتجير1عنوان املقر)
مركز) بويسروان  قصر  (: االآتليعي)

النزالة)-)354)5)ميدلت املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد سعيد عالم):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد سعيد عالم عنوانه)ا))رقم)
ا رومليل) الرو اني  شيرع محلد  (34

354)5)ميدلت املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد عالم عنوانه)ا))رقم)
ا رومليل) الرو اني  شيرع محلد  (34

354)5)ميدلت املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) االبتدائية بليدلت بتيريخ)

2422)تحت رقم)292.
883I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

 STE ATM INTERNATIONAL
BUSINESS

إعالن متعد  القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY(EL(MASSIRA(BP 5523
 LAAYOUNE ، 70000، Laayoune

maroc
 STE ATM INTERNATIONAL

BUSINESS »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع 
محج محلد السي س بيلقرب من 
فندق نون - 74444 العيون املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.27289
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)24) آنبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:41 رقم) قرار 
(: االآتليعي) املقر  تغيير  مي لي:)
املقر) بتغيير  الوحيد  الشريك  قيم 
االآتليعي للشركة من املقر القد م):)
6)شيرع مكة) 6))ر�شى هللا رقم) زنقة)
شيرع) (: الجد د) العنوان  الى  العيون 
من) بيلقرب  السي س  محلد  محج 

فندق نون العيون)
على) الذي  نص  (:42 رقم) قرار 
مي لي:)اضيفة انشطة اجرى للشركة)
:)قيم الشريك بيضيفة انشطة اجرى)
مطعم) (: الشركة) نشيط  الى  آد د1 
سنيك) الجيهز1  االكل  اطبيق  بيع 
تنيم) والعصيئر  واملشروبيت  مقهى 
الحفالت الد نية والحفالت العيئلية)
النقل الطرقي للسلع من اآل الغير)
الخيص) النقل  الذاتي  االنتفيع  او 
الغذائية) املوا   بيع  لالشخيص 

بيلجللة والتقسيط)
على) الذي  نص  (:43 رقم) قرار 
تم االحتفيظ) (: تسيير للشركة) مي لي:)
كلسيير) الطعيم  ابو  عالء) بيلسيد 

وحيد للشركة)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:41 رقم) بند 
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  مي لي:تم 
24) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3573/2022.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3573/2022..

88(I

FDBM(Consulting

ريالينوف انديستري
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FDBM(Consulting

 Av(Ghinia(imm(El(bouaami

 2 Premier(Etage(Appart(N،

54350، MIDELT(Maroc
رييلينوف انديستري شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي 

تشيروت ازكيغن زا د1 - 354)5 

ميدلت املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

33(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (34

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
رييلينوف انديستري.

البنيئيت) (: غرض الشركة بإ جيز)

الحد د ة.)أشغيل مختلفة)

حي) (: االآتليعي) املقر  عنوان 

 5(354 (- زا د1) ازكيغن  تشيروت 

ميدلت املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

البيض) اللطيف  عبد  السيد 

144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444 (:

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

البيض) اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا)) وار ابويه زنقة)2))رقم))1 

البيضيء) الدار  (94444 السبع) عين 

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

البيض) اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا)) وار ابويه زنقة)2))رقم))1 

البيضيء) الدار  (94444 السبع) عين 

املغرب)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

15) آنبر) االبتدائية بليدلت بتيريخ)

2422)تحت رقم)293.

885I

zagora(consulting(sarl

ASMA NEGOCES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير آد د للشركة

zagora(consulting(sarl

رقم119 شيرع محلد 

الخيمس ، 7944)، زاكور1 

املغرب--------------------

ASMA NEGOCES شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي  رعة 

املصلى زاكور1 - 7944) زاكور1 

املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.2471

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

2422)تم تعيين) 16) آنبر) املؤرخ في)

ملكي) مسير آد د للشركة السيد)1))

اسليعيل كلسير وحيد

تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) االبتدائية بزاكور1 بتيريخ)

2422)تحت رقم)3)3.

886I



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   360

IMEXFID

 GROUPE SCOLAIRE
BELEVEDERE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تعيين مسير آد د للشركة

IMEXFID
 RTE(MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE(ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
 GROUPE SCOLAIRE

BELEVEDERE PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

 34rue وعنوان مقرهي اإلآتليعي
 Dellys(Belvédère - 20300

.Casablanca(MAROC
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.1(8371

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تعيين) (2422 نونبر) (4( املؤرخ في)
السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

BOUFASS(Siham)كلسير وحيد
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)))8512.
887I

STE COMPTA INO SARL

 STE MORSLI ETUDES
 ET SUIVI TECHNIQUES
 ET TRAVAUX DIVERS »

SMES2TD « SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

STE COMPTA INO SARL
 MHAITA(TAROUDANT ،

83000، TAROUDANT(MAROC
 STE MORSLI ETUDES ET SUIVI

 TECHNIQUES ET TRAVAUX
 DIVERS » SMES2TD « SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الحي 
املحلدي رقم 96 لسطيح تيرو انت 

- 83444 تيرو انت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.6661
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 أكتوبر) (45 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
 STE MORSLI ETUDES ET SUIVI
 TECHNIQUES ET TRAVAUX
DIVERS(»(SMES2TD(«(SARL)مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
املحلدي) الحي  اإلآتليعي  مقرهي 
 83444 (- لسطيح تيرو انت) (96 رقم)
اآليع) (: نتيجة ل) تيرو انت املغرب 

الشركيء)على تصفية الشركة.
الحي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
املحلدي رقم)96)لسطيح تيرو انت)-)

83444)تيرو انت املغرب.)
و عين:

مرسلي) عبدالرحلين  السيد)1))
وعنوانه)ا))علير1 االشغيل العلومية)
املحي طة تيرو انت)83444)تيرو انت)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 25 بتيريخ) بتيرو انت  االبتدائية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)748.

888I

STE COMPTA INO SARL

 STE MORSLI ETUDES
 ET SUIVI TECHNIQUES
 ET TRAVAUX DIVERS »

SMES2TD « SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

STE COMPTA INO SARL
 MHAITA(TAROUDANT ،

83000، TAROUDANT(MAROC
 STE MORSLI ETUDES ET SUIVI

 TECHNIQUES ET TRAVAUX
 DIVERS » SMES2TD « SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : الحي 
املحلدي رقم 96 لسطيح تيرو انت 

- 83444 تيرو انت املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.6661

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)45)أكتوبر)2422)تقرر حل)
 STE MORSLI ETUDES ET SUIVI
 TECHNIQUES ET TRAVAUX
 DIVERS( »( SMES2TD( «( SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
املحلدي) الحي  اإلآتليعي  مقرهي 
 83444 (- لسطيح تيرو انت) (96 رقم)
الآليع) نتيجة  املغرب  تيرو انت 

الشركيء)على تصفية الشركة.
و عين:

مرسلي) عبدالرحلين  السيد)1))
وعنوانه)ا))علير1 االشغيل العلومية)
املحي طة تيرو انت)83444)تيرو انت)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
الحي) وفي  (2422 أكتوبر) (45 بتيريخ)
املحلدي رقم)96)لسطيح تيرو انت)-)

83444)تيرو انت املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 25 بتيريخ) بتيرو انت  االبتدائية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)749.

889I

W.S.A CONSULTING SARL

 EXIT MAROC ,
INTERNATIONAL2 SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتليعي للشركة

W.S.A CONSULTING SARL
29، زنقة علر ابن العيص الطيبق 

 TANGER ،94444 ، 26 الثيلث رقم
MAROC

 EXIT MAROC ,
INTERNATIONAL2 SARL شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
بتهوفن إقيمة املوحد ن الطيبق 
األول رقم 52 - 94444 طنجة 

املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.59765

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم تحويل) (2422 نونبر) (2( املؤرخ في)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
املوحد ن) إقيمة  بتهوفن  »شيرع 
الطيبق األول رقم)52)-)94444)طنجة)
»شيرع القوات املسلحة) إلى) املغرب«)
 2 طنجة) جليج  برج  اقيمة  امللكية 
 94444 (- (153 شقة رقم) (7 الطيبق)

طنجة املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264655.

894I

FLASH ECONOMIE

OWL EYE SECURITY 
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 OWL EYE SECURITY شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي القدس 

زنقة رقم 2 - 73444 الداجلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
235(9

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 16) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 OWL (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.EYE SECURITY
أنشطة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
االآتليعي) املقر  جيصةعنوان  أمنية 
 73444 (- (2 حي القدس زنقة رقم) (:

الداجلة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: آوى) شريف  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) آوى  شريف  السيد 
 73444 5 38)رقم) بلوك) (1 حي االمل)

الداجلة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) آوى  شريف  السيد 
 73444 5 38)رقم) بلوك) (1 حي االمل)

الداجلة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2188.
891I

FLASH ECONOMIE

DAKHLA TRIPS AWAY
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة
FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées
 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
DAKHLA(TRIPS(AWAY شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي أم 

التون�شي رقم 66 - 73444 الداجلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

23545

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 17) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.DAKHLA(TRIPS(AWAY
اإلقيمة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
السييحية وغيرهي من أميكن اإلقيمة)
العللييت) آليع  (- األآل) قصير1 
املقر) السفر.عنوان  بوكيلة  املتعلقة 
االآتليعي):)حي أم التون�شي رقم)66)-)

73444)الداجلة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
544)حصة) (: السيد منتو التروزي)

بقيلة)144) رهم للحصة.
 254 (: لعرو�شي) تفرح  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد محلد سيلم التروزي):)254 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) التروزي  منتو  السيد 
 65 حي الغفران محلد الرفيعي رقم)

73444)لداجلة املغرب.
عنوانه)ا)) لعرو�شي  تفرح  السيد 
ميشلفن) زنقة آبل  (41 املسير1) حي 

رقم)76 73444)الداجلة املغرب.
التروزي) سيلم  محلد  السيد 
زنقة آبل) (41 حي املسير1) عنوانه)ا))
الداجلة) (73444  76 رقم) ميشلفن 

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) التروزي  منتو  السيد 
 65 حي الغفران محلد الرفيعي رقم)

73444)الداجلة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 13 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2158.
892I

VOLTA FER

VOLTA FER فولطا فير
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VOLTA FER
MEKNES(MAROC ،54444 ، .

VOLTA FER فولطي فير شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الطيبق 
األر�شي إقيمة آنين الراحة تجزئة 
رقم 3 اإلسليعيلية 1 شيرع الجيش 
امللكي املد نة الجد د1 مكنيس - 

54444 مكنيس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
57143

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 48) وليوز)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 VOLTA(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

FER)فولطي فير.
بيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
(- القد م) الحد د  جر 1  بيلجللة 
على) املغرب  وجيرج  التجير1  اجل 
الخر 1) أنواع  لجليع  سواء) حد 
(: االآتليعي) املقر  املعدنيةعنوان 
الطيبق األر�شي إقيمة آنين الراحة)
شيرع) (1 اإلسليعيلية) (3 رقم) تجزئة 
الجد د1) املد نة  امللكي  الجيش 

مكنيس)-)54444)مكنيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
: الخيلق) عبد  البرني�شي   السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

الخيلق) عبد  البرني�شي  السيد 
عنوانه)ا))9)زنقة االر ن إقيمة بنيس)

طنجة) (94444  53 شقة) (7 أو طيبق)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

البيسط) عبد  بللكي  السيد 

السعيد1) الحيي1  فيال  عنوانه)ا))

طريق فيس حي املنزه)54444)مكنيس)

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

شتنبر) (46 بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)3196.

893I

PREMIUM FINANCE

ARCO AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT(LEVET(ET(FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

ARCO AGRICOLE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شقة رقم 

3 الطيبق الثيني رقم 951 تجزئة 

املسير طريق آسفي - 4444) مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131875

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (43

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ARCO(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.AGRICOLE
استغالل) (: غرض الشركة بإ جيز)
آليع انواع األرا�شي الزراعية إنتيج)
واستغالل آليع املنتجيت الزراعية)
في السوق الداجلي والخيرجي.عنوان)
املقر االآتليعي):)شقة رقم)3)الطيبق)
تجزئة املسير طريق) (951 الثيني رقم)

آسفي)-)4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد اسليعيل اال ري�شي ابوعلي)
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444 (:

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد اسليعيل اال ري�شي ابوعلي)
عنوانه)ا))تجزئة ملحيطة رقم)7)شيرع)

ا م عبدهللا)4444))مراكش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسليعيل اال ري�شي ابوعلي)
عنوانه)ا))تجزئة ملحيطة رقم)7)شيرع)

ا م عبدهللا)4444))مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2829)1.
89(I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

RISMA
إعالن متعد  القرارات

RISMA
شركة مسيهــلة ذ ا ت لجـنة مــد 
 ر  ــة ومـجلس الرقـي بـة رأ سلي لهي 

744.)32.69).1   ر هم
مقر هي اال آتلي عي : الدا ر البيضي ء 

97، شيرع مسير1 الخضراء
السجل التجيري : الدار البيضيء رقم 

98349

إعــي 1 مـهـيم أعضيء مجلس الرقيبة
إن الجلع العي م العي ي السنوي)
قـــد) (2422 29) ونيو) بتيريخ) املنعقد 
مجلس) أعضيء) مهـيم  تجد  د  قــرر 
ستة) ملد1  أسليؤهم  الآلتية  الرقيبة 
الجلع) إنعقي   عند  تنتهي  سنوات 
العيم العي  ي املتعلق بحسيبيت سنة)

(:(2427
السيد سڤن لوي بواني

السيد عزالد ن آسوس
السيد زهير بنسعيد

السيد نيكوال بروسو
السيد عي ل  ويري

السيد هشيم العلراني
كراوݣلنيين) كريستيين  السيد 

 ونيك)
السيد محلد بنبراهيم األندلو�شي

السيد) طرف  من  CIMRملثلة   
كللثل  ائم) الشدا ي،) جيلد 

للشركة لد ى مجلس الرقيبة
MCMAملثلة من طرف السيد)  
هشيم بللراح،)كللثل  ائم للشركة)

لد ى مجلس الرقيبة)
إن مجلس الرقيبة املنعقد بتيريخ)

7) و ليو)2422)قـــد قــرر):
لوي) سڤن  السيد  مهيم  تجد د 

بواني،)كرئيس ملجلس الرقيبة
عزالد ن) السيد  مهيم  تجد د 

آسوس نيئب-رئيس مجلس الرقيبة
ى) لد  ني  نـو  الـقـي  اع  اإل  ـد  ثـم 
ء،) الـلحكلة الـتجـيرية بي لدارالـبيضي)
بتي ريخ)19) يسلبر2422)تــحت عـد  )

.854858
مقتطف من أ آل اإل شهي ر

895I

FINANCE HOUSE

LEVEL AND SKILLS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

FINANCE HOUSE
 rue(Ahmed(El(Majjati(Res. 13

 Les(Alpes 1er(étage(n° 8 quartier
 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC

LEVEL(AND(SKILLS شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة أحلد 
املجيطي إقيمة االلب الطيبق االول 
رقم 8 حي املعيريف - 24334 الدار 

البيضيء املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(56867

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تحويل) (2422 نونبر) (4( املؤرخ في)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
االلب) إقيمة  املجيطي  أحلد  »زنقة 
(- حي املعيريف) (8 الطيبق االول رقم)
إلى) املغرب«) البيضيء) الدار  (24334
6)رييض السالم بني مالل) »21)بلوك)

-)4)234)بني مالل املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم))2)851.
896I

TARRAZ COMPANY

TARRAZ COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

TARRAZ COMPANY
5)1 شيرع محلد الخيمس الطيبق 
 Tanger ،94444 ، 28 الرابع شقة

Maroc
TARRAZ COMPANY شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 183 
مركز نريي شيرع ولي العهد مكتب 

65 الطيبق االر�شي طنجة - 94444 
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.982(1
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 34)غشت) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (TARRAZ COMPANY
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي)183)مركز نريي شيرع)

الطيبق االر�شي) (65 ولي العهد مكتب)
طنجة)-)94444)طنجة املغرب نتيجة)

ل):)عدم تحقيق هدف الشركة.
 183 ب) التصفية  مقر  حد   و 
مكتب) العهد  ولي  شيرع  نريي  مركز 
 94444 (- الطيبق االر�شي طنجة) (65

طنجة املغرب.)
و عين:

وعنوانه)ا)) الطراز  نزار  السيد)1))
 (1 رقم) اال وبي  الد ن  صالح  حي 
طنجة) (94444  5 رقم) (1 الطيبق)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
السيد)1))حيتم الطراز وعنوانه)ا))
 (1 رقم) اال وبي  الد ن  صالح  حي 
طنجة) (94444  5 رقم) (1 الطيبق)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
أكتوبر) (46 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)258465.
897I

OURA FIN

سوبيتي & كولوجيستيك
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رفع رأسليل الشركة

OURA FIN
 lot(tarik(immeuble 4 1ére

 étage(appt 46 sidi(moumen
 casablanca، 20400،
CASABLANCA(maroc

سوبيتي & كولوآيستيك شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 219 
ملتقى شيرع الزرقطوني وابرهيم 
الرو اني الرقم 13 البيضيء 39 

شيرع لآللييقوت الطيبق 5 شقة   
البيضيء 24454 البيضيء املغرب.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.543341
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم) (2422 نونبر) (28 في) املؤرخ 
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قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
 99.(44« أي من) »399.444) رهم«)
عن) »44).98)) رهم«) إلى)  رهم«)
مع   ون) مقيصة  إآراء) (: طريق)

الشركة املحد 1 املقدار واملستحقة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)8)27).
898I

MGT CONSULTING

SHOTARO SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MGT CONSULTING
 JNANE(ERRAHMA(GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
SHOTARO SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 14 زنقة 
الحرية الطيبق 3 رقم 5 - 24244 

الدار البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
566129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 )1) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SHOTARO SERVICES
غرض الشركة بإ جيز):)استشيرات)
ووسيط في جدميت االستيرا عنوان)
الحرية) زنقة  (14 (: االآتليعي) املقر 
الدار) (24244 (- (5 رقم) (3 الطيبق)

البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: شوتيرو) اكيوا  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد اكيوا شوتيرو عنوانه)ا))24 
 3 أ) (1 شقة) (3 إقيمة شبيب الطيبق)
بلوك)24)رييض البيض)24244)الدار)

البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اكيوا شوتيرو عنوانه)ا))24 
 3 أ) (1 شقة) (3 إقيمة شبيب الطيبق)
بلوك)24)رييض البيض)24244)الدار)

البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851212.
899I

COFIDEC

LYKOREAN STYLE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

COFIDEC
 Etg 1, hay(Al(Azhar (sidi
 Bernoussi( , n° 36, Tr

 Casablanca، 20600، (/1
CASABLANCA املغرب

LYKOREAN(STYLE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 7 
رقم 5 الطيبق الثيني شقة رقم ) 

السعي 1 سيدي البرنو�شي - 24624 
الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
566439

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.LYKOREAN(STYLE
بيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
واملكلالت) التجليل  موا   وتوزيع 
الغدائيةعنوان املقر االآتليعي):)زنقة)
 ( الطيبق الثيني شقة رقم) (5 رقم) (7
 24624 (- السعي 1 سيدي البرنو�شي)

الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
حصة) (37 (: السيد1 يسرى اولبي)

بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد1 فيطلة الزهراء)اولبي):)37 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
حصة) (15 (: اولبي) السيد1 حنين 

بقيلة)144) رهم للحصة.
حصة) (11 (: اولبي) سير1  السيد1 

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) اولبي  يسرى  السيد1 
17)زنقة كرونوبل الصخور السو اء)

24343)الدار البيضيء)املغرب.
اولبي) الزهراء) فيطلة  السيد1 
زنقة) كرونوبل  إقيمة  (17 عنوانه)ا))
الصخور السو اء) (2 كرونوبل شقة)

24343)الدار البيضيء)املغرب.
عنوانه)ا)) اولبي  حنين  السيد1 
الصخور) (2 زنقة كرونوبل شقة) (17
البيضيء) الدار  (24343 السو اء)

املغرب.
 17 السيد1 سير1 اولبي عنوانه)ا))
إقيمة كرونوبل زنقة كرونوبل شقة)
الدار) (24343 السو اء) الصخور  (2

البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اولبي  يسرى  السيد1 
17)زنقة كرونوبل الصخور السو اء)

24343)الدار البيضيء)املغرب

اولبي) الزهراء) فيطلة  السيد1 
زنقة) كرونوبل  إقيمة  (17 عنوانه)ا))
الصخور السو اء) (2 كرونوبل شقة)

24343)الدار البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854958.
944I

ibtihal(fiduciaire

mnasra travaux divers
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

ibtihal(fiduciaire
 bloc(h(n 62 ,ouled(oujih(kenitra

، 14000، kenitra(maroc
mnasra(travaux(divers شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار 

لعفي فة آليعة ملنيصر1 الطريق 
التينوي241) - 444)1 القنيطر1 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

67641
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.mnasra(travaux(divers
بيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) بيلتقسيطعنوان  العقيقير 
آليعة) لعفي فة  :) وار  االآتليعي)
(- التينوي241)) الطريق  ملنيصر1 

444)1)القنيطر1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: الزراولة) لحبي�شي  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
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السيد1 كربلة برييح):)544)حصة)
بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) برييح  كريلة  السيد1 
)))شيرع  وسف بن تيشفين رقم)31 

444)1)القنيطر1 املغرب.
السيد لحبي�شي الزراولة عنوانه)ا))
)))شيرع  وسف بن تيشفين رقم)31 

444)1)القنيطر1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحبي�شي الزراولة عنوانه)ا))
)))شيرع  وسف بن تيشفين رقم)31 

444)1)القنيطر1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 48 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

شتنبر)2422)تحت رقم)93632.

941I

THE OFFICE

LA BEAUTE D›ARTISTE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE OFFICE
 bd(abdelmoumen 119 119
 bd(abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC
LA(BEAUTE(D›ARTISTE شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 241 
شيرع مصطفى املعني الطيبق 1 رقم 

8 الدار البيضيء 244444 الدار 
البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
566455

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 49) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LA (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BEAUTE D’ARTISTE
مركز) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) والتجليلعنوان  الحالقة 
مصطفى) شيرع  (241 (: االآتليعي)
املعني الطيبق)1)رقم)8)الدار البيضيء)

244444)الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: هشيم) الزوين  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
 1.444 (: هشيم) الزوين  السيد 

بقيلة)144) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) هشيم  الزوين  السيد 
 87 ))رقم) 1)زنقة) حي موالي رشيد م)

244444)الدار البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) هشيم  الزوين  السيد 
 87 ))رقم) 1)زنقة) حي موالي رشيد م)

244444)الدار البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
 آنبر)2422)تحت رقم)44854965.

942I

FLASH ECONOMIE

LAD TRADING 
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 LAD TRADING شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 332 

ابراهيم الرو اني الطيبق 5 رقم 21 

اقيمة ريحين حي املعيريف - 24444 

الدار البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(75277

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في)19)أكتوبر)2422)تقرر حل)

 LAD(1 شركة ذات املسؤولية املحدو

 144.444 TRADING)مبلغ رأسليلهي)

 332  رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي)
 21 رقم) (5 ابراهيم الرو اني الطيبق)

 24444 (- اقيمة ريحين حي املعيريف)

الدار البيضيء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

وآو  اي نشيط تجيري.

 332 ب) التصفية  مقر  حد   و 
 21 رقم) (5 ابراهيم الرو اني الطيبق)

 24444 (- اقيمة ريحين حي املعيريف)

الدار البيضيء)املغرب.)

و عين:

وعنوانه)ا)) الضو  عزيز  السيد)1))

 31 3)م س ب6)علير1)   ير االندلس)

الدار) (24444 بوسكور1) (13 شقة)

البيضيء)املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 34 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)39842.

943I

fiducinfo(sarlau

LE CULINAIRE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo(sarlau

 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard(Hassan(II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech(Maroc

LE CULINAIRE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شقة رقم 
)E1 الطيبق 1 الزاوية رقم 65 طريق 

رقم 69 آنيح E »ويفيق155« - 
444)1 القنطر1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
67721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 LE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.CULINAIRE
ملون) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

الحفالت)
تنظيم الحفالت واملنيسبيتعنوان)
 E1( رقم) شقة  (: االآتليعي) املقر 
65)طريق رقم) الزاوية رقم) (1 الطيبق)
 1(444 (- »ويفيق155«) (E آنيح) (69

القنطر1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 (4.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 (44 (: ابتهيج) املرغدي  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد1 املرغدي ابتهيج عنوانه)ا))
تيرغة) ((73 رقم) مصلدي  اقيمة 

4444))مراكش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 املرغدي ابتهيج عنوانه)ا))
تيرغة) ((73 رقم) مصلدي  اقيمة 

4444))مراكش املغرب
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93761.
94(I

FLASH ECONOMIE

كوزينا
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

COSINA
شركة ذات مسؤولية محدو 1، 

رأسليلهي 144.444  رهم
املقر الرئيس: الحي الصنيعي – عين 

عتيق
السجل التجيري: 5.237) - 

التعريف الضريبي: 43344422
التعريف الضريبي: 

441537248444435
نقل املقر الرئي�شي

الجلع) محضر  بلوآب  أوال:)
 27 بتيريخ) املنعقد  العيم االستثنيئي 
أكتوبر)2422،)قرر الشركيء)في شركة)
»كوسيني«)نقل املقر الرئيس للشركة:
من):)الحي الصنيعي)–)عين عتيق.

(،6 إقيمة نعيم،)شقة) تلير1،) (: إلى)
عليرG(1،)حي ابن رشد.

تعد ل) تم  لذلك،) تبعي  ثينيي:)
الفصل)))من النظيم األسي�شي)»مقر)

الشركة«.
بكتيبة) القينوني  اإل داع  ثيلثي:تم 
التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 
 2422 13) آنبر) بتيريخ) بيلربيط،)

تحت عد )131153.
للخالصة والتذكير

هيئة التسيير
945I

SOCIETE FIDAV SARL

STE ISMAILIA-EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعد ين علير1 13 شقة 3 

املد نة الجد د1 ، 54444، مكنيس 
املغرب

STE(ISMAILIA-EVENTS شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 4) 
آنيح 8 تجزئة قرطبة - 54444 

مكنيس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(7681

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (2( املؤرخ في)
 STE(1 شركة ذات املسؤولية املحدو
رأسليلهي) مبلغ  (ISMAILIA-EVENTS
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
تجزئة) (8 آنيح) ((4 رقم) اإلآتليعي 
املغرب) مكنيس  (54444 (- قرطبة)
الشركة لم تحقق الغي ة) (: نتيجة ل)

من إنشيئهي.
 (4 و حد  مقر التصفية ب رقم)
 54444 (- قرطبة) تجزئة  (8 آنيح)

مكنيس املغرب.)
و عين:

السيد)1))حسن بيتيس وعنوانه)ا))
فيال رقم)129)قطيع)3)تجزئة الضحى)
املغرب) مكنيس  (54444 توالل)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)1346.
946I

GHIZLANE DOUBLANE

DADESS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 علير1 العبدي شيرع محلد 
السي س ، 444)2، الجد د1 املغرب
DADESS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي النجد 
1 ندى 6 - 444)2 الجد د1 املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.15811

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (15 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (DADESS
اإلآتليعي حي)  رهم وعنوان مقرهي 
الجد د1) (2(444 (- (6 ندى) (1 النجد)

املغرب نتيجة ل):)وقف النشيط.
و حد  مقر التصفية ب حي النجد)
1)ندى)6)-)444)2)الجد د1 املغرب.)

و عين:
السيد)1))حليد الدوج وعنوانه)ا))
املغرب) جريبكة  (2(444 جريبكة)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ))1) آنبر)

2422)تحت رقم)29522.

947I

MAGIC CONSEIL

NADARIT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

MAGIC CONSEIL
 BD(MOUKAWAMA(ETG 6 81
 N° 11 – Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
NADARIT شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

املقيومة الطيبق 6 رقم 11 - 24444 
الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
565861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.NADARIT
أعليل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

مختلفة
أعليل البنيء...

شيرع) (: االآتليعي) املقر  عنوان 
 24444 (- (11 6)رقم) املقيومة الطيبق)

الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: عبدهللا) عفيف  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد برحومي صالح الد ن):)544 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد عفيف عبدهللا عنوانه)ا))
حي الهدى بلوك)42)الرقم)41 24444 

بني مالل املغرب.
الد ن) صالح  برحومي  السيد 
 1( رقم) (2 إ نيس) تجئة  عنوانه)ا))
مالل) بني  (24444 مراكش) طريق 

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حسن  وامغير  السيد 
بني مالل) (2 الرقم) (2 حي اورير زنقة)

24444)بني مالل املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854874.

948I

CAB ADVICE

 GRAND MAROC
PROTECTION

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتليعي للشركة

CAB ADVICE
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شيرع محلد الخيمس علير1 رقم 
8)1 الطيبق األول شقة رقم 2 ، 

16444، سيدي قيسم املغرب
 GRAND MAROC PROTECTION
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي املركب 
الحسيني 3 الفتح - 94444 طنجة 

املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.29387

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)47) آنبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
 94444 (- الفتح) (3 »املركب الحسيني)
إلى)»حي الطيلب رقم) طنجة املغرب«)

46)-)16444)سيدي قيسم املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 االبتدائية بسيدي قيسم بتيريخ)

 آنبر)2422)تحت رقم)657.
949I

MAGIC CONSEIL

RIYABISS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

MAGIC CONSEIL
 BD(MOUKAWAMA(ETG 6 81
 N° 11 – Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
RIYABISS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

املقيومة الطيبق 6 رقم 11 - 24444 
الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
565863

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.RIYABISS
أعليل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
شيرع) (: املقر االآتليعي) البنيءعنوان 
 24444 (- (11 6)رقم) املقيومة الطيبق)

الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: براهيم) عفيف  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 544 (: اآويدر) هيشيم  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) براهيم  عفيف  السيد 
بني) (24444  13 رقم) (2 تجئة إ نيس)

مالل املغرب.
السيد هيشيم اآويدر عنوانه)ا))
بني) (24444  21 رقم) (2 تجئة إ نيس)

مالل املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حسن  وامغير  السيد 
بني مالل) (2 الرقم) (2 حي اورير زنقة)

24444)بني مالل املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854871.

914I

SACO CONSEIL

TOTAL CLIM
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

SACO CONSEIL
 LOT(I-13 HOMMANE(EL

 FATOUAKI(APPARTEMENT(N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE(CAFE(TAIBA(MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

TOTAL CLIM شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي ميلونة 
بلوك 5 زنقة 9 رقم )1 تيكيوين 
اكي  ر - 84444 اكي  ر املغرب.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.32731
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم) (2422 نونبر) (28 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
»944.444) رهم«)أي من)»144.444 
عن) »1.444.444) رهم«) إلى)  رهم«)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بيكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)119776.
911I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

 CENTRE PRIVE ACCENT
FRANÇAIS - CPAF

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شيرع محلد الخيمس وشيرع 
ابن كثير إقيمة  وس ميرس رقم )) ، 

94444، طنجة املغرب
 CENTRE PRIVE ACCENT

FRANÇAIS - CPAF شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة عالل 
بن عبدهللا إقيمة  يسلين الطيبق 
3 مكتب رقم 13 - 94444 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.92383

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (47 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 CENTRE PRIVE الوحيد) الشريك 

مبلغ) (ACCENT(FRANÇAIS(-(CPAF
وعنوان) 14.444) رهم  رأسليلهي)
بن) عالل  زنقة  اإلآتليعي  مقرهي 
 3 الطيبق) إقيمة  يسلين  عبدهللا 
طنجة) (94444 (- (13 رقم) مكتب 
امفيق) انعدام  (: ل) نتيجة  املغرب 

ملواصلة النشيط.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
إقيمة  يسلين) عبدهللا  بن  عالل 
 94444 (- (13 مكتب رقم) (3 الطيبق)

طنجة املغرب.)
و عين:

السيد)1))فيني   لتيل وعنوانه)ا))
إقيمة) ولبين  العراق  زنقة  زاوية 
 94444  29 رقم) (8 الطيبق) تيراآوني 

طنجة املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)2)2647.
912I

  وان االستيذ إحسين بنسو 1

 SOCIETE D›EXPORTATION
 ET FABRICATION

D›ARTICLES EN CUIR
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

  وان االستيذ إحسين بنسو 1
22 شيرع علر الخييم بوسجور ، 

24244، الدارالبيضيء املغرب
 SOCIETE(D›EXPORTATION(ET
 FABRICATION(D›ARTICLES
EN CUIR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 5 

زنقة االطلس معيريف - 24444 
الدارالبيضيء املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم تعيين) (2422 أبريل) (13 املؤرخ في)
السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 
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بوزكري اال ري�شي اللة مينة كلسير)

وحيد تبعي إلقيلة مسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)6879)8.

913I

MAGIC CONSEIL

FRET SOFT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MAGIC CONSEIL

 BD(MOUKAWAMA(ETG 6 81

 N° 11 – Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

FRET SOFT شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 81 شيرع 

املقيومة الطيبق 6 - 24444 الدار 

البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.393663

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (41 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

مبلغ) (FRET SOFT الوحيد) الشريك 

وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

شيرع املقيومة) (81 مقرهي اإلآتليعي)

البيضيء) الدار  (24444 (- (6 الطيبق)

املغرب نتيجة ل):)توقف النشيط.

و حد  مقر التصفية ب)81)شيرع)

الدار) (24444 (- (6 الطيبق) املقيومة 

البيضيء)املغرب.)

و عين:

نيسك) السيد)1)) وسف 

 17 الرحلة) بيرك  تجزئة  وعنوانه)ا))

 24444 3) ار بوعز1) شقة) (2 الرقم)

((1( كلصفي) املغرب  الدارالبيضيء)

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 28 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)7648)448.
91(I

MAGIC CONSEIL

YOUCHEMI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAGIC CONSEIL
 BD(MOUKAWAMA(ETG 6 81
 N° 11 – Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
YOUCHEMI شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

املقيومة الطيبق 6 رقم 11 - 24444 
الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
565567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.YOUCHEMI
أعليل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
شيرع) (: املقر االآتليعي) البنيءعنوان 
 24444 (- (11 6)رقم) املقيومة الطيبق)

الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: السيد  وسف الهيشيمي)
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

الهيشيمي) السيد  وسف 
عنوانه)ا))حي  بن سيني اقيمة رقم)84 

24444)بني مالل املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
الهيشيمي) السيد  وسف 
عنوانه)ا))حي  بن سيني اقيمة رقم)84 

24444)بني مالل املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854353.

915I

ibtihal(fiduciaire

TAYAN
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ibtihal(fiduciaire
 bloc(h(n 62 ,ouled(oujih(kenitra

، 14000، kenitra(maroc
TAYAN شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مكتب 
رقم 3 اقيمة الييسلين شيرع يعقوب 
املنصور - 444)1 القنيطر1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
67629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.TAYAN

بيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) بيلتقسيطعنوان  االحد ة 
اقيمة) (3 رقم) مكتب  (: االآتليعي)
(- املنصور) يعقوب  شيرع  الييسلين 

444)1)القنيطر1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
144)حصة) (: السيد1 ملييء)بوالزاه)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) بوالزاه  ملبيء) السيد1 
القنيطر1) (1(444 زمزامي) زنقة  (3(

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 ملييء)بوالزاه عنوانه)ا)))3 

زنقة زمزم)444)1)القنيطر1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 13 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93657.
916I

FUTURE CONSEIL

 GROUPE KHAM
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
54 زنقة  وسف بن تيشفين الطيبق 

األول ، 26144، برشيد املغرب
 GROUPE(KHAM(IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 13 شيرع 

محلد V تجزئة اليسر الطيبق الثيلث 
يسيرا - 26144 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
171(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (11
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مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.GROUPE(KHAM(IMMOBILIER

منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

 13 (: االآتليعي) املقر  عقيريعنوان 

تجزئة اليسر الطيبق) (V شيرع محلد)

الثيلث يسيرا)-)26144)برشيد املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

(: جلليش) عبدالرحيم  السيد 

144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

جلليش) عبدالرحيم  السيد 

عنوانه)ا))))1)تجزئة ركراكة)26144 

برشيد املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

جلليش) عبدالرحيم  السيد 

عنوانه)ا))))1)تجزئة ركراكة)26144 

برشيد املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

أكتوبر) (13 االبتدائية ببرشيد بتيريخ)

2422)تحت رقم)1429.

917I

FATHI CONSULTING

ELITE HOUSE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FATHI CONSULTING

 Florida(Center(Park 2, Boulevard

 Zoulikha(Naciri - Casablanca ،

20000، CASA(MAROC

ELITE HOUSE INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 38 شيرع 
ابو الوقت- االقيمة حيدر الجراح - 

24444 الدار البيضيء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.2(7683

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 أبريل) (28 في) املؤرخ 

املصي قة على):
آوا  الهيتيمي) ((1( تفويت السيد)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.444
((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.444

سفيين بدع بتيريخ)28)أبريل)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 17 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

ميي)2422)تحت رقم)18)825.
918I

EUREXMA

PAPATCHOLO
إعالن متعد  القرارات

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
PAPATCHOLO »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: زاوية زنقة 

سليم الشرقيوي وزنقة فينزالند 
حي املستشفييت الطيبق السيبع - 

24444 الدار البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.(19849

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)46)أكتوبر)2421

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
إلى) ليصل  الشركة  ميل  رأس  زيي 1 

مليون  رهم

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
عبد) السيد  آد د  شريك  انضليم 

الحليد متوكل أو غيري
على) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 
تحويل املقر التجيري للشركة) مي لي:)
زنقة ا ريس لحريزي) (55 الى العنوان)

الدار البيضيء
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)-:)الذي  نص على مي لي:)

تحد ث النظيم األسي�شي للشركة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851287.

919I

EUREXMA

MAROC INTEGRATION
إعالن متعد  القرارات

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
MAROC INTEGRATION »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: فضيء 
بيب أنفي3 زنقة بيب املنصور علير1 

C الطيبق األول - 24444 الدار 
البيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.2329(9
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)42) آنبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
للشركة) االآتليعي  امليل  رأس  زيي 1 

بلبلغ)3.484.444) رهم
على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
مي لي:)تخفيض رأس امليل االآتليعي)

للشركة لليصبح)54444) رهم

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)
النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)-:)الذي  نص على مي لي:)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم))85128.
924I

ائتلينية الهدى

AZUL ISKANE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلينية الهدى
121 زنقة ابن جلدون برشيد ، 

26144، برشيد املغرب
AZUL(ISKANE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 182 زنقة 
ابي قيسم الشيبي حي املنى - 26144 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
17(53

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 48) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 AZUL (: اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي)

.ISKANE
االنعيش) (: غرض الشركة بإ جيز)

العقيري بكيفة أشكيله وجصوصي
بجليع) العقيري  البنيء) عللييت 

أنواعهي واملبيني
املعد1 للبيع أو اإل جير.
-)حييز1 األرا�شي للبنيء.

-)اعليل وصيينة املبيني.
في) حصص  على  االستحواذ  (-

آليع الشركيت بيالتفيق)،
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غرض) في  املشيركة  أو  االندميج 
مشيبه أو مرتبط.

عللييت التجزئة وكل مي  تعلق) (-
بهي.

(, والتجفيف) السييرات  غسل  (-
املقر) وملحقيتهعنوان  املحرك  زيت 
قيسم) ابي  زنقة  (182 (: االآتليعي)
برشيد) (26144 (- املنى) حي  الشيبي 

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(: عي ل) السبيعية  بن  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عي ل) السبيعية  بن  السيد 
عنوانه)ا)))18)زنقة ابي قيسم الشيبي)

حي املنى)26144)برشيد املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عي ل) السبيعية  بن  السيد 
عنوانه)ا)))18)زنقة ابي قيسم الشيبي)

حي املنى)26144)برشيد املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2422)تحت رقم)1358.
921I

AMGHAR MOHAMED

M2 FOOD
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

M2 FOOD شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 53 
شيرع لحسن اليو�شي - 31444 

صفرو املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.373

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم) (2422 نونبر) (49 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
»44.444)) رهم«)أي من)»144.444 
عن) »544.444) رهم«) إلى)  رهم«)
أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) االبتدائية بصفرو بتيريخ)

2422)تحت رقم)400/22.

922I

AMGHAR MOHAMED

SOLAKLEL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

SOLAKLEL شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 
)36/35/3 سوق الجللة طرشة 
صفرو - 31444 صفرو املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.8(9
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2421 أكتوبر) (22 في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1)) ونس لقليل)54 
حصة اآتليعية من أصل)54)حصة)
لقليل) املفضل  ((1( السيد) لفيئد1 

بتيريخ)22)أكتوبر)2421.
امين) محلد  ((1( السيد) تفويت 
لقليل)54)حصة اآتليعية من أصل)
54)حصة لفيئد1 السيد))1))املفضل)

لقليل بتيريخ)22)أكتوبر)2421.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
28) ونيو) بتيريخ) بصفرو  االبتدائية 

2421)تحت رقم)173/2022.

923I

Audimi

GUAPA INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

Audimi

 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca(maroc

 GUAPA INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 39، 

شيرع اللة الييقوت ، الطيبق 5،رقم 

  - 24444 الدار البيضيء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.344973

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 47) آنبر) املؤرخ في)

شركة) (GUAPA INTERNATIONAL

ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 

(،39  رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي)

شيرع اللة الييقوت)،)الطيبق)5،رقم  )

-)24444)الدار البيضيء)املغرب نتيجة)

لعدم تحقيق غرض الشركة.

و عين:

الد ن) سيف  امين  السيد)1))

ابواب) مكرر،) (13 وعنوانه)ا))

عين) (،2 الطيبق) (،6 رقم) كيليفورنيي،)

الشق،)24444)الدار البيضيء)املغرب)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

(،39 وفي) (2422 47) آنبر) بتيريخ)

5،رقم) الطيبق) (، شيرع اللة الييقوت)

 )-)24444)الدار البيضيء)املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)52)851.

92(I

الكيرمين

ste lroussi press
شركة التضيمن
تفويت حصص

الكيرمين
الطيبق االول الرقم 183 اقيمة 

الصحراء كلليم ، 81444، كلليم 
املغرب

ste(lroussi(press شركة التضيمن
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 

17مكرر شيرع املسير1 2 - 82444 
طينطين املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(983

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2442 نونبر) (42 في) املؤرخ 

املصي قة على):
البتول السيئح) ((1( تفويت السيد)
144)حصة اآتليعية من أصل)144 
حصة لفيئد1 السيد))1))رشيد بوتللة)

بتيريخ)42)نونبر)2422.
السيئح) احلد  ((1( تفويت السيد)
44))حصة اآتليعية من أصل)144 
حصة لفيئد1 السيد))1))رشيد بوتللة)

بتيريخ)42)نونبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (24 االبتدائية بطينطين بتيريخ)

2422)تحت رقم)217/2022.
925I

ASMAA MEDIA GROUP

AGA INVEST GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شيرع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

24 البرنو�شي البيضيء، 24444، 
البيضيء املغرب

AGA INVEST GROUP شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي طريق 
1429 مبنى ميسي 2 الشقة رقم ) 
سيدي معروف - - البيضيء املغرب.

حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجيري 
.3546(5

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (25 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (AGA INVEST GROUP
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
مبنى) (1429 مقرهي اإلآتليعي طريق)
ميسي)2)الشقة رقم)))سيدي معروف)
عدم) (: املغرب نتيجة ل) البيضيء) (- (-

االشتغيل.
طريق) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 ( رقم) الشقة  (2 ميسي) مبنى  (1429

سيدي معروف)-)-)البيضيء)املغرب.)
و عين:

عطو�شي) املهدي  السيد)1))
بوزنيقة) آوهر1  اقيمة  وعنوانه)ا))
 12 أ) شقة  (14 السكنية) املجلوعة 
املغرب كلصفي) البيضيء) (- بوزنيقة)

)1))للشركة.
السيد)1))محلد اكوني وعنوانه)ا))
(- قج) (86 رقم) (8 حي السعو  ة زنقة)
البيضيء)املغرب كلصفي))1))للشركة.
الغلري) املهدي  السيد)1))
وعنوانه)ا))13)زنقة تينسيفت شقة)2 
((1( الربيط املغرب كلصفي) (- اكدال)

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
 1429 طريق) (: بيلتصفية) املتعلقة 
سيدي) (( رقم) الشقة  (2 ميسي) مبنى 

معروف
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854134.
926I

EUREXMA

COOPTALIS MAROC
إعالن متعد  القرارات

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT

 B108، 20000، CASABLANCA
MAROC

COOPTALIS MAROC »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: فضيء 

بيب أنفي3 زنقة بيب املنصور علير1 
C الطيبق األول - 24444 الدار 

البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.3597(9

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)42) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
للشركة) االآتليعي  امليل  رأس  زيي 1 

لليصبح)1744444) رهم
على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
مي لي:)تخفيض رأس امليل االآتليعي)

للشركة لليصبح)144444 رهم
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)-:)الذي  نص على مي لي:)

-------
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851285.
927I

AMGHAR MOHAMED

SAKAN AL OSRA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

SAKAN(AL(OSRA شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 122 
تجزئة انس منزل تجزئة 35 غيبة 
بلحلر صفرو - 31444 صفرو 

املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.2341

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في)11)أكتوبر)2422)تم تعيين)

السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

الزواري ليلى كلسير آجر

تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

أكتوبر) (28 االبتدائية بصفرو بتيريخ)

2422)تحت رقم))59.

928I

FIDUCIAIRE(INTERNATIONALE(JFK

ELIR PROM
إعالن متعد  القرارات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شيرع سيدي عبد الرحلين 

الشقة 1 ، 24244، الدار البيضيء 

املغرب

ELIR PROM »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: إقيمة 

الداجلة شيرع ح ح )2 املجلوعة 

السكنية 2 علير1 7 رقم ) األلفة - - 

الدار البيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.283(77

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)23)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

قرر الجلع العيم جفض رأس امليل)

24.444.444) رهم لينزل من) بلبلغ)

62.444.444) رهم إلى)2.444.444) 

الشركيء.) على  توزيعه  بهدف   رهم،)

هذا) تحقيق  العيم  الجلع  قرر 

طريق) عن  امليل  رأس  من  الخفض 

تعويض)624.444)حصة مقيبل)144 

حصة) ((24.444 ب) للواحد1   رهم 

موزعة) 144) رهم للواحد1،) مقيبل)

حصة) يعي ل21) بلي  الشركيء) على 

عوض) 144) رهم  مقيبل) آد د1 

144) رهم) حصة قد لة مقيبل) (31

للواحد1)

على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 

إعي 1) العيم،) الجلع  قرر  مي لي:)

صيغة النظيم األسي�شي للشركة ذات)

املسؤولية املحدو 1 واملصي قة على)

تم) الذي  الجد د،) األسي�شي  النظيم 

عرضه من طرف املسير ن

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

الذي  نص على) و7:) (6 رقم) بند 

بنيءا على ميسبق،)قرر الجلع) مي لي:)

من) و7) (6 الفصلين) تغيير  العيم 

القينون األسي�شي.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)84)854.

929I

AMC-PLUS(CONSULTING

AGENCE H.M SAADA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMC-PLUS(CONSULTING

 IBN(SINA(II(IMM(C4 MG 23

 AVENUE(ALAL(AL(FASSI(VN ،

50010، MEKNÈS(MAROC

AGENCE H.M SAADA شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 5 شيرع بئر 

انزران السعي 1 - 54474 مكنيس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

57879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 46) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.AGENCE H.M SAADA
وكيلة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
تحويل األموالعنوان املقر االآتليعي):)
5)شيرع بئر انزران السعي 1)-)54474 

مكنيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: ربيعة) اكوضير  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
ربيعة عنوانه)ا)) اكوضير  السيد1 
السعي 1) (5 رقم) انزران  بئر  شيرع 

54474)مكنيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
ربيعة عنوانه)ا)) اكوضير  السيد1 
السعي 1) (5 رقم) انزران  بئر  شيرع 

54474)مكنيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)763).

934I

ASMAA MEDIA GROUP

 DATA DRIVEN DECISION
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسليل الشركة

ASMAA MEDIA GROUP
شيرع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

24 البرنو�شي البيضيء، 24444، 
البيضيء املغرب

 DATA DRIVEN DECISION
SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 13 شيرع 
احلد املجيطي اقيمة لزالب الطيبق 

1 - - الدار البيضيء املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.(66165

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم) (2422 نونبر) (16 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 

»44.444)) رهم«)أي من)»144.444 

عن) »544.444) رهم«) إلى)  رهم«)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)6988)8.

931I

ED DRAOUI ILYASS

JANAT STYLE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ED DRAOUI ILYASS

 RUE EL MANSOUR IBN ABI

 AMER(N°95 ETAGE 3 N6

 DRISSIA ، 90000، TANGER

MAROC

JANAT STYLE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي املجد 

شيرع 11 رقم 231 - 94444 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.76455

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (34 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

الشريك الوحيد)JANAT STYLE)مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

 11 مقرهي اإلآتليعي حي املجد شيرع)
املغرب) طنجة  (94444 (- (231 رقم)

نتيجة ل):)توقيف النشيط.

و حد  مقر التصفية ب حي املجد)
طنجة) (94444 (- (231 رقم) (11 شيرع)

املغرب.)

و عين:
طيرق) الخلي�شي  السيد)1))

وعنوانه)ا))شيرع موالي رشيد مجلع)

 (2 رقم) (5 طيبق) (1 الحد قة الشطر)

((1( املغرب كلصفي) طنجة  (94444

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

حي املجد شيرع) (: املتعلقة بيلتصفية)

11)رقم)231

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)3)2647.

932I

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

ALDRIMED
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

 TAXWISE ACCOUNTING

SERVICE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ALDRIMED شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 265 

،شيرع الزرقطوني الطيبق التيسع 

رقم 92 الدار البيضيء - 24444 

الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

563959

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ALDRIMED

منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

عقيري.)التصليم)،التشييد والتطوير)

اقتنيء) أشكيله.) بكيفة  العقيري 

آليع) بيع  وإعي 1  إ ار1  وتشغيل،)

وغير) املنقولة  والحقوق  امللتلكيت 

املنقولة.عنوان املقر االآتليعي):)265 

التيسع) الطيبق  الزرقطوني  ،شيرع 
رقم)92)الدار البيضيء)-)24444)الدار)

البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد علي الشرا بي):)333)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

 333 (: الشرا بي) ا ريس  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 33( (: الشرا بي) املهدي  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) الشرا بي  علي  السيد 

3)فيال) التقسيم موالي إ ريس شيرع)

البيضيء) الدار  (24444 -1كيليفورني)

املغرب.

السيد ا ريس الشرا بي عنوانه)ا))

))شيرع علي عبد الرزاق زاوية محج)

ا ريس) موالي  اقيمة  انزران  بئر 

24444)الدار البيضيء)املغرب.

السيد املهدي الشرا بي عنوانه)ا))

3)فيال) التقسيم موالي إ ريس شيرع)

البيضيء) الدار  (24444 -1كيليفورني)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) الشرا بي  علي  السيد 

3)فيال) التقسيم موالي إ ريس شيرع)

البيضيء) الدار  (24444 -1كيليفورني)

املغرب

السيد املهدي الشرا بي عنوانه)ا))

3)فيال) التقسيم موالي إ ريس شيرع)

البيضيء) الدار  (24444 -1كيليفورني)

املغرب
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 29 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)563959.

933I

ED DRAOUI ILYASS

HBS CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

ED DRAOUI ILYASS
 RUE EL MANSOUR IBN ABI

 AMER(N°95 ETAGE 3 N6
 DRISSIA ، 90000، TANGER

MAROC
HBS CONFECTION شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة ابن 
جلدون رقم القطعة 326 - 94444 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.86831

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 19) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
HBS CONFECTION)مبلغ رأسليلهي)
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
رقم) جلدون  ابن  تجزئة  اإلآتليعي 
القطعة)326)-)94444)طنجة املغرب)
نتيجة ل):)عدم القدر1 على استئنيف)

العلل.
و حد  مقر التصفية ب تجزئة ابن)
 94444 (- (326 جلدون رقم القطعة)

طنجة املغرب.)
و عين:

الويسيني) الطيب  ابن  السيد)1))
عبد القي ر وعنوانه)ا)) وار بني واسين)
 94444 انجر1) فحص  البحراويين 

طنجة املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
ابن) تجزئة  (: بيلتصفية) املتعلقة 

جلدون رقم القطعة)326

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264894.

93(I

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

ST MAJESTIC LIVING
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

 TAXWISE ACCOUNTING
SERVICE

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ST MAJESTIC LIVING شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 265 
،شيرع الزرقطوني الطيبق التيسع 
رقم 92 الدار البيضيء - 24444 

الدار البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

563975
في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ST (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MAJESTIC LIVING
منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
عقيري.)التصليم)،التشييد والتطوير)
اقتنيء) أشكيله.) بكيفة  العقيري 
آليع) بيع  وإعي 1  إ ار1  وتشغيل،)
وغير) املنقولة  والحقوق  امللتلكيت 
املنقولةعنوان املقر االآتليعي):)265 
التيسع) الطيبق  الزرقطوني  ،شيرع 
رقم)92)الدار البيضيء)-)24444)الدار)

البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد علي الشرا بي):)333)حصة)
بقيلة)144) رهم للحصة.

 333 (: الشرا بي) ا ريس  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 33( (: الشرا بي) املهدي  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) الشرا بي  علي  السيد 
3)فيال) التقسيم موالي إ ريس شيرع)
البيضيء) الدار  (24444 -1كيليفورني)

املغرب.
السيد إ ريس الشرا بي عنوانه)ا))
))شيرع علي عبد الرزاق زاوية محج)
ا ريس) موالي  اقيمة  انزران  بئر 

24444)الدار البيضيء)املغرب.
السيد املهدي الشرا بي عنوانه)ا))
3)فيال) التقسيم موالي إ ريس شيرع)
البيضيء) الدار  (24444 -1كيليفورني)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الشرا بي  علي  السيد 
3)فيال) التقسيم موالي إ ريس شيرع)
البيضيء) الدار  (24444 -1كيليفورني)

املغرب
السيد املهدي الشرا بي عنوانه)ا))
3)فيال) التقسيم موالي إ ريس شيرع)
البيضيء) الدار  (24444 -1كيليفورني)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 29 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)563975.
935I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

 DIB ET KHALKHOUL
MARBRE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
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

 DIB(ET(KHALKHOUL(MARBRE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الدار 

البيضيء الدار البيضيء 24254 الدار 

البيضيء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.3(6555

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (28 املؤرخ في)

 DIB(1 شركة ذات املسؤولية املحدو

مبلغ) (ET( KHALKHOUL( MARBRE

وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

البيضيء) الدار  اإلآتليعي  مقرهي 

24254)الدار البيضيء) الدار البيضيء)

رقم) انخفيض  (: ل) نتيجة  املغرب 

املبيعيت.

حى) ب  التصفية  مقر  حد   و 

 24 الرقم) (16( العلير1) النسيم 

الدار) معروف  سيدي  (( الطيبق)

البيضيء) الدار  (24254 البيضيء)

املغرب.)

و عين:

الد ب) محلي   السيد)1))

 24254 البيضيء) الدار  وعنوانه)ا))

((1( كلصفي) املغرب  البيضيء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854524.

936I
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Sté B.A.T.D SARL AU

Sté B.A.T.D SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sté B.A.T.D SARL AU
22 شيرع عالل الفي�شي ، 32444، 

الحسيلة املغرب
Sté B.A.T.D SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

البحير1 حي سيدي عيبد - 32444 
الحسيلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
39(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 Sté (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.B.A.T.D SARL AU
مقيولة) (- (: غرض الشركة بإ جيز)

الجبس
واالشغيل) البنيء) مقيولة  (-
(: االآتليعي) املقر  املختلفةعنوان 
(- عيبد) سيدي  حي  البحير1  تجزئة 

32444)الحسيلة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد عي ل البوشعيبي)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد عي ل البوشعيبي عنوانه)ا))
األعلى) ميرا ور  حي  (45 زنقة) (21

32444)الحسيلة املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

البوشعيبي) عي ل  السيد 
ميرا ور) حي  (45 زنقة) (21 عنوانه)ا))

األعلى)32444)الحسيلة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) بيلحسيلة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)338.
937I

FIDUCIAIRE(KHADAMAT

 CENTRE EL IDRISSI DE
FORMATION MTC PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE(KHADAMAT
 5RUE OUED TENSIFT

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA(maroc

 CENTRE EL IDRISSI DE
 FORMATION MTC PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 13 زنقة 
أحلد املجتي إقيمة األلب الطيبق 
1 رقم 8 73 زنقة 1)1 عين الشق 

24444 الدارالبيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.373275

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2421 غشت) (46 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 
 CENTRE EL الوحيد) الشريك  ذات 
 IDRISSI DE FORMATION MTC
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (PRIVE
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
األلب) إقيمة  املجتي  أحلد  زنقة  (13
عين) (1(1 زنقة) (73  8 رقم) (1 الطيبق)
املغرب) الدارالبيضيء) (24444 الشق)

نتيجة ل):)وقف النشيط.
زنقة) (13 و حد  مقر التصفية ب)
 1 أحلد املجتي إقيمة األلب الطيبق)
رقم)8)-)24444)الدارالبيضيء)املغرب.)

و عين:

هللا) عبد  اراوي  السيد)1))
السوالم) الجوالة  وعنوانه)ا)) وار 
املغرب) الدارالبيضيء) (24444

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851177.
938I

FIDUCIAIRE(KHADAMAT

ROUDANI MODE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE(KHADAMAT
 5RUE OUED TENSIFT

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA(maroc

ROUDANI MODE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الطيبق 
األر�شي املحل رقم 2 مجلوعة 5 

اقيمة احالم السكن سيدي مومن - 
24444 الدارالبيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.517129
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 أكتوبر) (25 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 
 ROUDANI الوحيد) الشريك  ذات 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (MODE
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
الطيبق األر�شي املحل رقم)2)مجلوعة)
5)اقيمة احالم السكن سيدي مومن)-)
املغرب نتيجة) الدارالبيضيء) (24444

ل):)توقف عن النشيط.
و حد  مقر التصفية ب الطيبق)
 5 مجلوعة) (2 رقم) املحل  األر�شي 
(- اقيمة احالم السكن سيدي مومن)

24444)الدارالبيضيء)املغرب.)

و عين:

ندبلعيد) سفيين  السيد)1))

 5 مجلوعة) اني�شي  بيب  وعنوانه)ا))

 24444 95)اهل الغالم) 5)رقم) علير1)

((1( كلصفي) املغرب  الدارالبيضيء)

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851173.

939I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

MOROCCAN SPECIALITIES
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL

AU

37 شيرع عالل إبن عبدهللا، شقة 

رقم 22), الطيبق الرابع. ، 54444، 

مكنيس املغرب

 MOROCCAN SPECIALITIES

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 7 زنقة 

سبتة إقيمة رامي الطيبق 2 مكتب 

8 الدار البيضيء - 24364 الدار 

البيضيء املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(32939

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تعين) تم  (2422 نونبر) (41 في) املؤرخ 

عثلين) السيد  للشركة  آد د  مسير 

)إلنتهيء)مد1)
ً
مشبيل كلسير وحيد تبعي

إنتداب املسير السيبق«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2343).

9(4I
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ASMAA MEDIA GROUP

MAHD-91
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة
ASMAA MEDIA GROUP

شيرع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 
24 البرنو�شي البيضيء، 24444، 

البيضيء املغرب
MAHD-91 شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي طريق 
1429 رميل لحالل بوسكور1 - - 

البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565575
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MAHD-91
املبيني أو) (: غرض الشركة بإ جيز)
العللييت العقيرية األجرىعنوان املقر)
االآتليعي):)طريق)1429)رميل لحالل)

بوسكور1)-)-)البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 74 (: السيد1 جد جة ا ت املهدي)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 74 (: املهدي) ا ت  السيد1 مليكة 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
(: السيد عبد الرحيم ا ت املهدي)
74)حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

حصة) (84 (: ابوركي) زينة  السيد1 
بقيلة)144) رهم للحصة.

 74 (: املهدي) ا ت  كلثوم  السيد1 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 74 (: املهدي) ا ت  مينة  السيد1 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 74 (: ا ت املهدي) السيد1 اسليء)
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 544 (: السيد بوآلع ا ت املهدي)
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

املهدي) ا ت  جد جة  السيد1 
تجزئة) العيم  املنظر  شيرع  عنوانه)ا))
(- كيليفورنيي) (9 رقم) فيال  الورو  

البيضيء)املغرب.
املهدي) ا ت  مليكة  السيد1 
 3 تجزئة املهدي فيال رقم) عنوانه)ا))

حي الليلون)-)البيضيء)املغرب.
املهدي) ا ت  الرحيم  عبد  السيد 
ريسو) كولف  كيليفورنيي  عنوانه)ا))
فيال))8))املد نة الخضراء)بوسكور1)

-)البيضيء)املغرب.
عنوانه)ا)) ابوركي  زينة  السيد1 
شيرع املنظر العيم تجزئة الورو  فيال)

5)كيليفورنيي)-)البيضيء)املغرب.
املهدي) ا ت  كلثوم  السيد1 
 3 طيبق) سهيم  تجزئة  عنوانه)ا))
(- كيليفورنيي) (8 زنقة) (24 رقم) (( شقة)

البيضيء)املغرب.
املهدي) ا ت  مينة  السيد1 
تجزئة) العيم  املنظر  شيرع  عنوانه)ا))
البيضيء) (- 5كيليفورنيي) فيال) الورو  

املغرب.
املهدي) ا ت  اسليء) السيد1 
تجزئة) العيم  املنظر  شيرع  عنوانه)ا))
البيضيء) (- 5كيليفورنيي) فيال) الورو  

املغرب.
املهدي) ا ت  بوآلع  السيد 
تجزئة) العيم  املنظر  شيرع  عنوانه)ا))
البيضيء) (- 5كيليفورنيي) فيال) الورو  

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
املهدي) ا ت  جد جة  السيد1 
تجزئة) العيم  املنظر  شيرع  عنوانه)ا))
(- كيليفورنيي) (9 رقم) فيال  الورو  

البيضيء)املغرب
املهدي) ا ت  مليكة  السيد1 
 3 تجزئة املهدي فيال رقم) عنوانه)ا))

حي الليلون)-)البيضيء)املغرب

املهدي) ا ت  الرحيم  عبد  السيد 

ريسو) كولف  كيليفورنيي  عنوانه)ا))

فيال))8))املد نة الخضراء)بوسكور1)

-)البيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854365.

9(1I

FLASH ECONOMIE

AR-RAYYAN CONCEPT
إعالن متعد  القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AR-RAYYAN(CONCEPT »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: علير1 

فضيء 22SANS PAREIL/24 تجزئة 

التوفيق سيدي معروف - 24444 

الدارالبيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.32(8(5

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)18)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

اللغيتي) الكريم  السيدعبد  تفويت 

ريضي) عبداالله  للسيد  حصة  (244

حصة) (544 اللغيتي) سعد  والسيد 

حصة) و244) زآيري  هنيء) للسيد1 

إآليلي) من  ريضي  عبداالله  للسيد 

1444)حصة.

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

كلسير) اللغيتي  سعد  السيد  تعيين 

الكريم) عبد  السيد  مكين  آد د 

اللغيتي

على) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 

مي لي:)تغيير غرض الشركة إلى تجير1)

وتصنيع املوا  البالستيكية أو غيرهي)

من امليآستير املليثلة.

قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)

نقل املقر االآتليعي الذي كين في حي)
رقم) (9 علير1) كتبية  اقيمة  النسيم 

إلى العنوان التيلي) الدار البيضيء) (13

 20/22SANS(PAREIL(علير1 فضيء:

تجزئة التوفيق سيدي معروف

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

)1من) (, (7 (, (6, (( (, (2 تعد ل الفصول)

النظيم االسي�شي للشركة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2)19).

9(2I

FLASH ECONOMIE

MOMO TRA
إعالن متعد  القرارات

 MOMO TRA

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
رأسليلهي 144.444  رهم 

مقرهي االآتليعي: شقة رقم )1 

علير1 ف حي فرنسي 3 شعبة آسفي 

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)25) ونيو)2422)قرر)

تفويت الحصص)

-تفويت السيد مروان محلد)54) 

حصة للسيد محلد مروان)

-)تفويت السيد1 أنيسة ليدام)54 

حصة للسيد محلد مروان)

استقيلة الشريك)

أنيسة) السيد1  استقيلة  قبول 

ليدام)

تحد ث النظيم األسي�شي للشركة)

توزيع آد د لرأس امليل)

بلبلغ) امليل  رأس  تحد د  تم 

حصة) (1444 الى) مقسلة  (144.444

بقيلة)144) رهم لكل حصة وهي)

الى) محلد  صل  مروان  السيد  (

544)حصة)

الى) مروان  صل  محلد  السيد 

544)حصة)

املجلوع)1.444)حصة)
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
غشت) (42 بتيريخ) بآسفي  االبتدائية 

2422)تحت رقم)2)6 
9(3I

ST2C

MALAGA SERVICES
إعالن متعد  القرارات

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT
N°4 ، 90000، TANGER(MAROC
MALAGA SERVICES »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع 

موالي رشيد اقيمة الفرح انترصول 
رقم 3 - 94444 طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.77369
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)31)ميي)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:41 رقم) قرار 
األطراف) وإعفيء) اإلذعين  مي لي:)
تفويت) بعد  اإلجطيرات،) آليع  من 
الحصص الذي تم في)2)ميرس)2422 
املفوت) عثلين  آنينو  السيد  بين 
املفوت) الوزاني  مصطفى  والسيد 

إليه.
على) الذي  نص  (:42 رقم) قرار 
عبد) السيد  استقيلة  قبول  مي لي:)
كلسير) مهيمه  من  الرحليني  القي ر 
مصطفى) السيد  وتعيين  (، وحيد)
الوطنية) للبطيقة  ،الحيمل  الوزاني)
رقم)L257485)،كلسير وحيد)،)لفتر1)

غير محد 1
على) الذي  نص  (:43 رقم) قرار 
الرئيسية) األنشطة  شطب  مي لي:)
بيلجللة) اللحوم  وتوزيع  الستيرا  
املشتقة) املنتجيت  لجليع  والتجزئة 
(، الغذائية) املنتجيت  آليع  من  (،
وترويج) إ ار1  بنشيط  واستبدالهي 
بيع آليع املبيني) (/ العقيرات وشراء)

واألرا�شي والشقق وغيرهي.

على) الذي  نص  (:4( رقم) قرار 
و12  و7) و6) (2 البنو ) تعد ل  مي لي:)

من النظيم األسي�شي،
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:42 رقم) بند 
غرض الشركة في املغرب وفي) مي لي:)
الخيرج بيألصيلة عن نفسهي وبيلنييبة)
العقيرات) إ ار1  ( الغير:) عن 
تسويق أي أرض أو) ( والترويج لهي)
مبنى أو شقة أو محل تجيري.))تأآير)
وتوزيع) وتسويق  واستيرا   عقير  أي 
واإلكسسوارات) األ وات  آليع 
وقطع الغيير وامالت والعتي  املرتبطة)
عيم) وبشكل  ( العقيرات.) بقطيع 
(، واألثيثية) (، آليع العللييت امليلية)
والصنيعية)،)واالستيرا )/)التصد ر)،)
والتجيرية أو العقيرية التي قد تتعلق)
بغرض) مبيشر  غير  أو  مبيشر  بشكل 
أو) مشيبهة  أغراض  بأ ة  أو  الشركة 
ذات صلة قد تسهل لهي التوسع أو)

التطوير.
على) الذي  نص  (:46 رقم) بند 
للشركة) تقد م مسيهلة  مي لي:) تم 
(• وهي:) الوحيد،) املسيهم  قبل  من 
الوزاني) مصطفى  السيد  بواسطة 
بلبلغ ميئة ألف)144.444 رهم نقدا.)
•)املجلوع:)ميئة ألف)144.444) رهم.
بند رقم)47:)الذي  نص على مي لي:)
عند) الشركة  ميل  رأس  تحد د  تم 
ألف) إلى  مقسلة  ألف  رهم،) ميئة 
للحصة،) ميئة  رهم  بقيلة  حصة 
مدفوعة ومكتتبة بيلكيمل ومخصص)
لللسيهم الوحيد:)•)السيد مصطفى)
اإلآليلي) (• حصة) (1444 الوزاني)
يسيوي عد  الحصص املكونة لرأس)

امليل،)أي)1444)حصة.
على) الذي  نص  (:12 رقم) بند 
يسير الشركة شخص طبيعي) مي لي:)
أو أكثر  تم اجتييره من بين الشركيء)
مصطفى) السيد  (• جيرآهم.) من  أو 
الوزاني،)من مواليد)05/05/1971)في)
تطوان)،)الجنسية املغربية)،)الحيمل)
(، (L257485 رقم) الوطنية  للبطيقة 
سيليرس) (، اسبينيي) (- في ملقي) مقيم 
الشركة) وتعتبر  وحده،) اإل ار1  مهيم 

بتوقيعه) أعليلهي  آليع  في  ملتزمة 

وحده.)مد1 وال ة املسير ثالث سنوات.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)15478.

9((I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

KAOMA

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتليعي للشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL

AU

37 شيرع عالل إبن عبدهللا، شقة 

رقم 22), الطيبق الرابع. ، 54444، 

MEKNES(MAROC

KAOMA شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 25 

شيرع أمير موالي عبدهللا شقة 13, 

الطيبق ) مكنيس - 54444 مكنيس 

املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.23755

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

املؤرخ في)47)شتنبر)2422)تم تحويل)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

عبدهللا) موالي  أمير  شيرع  (25 »رقم)

شقة)13,)الطيبق)))مكنيس)-)54444 

زنقة   ر) (26« إلى) املغرب«) مكنيس 

زاوية) (3 شقة) األول  الطيبق   يسين 

الدار) (palmier زنيم) بنو  سيرية 

 .CASABLANCA 243(4 البيضيء)

الدار البيضيء)املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم))249).

9(5I

REVI-CO(CONSEIL(ET(FORMATION

 KATA BUREAU &
INFORMATIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

 REVI-CO(CONSEIL(ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 24
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc
 KATA(BUREAU &

INFORMATIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 33 
زنقة ريزاني شيرع محلد VI, مكنيس - 

54444 مكنيس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

57877
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 49) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 KATA (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.BUREAU(&(INFORMATIQUE
غرض الشركة بإ جيز):)بيع وشراء)

اللوازم املكتبية
بيع وشراء)اللوازم املعلوميتية

(: االآتليعي) املقر  منيقصةعنوان 
(,VI زنقة ريزاني شيرع محلد) (33 رقم)

مكنيس)-)54444)مكنيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: بوحجيطي) عثلين  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
544)حصة) (: السيد طيرق كرميح)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
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بوحجيطي) عثلين  السيد 
فيال) االسليعيلية  رييض  عنوانه)ا))
رقم)64))ا ت والل عين عرمة مكنيس)

54444)مكنيس املغرب.
عنوانه)ا)) كرميح  طيرق  السيد 
مجلوعة)11)رقم)711)ب م ع مكنيس)

54444)مكنيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوحجيطي) عثلين  السيد 
فيال) االسليعيلية  رييض  عنوانه)ا))
رقم)64))ا ت والل عين عرمة مكنيس)

54444)مكنيس املغرب
عنوانه)ا)) كرميح  طيرق  السيد 
مجلوعة)11)رقم)711)ب م ع مكنيس)

54444)مكنيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)762).
9(6I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

KAOMA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظيم األسي�شي للشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شيرع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 22), الطيبق الرابع. ، 54444، 

MEKNES(MAROC
KAOMA »شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: رقم 25 
شيرع أمير موالي عبدهللا شقة 13, 
الطيبق ) مكنيس - 4)243 الدار 

البيضيء املغرب.
»مالءمة النظيم األسي�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.23755
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)47)شتنبر)2422
األسي�شي) النظيم  مالءمة  تقرر 
القينون:) مقتضييت  مع  للشركة 
وذلك لألجذ بعين اإلعتبير التغييرات)

أثنيء)الجلع العيم

اإلستتنيئي كيألتي:)

املتعلق بيملقر اإلآتليعي) (( -البند)

للشركة والذي أصبح عنوان مقرهي)

زنقة   ر) (26 (: الجد د) اإلآتليعي 

زاوية) (3 شقة) األول  الطيبق   يسين 

الدار) (palmier زنيم) بنو  سيرية 

البيضيء

إلى) االآتليعي  املقر  تحويل  بعد 

أصبحت) (، البيضيء) الدار  مد نة 

رقم) تحت  امن  مسجلة  الشركة 

التحليلي) السجل  في  (5658(3

التجيري.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم))249).

9(7I

COMPTAMAR EXPERTISE

 SOCIETE MAROCAINE

 DE PRODUCTION DE

)SEMENCES (SPS
شركة املسيهلة

مالءمة النظيم األسي�شي للشركة

COMPTAMAR EXPERTISE

 Casablanca ، 20000،

Casablanca(Maroc

 SOCIETE MAROCAINE DE

 PRODUCTION DE SEMENCES

SPS)) »شركة املسيهلة«

وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع 

الحسن العلوي - - الدار البيضيء 

املغرب.

»مالءمة النظيم األسي�شي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.9369

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)43) آنبر)2422

األسي�شي) النظيم  مالءمة  تقرر 

81- للشركة مع مقتضييت القينون:)

 20-19 (,78-12 (,20-05 (,23-01 (,99

 19-20(,

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851313.
9(8I

COMPTAMAR EXPERTISE

 ETABLISSEMENTS BEN
CHAIB

شركة املسيهلة
مالءمة النظيم األسي�شي للشركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casablanca( ،( 20000،

Casablanca(Maroc
 ETABLISSEMENTS BEN

CHAIB)»شركة املسيهلة«
زنقة) االآتليعي:) مقرهي  وعنوان 
الدار) (- (- الجندي رافيئيل ميريسكيل)

البيضيء)املغرب.
األسي�شي) النظيم  »مالءمة 

للشركة«
رقم التقييد في السجل التجيري:)

.35717
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)43) آنبر)2422
األسي�شي) النظيم  مالءمة  تقرر 
81- للشركة مع مقتضييت القينون:)

 20-19 (,78-12 (,20-05 (,23-01 (,99
 19-20(,

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم))85131.
9(9I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

SAISS WORKS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زنقة العيبد الفي�شي شيرع 
ابن الخطيب الشقة 3 بورمينة ، 

34464، فيس املغرب
SAISS(WORKS شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 3 مكرر 

 رب وا  شي ن مليح - 34444 فيس 

املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.((841

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في)48) وليوز)2422)تم تحويل)

املقر االآتليعي الحيلي للشركة من)»3 

 34444 (- مكرر  رب وا  شي ن مليح)

»اوال   وسف،) إلى) املغرب«) فيس 

اوال  الطيب)-)34444)فيس املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

15) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5264.

954I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

SAISS WORKS
إعالن متعد  القرارات

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS
رقم 1 زنقة العيبد الفي�شي شيرع 

ابن الخطيب الشقة 3 بورمينة ، 

34464، فيس املغرب

SAISS(WORKS »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 3 مكرر 

 رب وا  شي ن مليح - 34444 فيس 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.((841

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)41)شتنبر)2421

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

تفويت حصص املشيركة

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

ترجيص شريك آد د

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

تحويل الشكل القينوني

قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)

استقيل املسسر وتعيين مسير آد د



377 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

قرار رقم)5:)الذي  نص على مي لي:)

نحيين النظيم االسي�شي

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

في) للشركة  القينوني  الشكل  تحد د 

من) محدو 1  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد

بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
الو غيري) احلد  السيد  مشيركة 

 14.444 بقيلة) نقد ة  بلسيهلة 

حصة بقيلة) (144  رهم مقسلة ل)

144) رهم للحصة الواحد1

على) الذي  نص  (:35 رقم) بند 
تعيين السيد احلد الو غيري) مي لي:)

كلسير للشركة ملد1 غير محد 1

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

15) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5267.

951I

FLASH ECONOMIE

 QUICK RENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

 QUICK « « كويك رونطيل»

 » RENTAL

شـركـة محـدو 1 املسـؤوليـة رأسـليلـهي 

100.000,00  رهـم. 

مقـرهــي للتـصفيـة : سلومةII شيرع2 

رقم51 عين السبع الدار البيضيء . 

فـســخ مــسـبـــق

1)-)طبقي للجلع العيم غير العي ي)

فإن) (2422 اكتوبر) (31 فـي) املـؤرخ 

قد) (« كويك رونطيل) (» شـركيء)شركة)

قرروا مي  لي):

•)فسخ مسبق للشركة ابتداء)من)

هذا اليوم.

الواحي) نوال  (: امنسة) تعيين  (•

كلصفية للشركة.

بسلومة التصفية  مقر  تعيين  (•

الدار) السبع  عين  رقم51) شيرع2) (II

البيضيء.)

بكتيبة) القينوني  اإل داع  -تم  (2
الضبط لدى املحكلة التجيرية بيلدار)
البيضيء)بتيريخ)23)نونبر)2422)تحت)

رقم)717)448
)بلثيبة مقتطف وبيين)

)املصفية
)امنسة):)نوال الواهي

952I

ST2C

 MED BUSINESS &
PERFORMANCE

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT
N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

 MED(BUSINESS &
PERFORMANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 12 شيرع 
جيلد بن الوليد ، الطيبق 3 رقم 8 - 

94444 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

133237
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 41) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 MED (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.BUSINESS(&(PERFORMANCE
تقد م) (• (: غرض الشركة بإ جيز)
الدعم والتدريب) جدميت للشركيت.)
املقر) والتوظيف.عنوان  واملشور1 
االآتليعي):)12)شيرع جيلد بن الوليد)
طنجة) (94444 (- (8 رقم) (3 الطيبق) (،

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

حصة) (75 (: السيد1 نسرية بويير)
بقيلة)1.444) رهم للحصة.

حصة) (25 (: بوير) كريم  السيد 
بقيلة)1.444) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد1 نسرية بويير عنوانه)ا))14 
زنقة بغدا  اقيمة الرحلين ط)7)رقم)

15 94444)طنجة املغرب.
 14 عنوانه)ا)) بوير  كريم  السيد 
زنقة بغدا  اقيمة الرحلين ط)7)رقم)

15 94444)طنجة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 نسرية بويير عنوانه)ا))14 
زنقة بغدا  اقيمة الرحلين ط)7)رقم)

15 94444)طنجة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)15459.
953I

GUIDE COMPTABLE

SAR PROMO
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة ابن تومرت 2 علير1 ) الطيبق 

2 شقة ) بوزنيقة ، 13144، 
بوزنيقة املغرب

SAR PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 5 شيرع 
عبد هللا بن  يسين علير1 بيلدون 
طيبق 5 رقم 5 - 24284 الدار 

البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
565275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SAR (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.PROMO
منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
عقيري واشغيل البنيء)املتنوعةعنوان)
املقر االآتليعي):)5)شيرع عبد هللا بن)
 يسين علير1 بيلدون طيبق)5)رقم)5)-)

24284)الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد نبيل صيبور):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) صيبور  نبيل  السيد 
 12144 تجزئة سيدي العربي) (1688

عين عو 1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صيبور  نبيل  السيد 
 12144 تجزئة سيدي العربي) (1688

عين عو 1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)1518).
95(I

CABINET ACHAWR

NOUR SAFLLA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ACHAWR
 TANGER(BD(MED 05 °2(

 IMM84 ETAGE 01 BUREAU(N ،
90000، tanger(maroc

NOUR SAFLLA شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
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الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي بني 
ورييغل 1 الشيرع الرئي�شي رقم96 

طنجة - 94444 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
133317

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 42) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 NOUR(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.SAFLLA
اشغيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) واالملنيومعنوان  االنوكس 
االآتليعي):)حي بني ورييغل)1)الشيرع)
 94444 (- طنجة) رقم96) الرئي�شي 

طنجة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(: شكوكوط) الد ن  نور  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
شكوكوط) الد ن  نور  السيد 
تنغير) تجليصت  حي  عنوانه)ا))

5844))تنغير املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
شكوكوط) الد ن  نور  السيد 
تنغير) تجليصت  حي  عنوانه)ا))

5844))تنغير املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)15274.

955I

AUDINEX SARLAU

TELEPAC TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

AUDINEX SARLAU

شيرع عبد املومن وزنقة شتيال، 

طيبق )، بيمليي -، الدار البيضيء ، 

2)244، الدار البيضيء املغرب

TELEPAC TECHNOLOGY شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي اوال  رحو 

املنطقة الصنيعية سيدي معروف 

- - 24524 الدار البيضيء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.84487

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 16) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
ابراهيم بكري) ((1( تفويت السيد)

أصل) من  اآتليعية  حصة  (5.444

((1( السيد) لفيئد1  حصة  (15.517

 16 بتيريخ) بوشبوك  سعيد  احلد 

 آنبر)2422.
ابراهيم بكري) ((1( تفويت السيد)

حصة اآتليعية من أصل) (14.517

((1( السيد) لفيئد1  حصة  (15.517
16) آنبر) بتيريخ) الضريف  رضوان 

.2422

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)18)851.

956I

CONSULTIAPOLIS

MALHAFTI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

CONSULTIAPOLIS

 Immeuble(Awkaf, 2 eme(etage,

 avenue(Mekka, ، 70000،

Laayoune(Maroc

MALHAFTI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي موالي 
رشيد بلوك ج رقم)9 العيون - 

74444 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

((493

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MALHAFTI SARL

(: بإ جيز) الشركة  غرض 

وشراء) وبيع  النسيج،تصنيع 

حي) (: االآتليعي) املقر  املالبسعنوان 
موالي رشيد بلوك ج رقم)9)العيون)

-)74444)العيون املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

الفضلي) ام  العينين  ميء) السيد1 

144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444 (:

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

الفضلي) ام  العينين  ميء) السيد1 

بلوك) رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا))
العيون) (74444 العيون) رقم)9) ج 

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

الفضلي) ام  العينين  ميء) السيد 

بلوك) رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا))
العيون) (74444 العيون) رقم)9) ج 

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3595.

957I

PRONUM CONSEIL

GMS SURVEILLANCE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PRONUM CONSEIL
شيرع موالي  وسف إقيمة الفتح 
بلوك أ الطيبق 5 رقم 17 طنجة ، 

94444، طنجة املغرب
GMS SURVEILLANCE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
موالي إسليعيل )1 إقيمة موالي 
إسليعيل الطيبق 3 رقم 9 طنجة - 

94444 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.117233

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (14 املؤرخ في)
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 
 GMS الوحيد) الشريك  ذات 
رأسليلهي) مبلغ  (SURVEILLANCE
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
إسليعيل) موالي  شيرع  اإلآتليعي 
)1)إقيمة موالي إسليعيل الطيبق)3 
رقم)9)طنجة)-)94444)طنجة املغرب)

نتيجة ل):)ضعف سيولة املي  ة.
شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
موالي) إقيمة  (1( إسليعيل) موالي 
(- طنجة) (9 رقم) (3 إسليعيل الطيبق)

94444)طنجة املغرب.)
و عين:

السيد)1))آوا  القيطي وعنوانه)ا))
 94444 بوبينة حومة أرسالن طنجة)

طنجة املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
موالي) شيرع  (: بيلتصفية) املتعلقة 
إسليعيل))1)إقيمة موالي إسليعيل)

الطيبق)3)رقم)9)طنجة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)15235.
958I
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STE SIMPLE CONSEIL SARL

SOCIETE G.T.S SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS

 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN

ATLAS(FES. ، 30000، فيس املغرب

SOCIETE G.T.S SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم ) رنقة 

كيركيس شيرع كرامة الزهور 1 فيس - 

34444 فيس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.54713

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 15) آنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

 SOCIETE G.T.S الوحيد) الشريك 

 14.444 رأسليلهي) مبلغ  (SARL AU

 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم)
))رنقة كيركيس شيرع كرامة الزهور)1 

فيس)-)34444)فيس املغرب نتيجة ل)

:)ازمة ميلية.

 ( رقم) التصفية ب  مقر  و حد  
 1 رنقة كيركيس شيرع كرامة الزهور)

فيس)-)34444)فيس املغرب.)

و عين:

الحلدوني) هشيم  السيد)1))

 5 26)شقة) ))علير1) وعنوانه)ا))انس)

طريق عين شقف فيس)34444)فيس)

املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
رنقة) (( رقم) (: بيلتصفية) املتعلقة 

كيركيس شيرع كرامة الزهور)1)فيس

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

15) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)6985.

959I

SUD EST CONSEIL

SOLEIL D›AGAFAY
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16, Bd

 Hassan(II, Hay(Hassani ، 40130،
Marrakech(maroc

SOLEIL(D›AGAFAY شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تيورار  وار 
أ ت  او  آليعة أكفيي - )425) 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131691

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (47
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SOLEIL(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.D’AGAFAY
1تأآير) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
الدرآيت الربيعية والجليل)2)تقد م)
جدمة املطعلةعنوان املقر االآتليعي)
:)تيورار  وار أ ت  او  آليعة أكفيي)

-))425))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: إ مير) إسليعيل  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد إسليعيل إ مير عنوانه)ا))
مراكش) ((4444  (66 حي تيركة رقم)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد إسليعيل إ مير عنوانه)ا))
مراكش) ((4444  (66 حي تيركة رقم)

املغرب)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2635)1.
964I

امغير عبد الغيفور

HOTEL BALAMOUR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغير عبد الغيفور
شيرع الجيش امللكي اقيمة النور رقم 
1 الطيبق االول تطوان ، 93444، 

تطوان املغرب
HOTEL BALAMOUR شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
موالي الحسن بن املهدي قرب 
محطة شيل رقم 12 - 93444 

تطوان املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
32657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.HOTEL BALAMOUR
فندق) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) مقهى.....عنوان  (, مطعم) (,
:)شيرع موالي الحسن بن) االآتليعي)
(- (12 املهدي قرب محطة شيل رقم)

93444)تطوان املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

البزطيطي) الحكيم  عبد  السيد1 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444 (:

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
البزطيطي) الحكيم  عبد  السيد 
الخيمس) محلد  شيرع  عنوانه)ا))
علير1 القيهر1 ط)45)رقم)15)تطوان)

93444)تطوان املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
البزطيطي) الحكيم  عبد  السيد 
الخيمس) محلد  شيرع  عنوانه)ا))
علير1 القيهر1 ط)45)رقم)15)تطوان)

93444)تطوان املغرب)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)2518.
961I

boss(management(accounting

RIAD EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

boss(management(accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER(ETAGE(N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
RIAD EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع علر 
املختير رقم 42 تجزئة  رسة سلسة 

تطوان - 93444 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.18675

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 22) آنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
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 RIAD EVENTS الوحيد) الشريك 
144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع علر)
تجزئة  رسة سلسة) (42 املختير رقم)
املغرب) تطوان  (93444 (- تطوان)
بسبب) النشيط  تدهور  (: ل) نتيجة 

آيئحة كوفيد)19.
و حد  مقر التصفية ب شيرع علر)
تجزئة  رسة سلسة) (42 املختير رقم)

تطوان)-)93444)تطوان املغرب.)
و عين:

الركالوي) آالل  السيد)1))
بن) شيرع موالي الحسن  وعنوانه)ا))
املهدي اقيمة البحر األبيض بلوك)41 
تطوان) (93444  18 شقة) (46 طيبق)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
شتنبر) (22 االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)1956.
962I

PME CONSULTING GROUP

TMT CRAFTS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، املكتب 11، الطيبق الثيني، 

مركب الجواهر، شيرع السالوي، 
املد نة الجد د1، فيس ، 34444، 

فيس املغرب
TMT CRAFTS شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : متجر )5 
إقيمة رييض زهور زواغة - 34444 

فيس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.67365

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 41) آنبر) املؤرخ في)

TMT CRAFTS)شركة ذات مسؤولية)
محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
إقيمة) (5( متجر) اإلآتليعي  مقرهي 
فيس) (34444 (- زواغة) زهور  رييض 

املغرب نتيجة النعدام النشيط.
و عين:

بنيس) السيد)1)) يسلينة 
تجزئة) (24 بيروت) شيرع  وعنوانه)ا))
املغرب) فيس  (34444 الزهور) زهير1 

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 5( 2422)وفي متجر) 28)نونبر) بتيريخ)
 34444 (- إقيمة رييض زهور زواغة)

فيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)022/5374.
963I

boss(management(accounting

البشير سعيد محمد علي 
العقارية للشمال

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

boss(management(accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER(ETAGE(N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
البشير سعيد محلد علي العقيرية 
للشليل شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

عالل الفي�شي إقيمة الحلرا بلوك ب 
رقم 41 - 93444 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.63(1
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 22) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
العقيرية) علي  محلد  سعيد  البشير 
للشليل مبلغ رأسليلهي)12.444) رهم)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع عالل)
بلوك ب رقم) الحلرا  إقيمة  الفي�شي 
41)-)93444)تطوان املغرب نتيجة ل)

:)تفويت مقر الشركة.
شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
عالل الفي�شي إقيمة الحلرا بلوك ب)

رقم)41)-)93444)تطوان املغرب.)
و عين:

املغرب) املغرب  السيد)1))
تطوان) (93444 املغرب) وعنوانه)ا))

املغرب كلصفي))1))للشركة.
الوراكلي) علي  محلد  السيد)1))
 52 رقم) السالم  تجزئة  وعنوانه)ا))
((1( تطوان املغرب كلصفي) (93444

للشركة.
اال ري�شي) البشير  السيد)1))
املرواني وعنوانه)ا))آبل زمزم شفي 1)
املغرب) تطوان  (93444 املضيق)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
12) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)68)2.

96(I

DAMO CONSULTING SARL

ASSISTANCE NAJAD TANJA
إعالن متعد  القرارات

DAMO CONSULTING SARL
 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 5(

 TANGER(tanger, tanger، 90000،
tanger(MAROC

 ASSISTANCE NAJAD TANJA
»شركة ذات املسؤولية املحدو 1 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: زنقة 

تيرو انت مجلع ابراج طنجة بلوك 
6 املكتب رقم 13 مكرر - - طنجة 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.141869

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)49) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

حصة) (1444 تفويت) على  املوافقة 

144) رهم للحصة) اآتليعية بقيلة)

الواحد1 التي تشكل راسليل الشركة)

 1444 في ملك السعيدي نور الد ن)

السيد) لفيئد1  اآتليعية  حصة 

544)حصة اآتليعية) عبي�شي حسن)

الواحد1) للحصة  144) رهم  بقيلة)

 544 علر) العلرتي  بنعلي  والسيد 

144) رهم) بقيلة) اآتليعية  حصة 

للحصة الواحد1

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

استقيلة السيد السعيدي نور الد ن)

السيد) وتعيين  التسيير  مهيم  من 

عبي�شي حسن والسيد بنعلي العلرتي)

علر مسير ن للشركة و الك ملد1 غير)

محد 1

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

للشركة) االسي�شي  القينون  مالئلة 

مقتضييت) تعد ل  تم  لذلك  وتبعي 

النظيم األسي�شي

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  (:7 رقم) بند 
مي لي:)راسليل الشركة حد  في مبلغ)

 1444 الى) مقسلة  144444) رهم 

144) رهم) بقيلة) اآتليعية  حصة 

كلي  لي) مقسلة  الواحد1  للحصة 

والسيد) (50% السيد عبي�شي حسن)

بنعلي العلرتي علر)50%

على) الذي  نص  (:13 رقم) بند 

حسن) عبي�شي  السيد  اصبح  مي لي:)

والسيد بنعلي العلرتي علر مسير ن)

للشركة و الك ملد1 غير محد 1

على) الذي  نص  (:16 رقم) بند 

الشركة) ووثيئق  عقو   آليع  مي لي:)

السيد) املسير ن  طرف  من  توقع 

عبي�شي حسن والسيد بنعلي العلرتي)

علر بصفة مشتركة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264824.

965I
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STE(FIDU-LIDOU(SARL

 BAHRI COMMERCES ET

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

STE(FIDU-LIDOU(SARL

 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA

 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME

 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC

 BAHRI COMMERCES ET

SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي متجر رقم 

2 قطعة رقم 134 بلوك ك) تجزئة 

الحد قة طريق مكنيس - 34444 

فيس املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.54679

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

املؤرخ في)45) آنبر)2422)تم تحويل)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

بلوك) (134 2)قطعة رقم) »متجر رقم)

(- ك))تجزئة الحد قة طريق مكنيس)
 1(2 34444)فيس املغرب«)إلى)»رقم)

 1 رقم) متجر  الحد قة  تجزئة  ك))

تغيت)-)34444)فيس املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

21) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5378/2022.

966I

فيكيميد

BILEI ING
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

فيكيميد

3، شيرع الوحد1 الطيبق األول رقم 1 

، 93444، تطوان املغرب

BILEI ING شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : شيرع 

محلد بركة القسلة رقم 6 بلوك 

أ الطيبق االر�شي - 93444 تطوان 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.34489

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

2422)تقرر حل) )1) آنبر) املؤرخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  (BILEI ING

محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

محلد) شيرع  اإلآتليعي  مقرهي 

بلوك أ الطيبق) (6 بركة القسلة رقم)

املغرب) تطوان  (93444 (- االر�شي)

نتيجة لتوقف النشيط.

و عين:

السيد)1))عزيز بن زينة وعنوانه)ا))

حير1 البلد زنقة أحفير رقم)) 93444 

تطوان املغرب كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

شيرع) وفي  (2422 )1) آنبر) بتيريخ)

بلوك) (6 رقم) القسلة  بركة  محلد 

تطوان) (93444 (- االر�شي) الطيبق  أ 

املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)2517.

967I

RHARS MAROUANE

3C LOG SOLAR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

RHARS MAROUANE

 SALMIA 2 JNANE(JOULANE

 IMM(K(ETG 4 N°14

 CASABLANCA ، 20700،

CASABLANCA MAROC

3C LOG SOLAR شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار أوال  
سيدي عزوز سيدي مو�شى بن علي 
املحلد ة - )2881 املحلد ة املغرب.

رفع رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري)

.17243
الشريك) قرار  بلقت�شى 
 2422 نونبر) (49 في) املؤرخ  الوحيد 
بلبلغ) الشركة  رأسليل  رفع  تم 
أي) »444.444.)) رهم«) قدره)
إلى) »16.444.444) رهم«) من)
طريق) عن  »24.444.444) رهم«)
الشركة) مع   ون  مقيصة  إآراء) (:

املحد 1 املقدار واملستحقة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) بيملحلد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)96)2.

968I

شركة آهي  املحيسب

شركة ن ت س ماروك ش.م.م - 
 Sté NTC MAROC S.A.R.L «
AU ». شركة ذات مسؤولية 

محدودة
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

شركة آهي  املحيسب
الرقم 42 علير1 نييس شيرع احلد 

الطيب بنهيلة املد نة الجد د1 
أسفي ، 6444)، أسفي املغرب

شركة ن ت س ميروك ش.م.م - » 
 Sté NTC MAROC S.A.R.L AU
». شركة ذات مسؤولية محدو 1 

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 23 
علير1 42 الشقة 46 بال  الجد 
اسفي - 6444) اسفي املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.13321
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 12) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):

برنوكي) رقية  ((1( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتليعية  حصة  (544
((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.444
12) آنبر) بتيريخ) بلعيلية  محلد 

.2422
برنوكي) رقية  ((1( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتليعية  حصة  (544
1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))عبد)
12) آنبر) بتيريخ) بلعيلية  الرحلين 

.2422
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بآسفي  االبتدائية 

2422)تحت رقم)1190/2022.

969I

شركة آهي  املحيسب

شركة ن ت س ماروك ش.م.م - 
 Sté NTC MAROC S.A.R.L «
AU ». شركة ذات مسؤولية 

محدودة
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشيط الشركة)

شركة آهي  املحيسب
الرقم 42 علير1 نييس شيرع احلد 

الطيب بنهيلة املد نة الجد د1 
أسفي ، 6444)، أسفي املغرب

شركة ن ت س ميروك ش.م.م - » 
 Sté NTC MAROC S.A.R.L AU
». شركة ذات مسؤولية محدو 1 

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي زنقة 23 
علير1 42 الشقة 46 بال  الجد 
اسفي - 6444) اسفي املغرب.

توسيع نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.13321
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 12) آنبر) في) املؤرخ 
نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):
•)توزيع غيز البيوتين والبروبين

•)أعليل أجرى
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

21) آنبر) بتيريخ) بآسفي  االبتدائية 

2422)تحت رقم)1190/2022.

974I

شركة آهي  املحيسب

شركة ن ت س ماروك ش.م.م - 

 Sté NTC MAROC S.A.R.L «

AU ». شركة ذات مسؤولية 

محدودة

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القينوني للشركة

شركة آهي  املحيسب

الرقم)42)علير1 نييس شيرع احلد)

الطيب بنهيلة املد نة الجد د1 أسفي)

،)6444)،)أسفي املغرب

شركة ن ت س ميروك ش.م.م)-)»)

(.« (Sté NTC MAROC S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 شركة)

ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

الوحيد

زنقة) االآتليعي  مقرهي  عنوان  و 

بال  الجد) (46 الشقة) (42 علير1) (23

اسفي)-)6444))اسفي).

تحويل الشكل القينوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري)

.13321

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في)12) آنبر)2422)تم تحويل)

الشكل القينوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدو 1«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

21) آنبر) بتيريخ) بآسفي  االبتدائية 

2422)تحت رقم)1190/2022.

971I

CEMEX

UFM INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

CEMEX
92، شـــيرع الزرقطـــوني، آليز مراكش 

، 4444)، مراكش املغرب
UFM INGENIERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع أبو 
محيسن روييني، سكن » نيي 13«، 
الطيبق الثيلث ، الشقة رقم 13 ، 

املكتب على اليسير ، في قضيء راسين. 
- 24444 الدار البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565157
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 UFM (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.INGENIERIE
غرض الشركة بإ جيز):)-)التدقيق)
واملسيعد1 الفنية في التراث والهييكل)

والبنية التحتية والبيئة)؛
واملشور1) الهند�شي  النشيط  (-

وانجيز آليع القييسيت والدراسيت
التقنييت املقيبلة

التشخيص الجيوتقني وتصليم) (-
وتنفيذ وتسويق آليع األنظلة

املتعلقة) والقييس  التسلع 
واألسيسيت) واألقبية  بيلطوابق 

والهييكل من
املبيني والهييكل

املقر) وتصد ر.عنوان  استيرا   (-
االآتليعي):)شيرع أبو محيسن روييني،)
(، الثيلث) الطيبق  (،»13 » نيي) سكن)
13)،)املكتب على اليسير) الشقة رقم)
الدار) (24444 (- راسين.) قضيء) في  (،

البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

حصة) (HAI( WEI( :( 500 الشركة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

 254 (: السيد1 عبد الهي ي تييكي)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 254 (: موسيوي) هدى  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

الشركة)HAI WEI)عنوانه)ا))سين)

سين  وني) (93214 فرنسي) (،  وني)

فرنسي.

السيد عبد الهي ي تييكي عنوانه)ا))

املحلد ة)28814)املحلد ة املغرب.

السيد1 هدى موسيوي عنوانه)ا))

كولومبس)92744)كولومبس فرنسي.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الهي ي تييكي عنوانه)ا))

املحلد ة)28814)املحلد ة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 12 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9784)8.

972I

H.MANAGEST

 EXPERT EDUCATIONAL
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

H.MANAGEST

 AVENUE(KENNEDY(IMM

 ESSALAM(APPT(N° 07 ، 46000،

SAFI MAROC

 EXPERT EDUCATIONAL

CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

الحرية املد نة الجد د1 - 6444) 

اسفي املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.12771

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 أكتوبر) (25 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)

 EXPERT EDUCATIONAL

رأسليلهي) مبلغ  (CONSULTING
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
املد نة) الحرية  شيرع  اإلآتليعي 
املغرب) اسفي  ((6444 (- الجد د1)
االهداف) تحقيق  عدم  (: ل) نتيجة 

املرتقبة.
شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 (6444 (- الجد د1) املد نة  الحرية 

اسفي املغرب.)
و عين:

فيكري) الحق  عبد  السيد)1))
اقيمة اسالن) (11 الشقة) وعنوانه)ا))
6444))اسفي) 51)حي وا  البيشي) س)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (49 بتيريخ) بآسفي  االبتدائية 

2422)تحت رقم)984.
973I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

STE DAWRA SEL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشيط الشركة)

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA(MAROC
 STE DAWRA SEL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي رقم )65 
بلوك   مد نة الوحد1 العيون - 

74444 العيون املغرب.
توسيع نشيط الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.11393
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الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 47) آنبر) في) املؤرخ 
نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):
نقل البضيئع لحسيب الغير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3552/2022.
97(I

WE’SALAD

WE’SALAD
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WE›SALAD
)1، زنقة األشعري. شقة : )4 

أكدال. الربيط. ، 14444، الربيط 
MAROC

WE’SALAD شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي )1، زنقة 
األشعري. شقة : )4 أكدال. الربيط. 

- 14444 الربيط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
165413

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.WE’SALAD
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
 RESTAURANTS ET SERVICES DE
RESTAURATION MOBILE.عنوان)
)1،)زنقة األشعري.) (: املقر االآتليعي)
 14444 (- الربيط.) أكدال.) (4( (: شقة)

الربيط املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: سكيري) احلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) سكيري  احلد  السيد 
7،)اقيمة) شيرع طيرق ابن زيي )،)رقم)
 (1444  49 6,الشقة) علير1) أل�شي 

القنيطر1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سكيري  احلد  السيد 
7،)اقيمة) شيرع طيرق ابن زيي )،)رقم)
 (1444  49 6,الشقة) علير1) أل�شي 

القنيطر1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)14778.
975I

HELP ENTREPRISE

MAZAMINE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE(BOURED 2EME(ETG
 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
MAZAMINE شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 23 زنقة 

بوريد الطيبق الثيني شقة رقم 
) الصخور السو اء - 24294 

الدارالبيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.2(9463

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (25 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
MAZAMINE)مبلغ) الشريك الوحيد)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

بوريد) زنقة  (23 اإلآتليعي) مقرهي 
الصخور) (( الطيبق الثيني شقة رقم)
الدارالبيضيء) (24294 (- السو اء)

املغرب نتيجة ل):)عدم بلوغ الهدف.
 23 ب) التصفية  مقر  حد   و 
شقة) الثيني  الطيبق  بوريد  زنقة 
 24294 (- السو اء) الصخور  (( رقم)

الدارالبيضيء)املغرب.)
و عين:

وعنوانه)ا)) مزوز  امين  السيد)1))
عين) (7 رقم) ((2 علير1) العيون  حي 
املغرب) الدارالبيضيء) (24244 السبع)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)64)851.
976I

-

ACTIVE SALES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

- ، 27223، الدار البيضيء املغرب
ACTIVE SALES شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي ابالنكي 
 T24 1التجلع السكني رقم 2 علير
محل 61 آنين املحيط حي الرحلة 

الدار البيضيء - 27223 الدار 
البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(56755
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)46)أكتوبر)2422)تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 ACTIVE SALES الوحيد) الشريك 
44.444)) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
ابالنكي) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
 T24 علير1) (2 رقم) السكني  التجلع 

آنين املحيط حي الرحلة) (61 محل)
الدار البيضيء)-)27223)الدار البيضيء)

املغرب نتيجة ل):)حل الشركة.
ابالنكي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 T24 علير1) (2 رقم) السكني  التجلع 
آنين املحيط حي الرحلة) (61 محل)
الدار البيضيء)-)27223)الدار البيضيء)

املغرب.)
و عين:

السالم) عبد  حلبي  السيد)1))
طليريس) اقيمة   ور  وعنوانه)ا))
علير1)36)شقة)14) ار بوعز1 النواصر)
البيضيء) الدار  (27223 البيضيء)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 49 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)5479)8.
977I

عبد الرحلين اعبيبي

KINSMAN TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

عبد الرحلين اعبيبي
علير1 3 الطيبق3 الشقة 7 بني 
مكيلد ، 54444، مكنيس املغرب
KINSMAN(TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 146 

الشقة 2 زنقة املعيركة الزيتون 
مكنيس - 54444 مكنيس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

57887
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
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(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
.KINSMAN(TRAV

أعليل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) إنشيءاتعنوان  أو  مختلفة 
زنقة) (2 الشقة) (146 رقم) (: االآتليعي)
 54444 (- مكنيس) الزيتون  املعيركة 

مكنيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 544.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 2.544 (: محلد) الفزني  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 2.544 (: ابراهيم) اوسيت  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) محلد  الفزني  السيد 
الحيج) طرييق  امين  تجزئة  (39 رقم)

قدور)54444)مكنيس املغرب.
السيد اوسيت ابراهيم عنوانه)ا))
 54444 اوفوس) البالغلة  قصر 

الرشيد ة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محلد  الفزني  السيد 
الحيج) طرييق  امين  تجزئة  (39 رقم)

قدور)54444)مكنيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)775).
978I

tob(travaux(divers

ABH CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

tob(travaux(divers
حي ولي العهد زنقة الليلون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 74444، 
العيون املغرب

ABH CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي مد نة 

الوحد1 بلوك   رقم 669 - 74444 

العيون املغرب.

رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

رفع) تم  (2422 45) آنبر) في) املؤرخ 

رأسليل الشركة بلبلغ قدره)»94.444 

إلى) »14.444) رهم«) أي من)  رهم«)

»144.444) رهم«)عن طريق):)تقد م)

حصص نقد ة أو عينية.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

21) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3582/2022.

979I

عبد الرحلين اعبيبي

L S BROD

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير آد د للشركة

عبد الرحلين اعبيبي

علير1 3 الطيبق3 الشقة 7 بني 

مكيلد ، 54444، مكنيس املغرب

L S BROD شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 9) رزانة 

طريق اكوراي - 54444 مكنيس 

املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.26251

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في))2)أكتوبر)2422)تم تعيين)

مسير آد د للشركة السيد)1))بنعلي)

بنعلي فيطلة كلسير وحيد

تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

12) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)664).

984I

عبد الرحلين اعبيبي

L S BROD
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

عبد الرحلين اعبيبي

علير1 3 الطيبق3 الشقة 7 بني 

مكيلد ، 54444، مكنيس املغرب

L S BROD شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 9) رزانة 

طريق اكوراي - 54444 مكنيس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.26251

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 أكتوبر) (2( في) املؤرخ 

املصي قة على):

لطيفة) ((1( السيد) تفويت 

اآتليعية) حصة  (5.444 الورطي�شي)

من أصل)5.444)حصة لفيئد1 السيد)

أكتوبر) (2( بتيريخ) بنعلي  فيطلة  ((1(

.2422

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

12) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)664).

981I

global(compta(et(conseils

SOMASER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

global(compta(et(conseils

14,شيرع ابن تومرت الطيبق الثيني ، 

94444، طنجة املغرب

SOMASER SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 14 شيرع 

ابن تومرت الطيبق االول - 94444 

طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.851(1

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (16 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 SOMASER SARL الشريك الوحيد)
54.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ  (AU
شيرع) (14 اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان 
 94444 (- ابن تومرت الطيبق االول)
طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم مزاولة)

اي نشيط.
و حد  مقر التصفية ب)14)شيرع)
 94444 (- ابن تومرت الطيبق االول)

طنجة املغرب.)
و عين:

العويني) فيطلة  السيد)1))
وعنوانه)ا))حي السالم)1)زنقة سطيت)
املغرب) طنجة  (94444  67 رقم)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)15332.
982I

sofoget

ATLANTIS GATE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
ATLANTIS GATE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي موالي 
بوسلهيم كلبينغ الدولي - ----- موالي 

بوسلهيم املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.25345
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الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 49) آنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 ATLANTIS GATE الوحيد) الشريك 
مبلغ رأسليلهي)14.444) رهم وعنوان)
بوسلهيم) موالي  اإلآتليعي  مقرهي 
كلبينغ الدولي)-)-----)موالي بوسلهيم)
املغرب نتيجة ل):)زيي 1 جسيئر شركة.
موالي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(------- (- الدولي) كلبينغ  بوسلهيم 

موالي بوسلهيم املغرب.)
و عين:

السيد)1))فوزية منيير وعنوانه)ا))
املغرب) القنيطر1  (1(444 القنيطر1)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
الغرب) االربعيء) بسوق  االبتدائية 
رقم) تحت  (2422 22) آنبر) بتيريخ)

.287
983I

3CK

MARF NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

3CK
5 اقيمة ا م 3 الطيبق االول شقة 

رقم 3 شيرع املحطة سليعلة سطيت 
، 26444، سطيت املغرب

MARF NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 9 تجزئة 
الوحد1 الفرح سطيت - 26444 

سطيت املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.1733

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (28 في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1))عبد االله مطيع)
944)حصة اآتليعية من أصل)944 

حصة لفيئد1 السيد))1))ا وب مطيع)
بتيريخ)28)نونبر)2422.

ا لين غرميلي) ((1( تفويت السيد)
144)حصة اآتليعية من أصل)144 
حصة لفيئد1 السيد))1))ا وب مطيع)

بتيريخ)28)نونبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
45) آنبر) االبتدائية بسطيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)1376.
98(I

FIDUCIAIRE(ZERROUKI

S.I IMTIYAZ ORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

FIDUCIAIRE(ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA(PRINCIPALE،
60000، OUJDA(MAROC

S.I IMTIYAZ ORIENT شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 29 زنقة 
11 تجزئة ابن جلدون )آزء322) - 

64444 وآد1 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.34393

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (1( املؤرخ في)
 S.I شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
رأسليلهي) مبلغ  (IMTIYAZ ORIENT
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
ابن) تجزئة  (11 زنقة) (29 اإلآتليعي)
وآد1) (64444 (- )آزء322)) جلدون)
عن) التوقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

النشيط التجيري.
زنقة) (29 و حد  مقر التصفية ب)
(- )آزء322)) تجزئة ابن جلدون) (11

64444)وآد1 املغرب.)
و عين:

سعيدي) آالل  محلد  السيد)1))
بن) عالل  شيرع  (112 وعنوانه)ا))
عبدهللا علير1 لقراري الطيبق)2)شقة)
6 64444)وآد1 املغرب كلصفي))1))

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
 11 زنقة) (29 (: بيلتصفية) املتعلقة 

تجزئة ابن جلدون))آزء322)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)2421.

985I

FITICOF

MEDICAL AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

FITICOF
9 شيرع غسين كنفيني اقيمة نبيلة ، 

34444، فيس املغرب
MEDICAL AFRICA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مكتب 
28 الطيبق ) مكيتب الصفيء طريق 
صفرو موالي رشيد - 34444 فيس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.68(81

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 15) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسليلهي) مبلغ  (MEDICAL AFRICA
مقرهي) وعنوان  244.444) رهم 
 ( الطيبق) (28 مكتب) اإلآتليعي 
طريق صفرو موالي) مكيتب الصفيء)
رشيد)-)34444)فيس املغرب نتيجة ل)

:)الخالف بين الشركيء.
مكتب) ب  التصفية  مقر  حد   و 
طريق) مكيتب الصفيء) (( الطيبق) (28
فيس) (34444 (- صفرو موالي رشيد)

املغرب.)
و عين:

السيد)1))نبيل بنجلون وعنوانه)ا))
169)زنقة حفيين الشرقيوي األ ارسة)
((1( كلصفي) املغرب  فيس  (34444

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5412/2022.
986I

 lazrak(deco(لزرق   كو انتيغيوغ اكستيغيوغ

interieur(extererieur(sarl(au

لزرق ديكو انتيريور اكستيريور
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

لزرق   كو انتيغيوغ اكستيغيوغ 
 lazrak(deco(interieur(extererieur

sarl(au
املركز التجيري اوبيهي بيب اكلو 

الرقم 84 تيزنيت ، 85444، تيزنيت 
املغرب

لزرق   كو انتير ور اكستير ور شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم املحل 
التجيري 84 الكيئن بيملركز التجيري 
اوبيهي بيب اكلو - 58444 تيزنيت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

5277
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 13) وليوز)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
لزرق) (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

  كو انتير ور اكستير ور.
اضيفة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
الخيصة) لللسيحيت  الجليلية 
والعيمة عنوان املقر االآتليعي):)رقم)
بيملركز) الكيئن  (84 التجيري) املحل 
 58444 (- التجيري اوبيهي بيب اكلو)

تيزنيت املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
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 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

والعيئلية) الشخصية  األسليء) (-
وصفيت ومواطن الشركيء):

النيصري) جد جة  السيد1 
 2 زنقة الرامقي رقم الدار) عنوانه)ا))

58444)تيزنيت املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
لزرق عنوانه)ا)) السيد مصطفى 
زنقة الراميقي رقم الدار)229 58444 

تيزنيت املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
غشت) (43 االبتدائية بتيزنيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)555.
987I

اتلي نية املنى

نزار تيكنولوجي
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

اتلي نية املنى
اقيمة  حين الطيبق التيني زنقة 
عقبة بن نيفع ، 26144، برشيد 

املغرب
نزار تيكنولوجي شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 153 شيرع 
الجيش امللكي حي األمل - 26144 

برشيد املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.9591

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 22)شتنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
الشريك الوحيد نزار تيكنولوجي مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
153)شيرع الجيش) مقرهي اإلآتليعي)
برشيد) (26144 (- األمل) حي  امللكي 
املغرب نتيجة ل):)األزمة االقتصي  ة.

و حد  مقر التصفية ب)153)شيرع)
 26144 (- األمل) حي  امللكي  الجيش 

برشيد املغرب.)

و عين:
وعنوانه)ا)) زكي  أحلد  السيد)1))
األمل) امللكي حي  الجيش  شيرع  (153
((1( برشيد املغرب كلصفي) (26144

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
أكتوبر) (13 االبتدائية ببرشيد بتيريخ)

2422)تحت رقم)1437.
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Cap(Conseils

FLORIDA DECOR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cap(Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,343
20390، Casablanca(Maroc

FLORIDA DECOR شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 14 شيرع 

الحرية الطيبق الثيلت شقة 5 - 
24124 الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
563589

 42 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422  آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.FLORIDA DECOR
-)صنيعة) (: غرض الشركة بإ جيز)
(، الطالء) موا   إنتيج  الدهينيت:)
وتصنيع منتجيت الدهينيت الجيهز1)

أو شبه املصنعة)-)-)استيرا  وتصد ر)
الخيم) املوا   أشكيل  من  شكل  أي 
أو) األآهز1  أو  املوا   أو  البضيئع  أو 
املنتجيت املصنعة أو شبه املصنعة)
من الدهينيت للصنيعة أو التجير1 أو

املقر) اليدوية.عنوان  للحرف 
14)شيرع الحرية الطيبق) (: االآتليعي)
الدار) (24124 (- (5 شقة) الثيلت 

البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السبتي) سيمي  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد سيمي السبتي عنوانه)ا))25 
)1)املعيريف) 3)الشقة) برويير الطيبق)

24444)الدار البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سيمي السبتي عنوانه)ا))25 
)1)املعيريف) 3)الشقة) برويير الطيبق)

24444)الدار البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 25 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)-.

989I

GCR CONSEIL

HIBA ELEC ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

GCR CONSEIL
 RUE 1 HAY(TARIK(EL(KHEIR
 IMM 45 ETG 2 N 4، 20600،

CASABLANCA MAROC
HIBA ELEC ENERGIE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 624 
الطيشرون بوآنيبة جريبكة 25144 

جريبكة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.6643

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (47 املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (HIBA ELEC ENERGIE
وعنوان) 14.444) رهم  رأسليلهي)

الطيشرون) (624 اإلآتليعي) مقرهي 

جريبكة) (25144 جريبكة) بوآنيبة 

املغرب نتيجة ل):)نهي ة النشيط.

 624 ب) التصفية  مقر  حد   و 

 624  25144.- بوآنيبة) الطيشرون 

الطيشرون بوآنيبة جريبكة املغرب.)

و عين:

آليع) املعطي  السيد)1))

624)الطيشرون بوآنيبة) وعنوانه)ا))

25144)جريبكة املغرب كلصفي))1))

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)624)الطيشرون)

بوآنيبة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (22 االبتدائية بخريبكة بتيريخ)

2422)تحت رقم)587.

994I

STE(ALPHA-ZORA(TRAV(SARL

 STE ALPHA-ZORA TRAV

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

STE(ALPHA-ZORA(TRAV(SARL

تجزئة النسيم رقم 29 تيز1 ، 

35444، تيز1 املغرب

 STE(ALPHA-ZORA(TRAV(SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

النسيم رقم 29 تيز1 - 35444 تيز1 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
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رقم التقييد في السجل التجيري : 
6817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ALPHA-ZORA(TRAV(SARL
األشغيل) (: غرض الشركة بإ جيز)

املختلفة والبنيء)
األشغيل الغيبوية)

(: االآتليعي) املقر  املحدثيتعنوان 
تجزئة النسيم رقم)29)تيز1)-)35444 

تيز1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: السيد بوآلعة بوصنطوح)

بقيلة)144) رهم.
 544 (: بوصنطوح) انوار  السيد 

بقيلة)144) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
بوصنطوح) بوآلعة  السيد 
هوار1) كيمبير  حرشة  عنوانه)ا)) وار 

آرسيف)35144)آرسيف املغرب.
السيد انوار بوصنطوح عنوانه)ا))
 35144 آرسيف) حلرية  حي 

آرسيف املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوصنطوح) بوآلعة  السيد 
هوار1) كيمبير  حرشة  عنوانه)ا)) وار 

آرسيف)35144)آرسيف املغرب
السيد انوار بوصنطوح عنوانه)ا))
 35144 آرسيف) حلرية  حي 

آرسيف املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
45) آنبر) بتيريخ) بتيز1  االبتدائية 

2422)تحت رقم)563.

991I

UPSILON CONSULTING

BESTCONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
إنشيء)فرع تيبع للشركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شيرع علر الخييم وشيرع عبد 
الرحيم بوعبيد، الطيبق الرابع، 
شقة رقم 24 ، 24254، الدار 

البيضيء املغرب
BESTCONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

 rue 14 وعنوان مقرهي اإلآتليعي
.Raze - 33000 Bordeaux(France

إنشيء فرع تيبع للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.56((25
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)11)نونبر)2422)تقرر إنشيء)
التسلية) تحت  للشركة  تيبع  فرع 
بيلعنوان) والكيئن  (VOICECLOUD
الطيبق) بركيت،) أحلد  زنقة  ((9
 24444 (- معيريف) (،3 رقم) السفلي،)
من) واملسير  املغرب  الدارالبيضيء)

طرف السيد)1))بوحيلة توفيق.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 42 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم..
992I

RECOFIDUS(EL(BAKKALI(AHMED

CAFE AU CHA L›HEUREUX
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 RECOFIDUS(EL(BAKKALI
AHMED

 AV HASSAN II BUREAUX
 ANNAKHIL 1ER(ETAGE(N°2

 AV HASSAN II BUREAUX
 ANNAKHIL 1ER(ETAGE(N°3،
93000، TETOUAN(MAROC
 CAFE(AU(CHA(L›HEUREUX

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
الحيج محلد بركة رقم 198 - 

93444 تطوان املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
32517

 18 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 أكتوبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 CAFE (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.AU CHA L’HEUREUX
غرض الشركة بإ جيز):)*مقهى)

*ملون)
شيرع) (: االآتليعي) املقر  عنوان 
الحيج محلد بركة رقم)198)-)93444 

تطوان املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد جيلد سهلي):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) سهلي  جيلد  السيد 
 1 شيرع الحسن الثيني اقيمة الحلد)
تطوان) (93444  3 رقم) (2 ط) (1 بلوك)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سهلي  جيلد  السيد 
 1 شيرع الحسن الثيني اقيمة الحلد)
تطوان) (93444  3 رقم) (2 ط) (1 بلوك)

املغرب)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (28 بتيريخ) بتطوان  االبتدائية 

2422)تحت رقم)9)23.

993I

اتلي نية املنى

انتووين سيغفيس
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

اتلي نية املنى
اقيمة  حين الطيبق التيني زنقة 
عقبة بن نيفع ، 26144، برشيد 

املغرب
انتووين سيغفيس شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

عقبة بنو نيفع تجزئة  حين الطيبق 
االر�شي - 26144 برشيد املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.12(93
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (42 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسليلهي) مبلغ  سيغفيس  انتووين 
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
اإلآتليعي شيرع عقبة بنو نيفع تجزئة)
 26144 (- االر�شي) الطيبق   حين 
األزمة) (: ل) نتيجة  املغرب  برشيد 

االقتصي  ة.
شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
عقبة بنو نيفع تجزئة  حين الطيبق)

االر�شي)-)26144)برشيد املغرب.)
و عين:

املسعو ي) نبيل  السيد)1))
تجزئة) أنوال  زنقة  (16 وعنوانه)ا))
برشيد) (26144 الهدى) حي  سلير1 

املغرب كلصفي))1))للشركة.
بندحو  حين) السيد)1))
وعنوانه)ا))29)تجزئة نسرين)26144 

برشيد املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (14 بتيريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2422)تحت رقم)1162.

99(I
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N2M(CONSEIL-SARL

DRINAD IMPORT-EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 DRINAD(IMPORT-EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 8 
رقم )5 الكندي ل252 - 62444 

النيضور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.2(161

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (15 املؤرخ في)

محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 

 DRINAD الوحيد) الشريك  ذات 

رأسليلهي) مبلغ  (IMPORT-EXPORT

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
الكندي) (5( رقم) (8 اإلآتليعي شيرع)

املغرب) النيضور  (62444 (- ل252)

نتيجة ل):)انتهيء)الغرض من الشركة.

شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 62444 (- الكندي ل252) (5( رقم) (8

النيضور املغرب.)

و عين:

بوعلرو) جد جة  السيد)1))

امللكي) الجيش  شيرع  وعنوانه)ا))
 62444  5( زنقة عالل الفي�شي رقم)

النيضور املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)41) آنبر)

2422)تحت رقم)916).

995I

N2M(CONSEIL-SARL

NATUREL AZRY

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

NATUREL AZRY شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

االهرام رقم 78 بوعرك - 62444 

النيضور املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.19243

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (1( املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسليلهي) مبلغ  (NATUREL AZRY

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 

 78 رقم) االهرام  تجزئة  اإلآتليعي 

املغرب) النيضور  (62444 (- بوعرك)

نتيجة ل):)انتهيء)الغرض من الشركة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

 62444 (- بوعرك) (78 رقم) االهرام 

النيضور املغرب.)

و عين:

بومزوغ) ا لين  السيد)1))

 22 رقم) الفرابي  شيرع  وعنوانه)ا))

62444)النيظور املغرب كلصفي))1))

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)41) آنبر)

2422)تحت رقم)913).

996I

شركة محيسبة صي م

POWERELEC ORIENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص
شركة محيسبة صي م

شيرع الدرفوفي علير1 السعي 1 
الطيبق الثيلث رقم 6 ، 64444، 

وآد1 مغرب
 POWERELEC ORIENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 76 حي 
الوفيق العيون سيدي ملوك - 

54)65 تيوريرت املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.693

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (11 في) املؤرخ 

املصي قة على):
قد ري) طه  ((1( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتليعية  حصة  (33(
آوا ) ((1( حصة لفيئد1 السيد) (33(

بوسليحة بتيريخ)11)نونبر)2422.
 FC51263 ((1( السيد) تفويت 
محلد اصرور)333)حصة اآتليعية)
حصة لفيئد1 السيد) (333 من أصل)
نونبر) (11 آوا  بوسليحة بتيريخ) ((1(

.2422
 FC(7733 ((1( السيد) تفويت 
محلد اصرور)333)حصة اآتليعية)
حصة لفيئد1 السيد) (333 من أصل)
نونبر) (11 آوا  بوسليحة بتيريخ) ((1(

.2422
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بتيوريرت بتيريخ)13) آنبر)

2422)تحت رقم)2022/478.
997I

مستيمنة شيمة

 BOULANGERIE PATISSERIE
NISMAR

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

مستيمنة شيمة
شيرع املسير1 رقم 2)1 الطيبق االول 

النيظور شيرع املسير1 رقم 2)1 
الطيبق االول النيظور، 62444، 

النيظور املغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE

NISMAR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الطريق 

الرئيسية ازغنغين ابوعجيآي 

النيظور - 62444 النيظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.14937

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2421)تقرر حل) 46) آنبر) املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

 BOULANGERIE PATISSERIE

 34.444 رأسليلهي) مبلغ  (NISMAR

اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 

الطريق الرئيسية ازغنغين ابوعجيآي)

املغرب) النيظور  (62444 (- النيظور)

نتيجة ل):)ازمة القطيع.

و حد  مقر التصفية ب الطريق)
الرئيسية ازغنغين ابوعجيآي النيظور)

-)62444)النيظور املغرب.)

و عين:

علي برطيل وعنوانه)ا)) السيد)1))

 62444 النيظور) ابراقة  اعوا ا  حي 

النيظور املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)49) آنبر)

2422)تحت رقم)972).

998I

مستيمنة شيمة

 BOULAGERIE PATISSERIE
NISMAR

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
قفل التصفية

مستيمنة شيمة
شيرع املسير1 رقم 2)1 الطيبق االول 

النيظور شيرع املسير1 رقم 2)1 

الطيبق االول النيظور، 62444، 

النيظور املغرب
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 BOULAGERIE PATISSERIE
NISMAR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : الطريق 

الرئيسية ازغنغين ابوعجيآي 
النيظور - 62444 النيظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.14937
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2421 13) آنبر) في) املؤرخ 
 BOULAGERIE PATISSERIE حل)
املسؤولية) ذات  شركة  (NISMAR
 34.444 رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
الطريق الرئيسية ازغنغين ابوعجيآي)
املغرب) النيظور  (62444 (- النيظور)

نتيجة الزمة القطيع.
و عين:

علي برطيل وعنوانه)ا)) السيد)1))
 62444 النيظور) براقة  اعوا ا  حي 
النيظور املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
وفي الطريق) (2421 13) آنبر) بتيريخ)
الرئيسية ازغنغين ابوعجيآي النيظور)

-)62444)النيظور املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)49) آنبر)

2422)تحت رقم)973).

999I

شركة محيسبة صي م

HAKMI SERVICE SARL AU
إعالن متعد  القرارات

شركة محيسبة صي م
شيرع الدرفوفي علير1 السعي 1 
الطيبق الثيلث رقم 6 ، 64444، 

وآد1 مغرب
 HAKMI(SERVICE(SARL(AU

»شركة ذات املسؤولية املحدو 1 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: تجزئة 
النصر42 العيون سيدي ملوك - 

54)65 تيوريرت املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.939

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)11)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تم رفع رأسليل الشركة بلبلغ قدره)
»44.444)) رهم«)أي من)»144.444 
عن) »544.444) رهم«) إلى)  رهم«)
مع   ون) مقيصة  إآراء) (- (: طريق)
واملستحقة) املقدار  املحد 1  الشركة 
قدره«386.444) رهم«وعن) بلي 
بلي) نقد ة  حصص  -تقد م  طريق)

قدره«444.)1) رهم«
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
-تلد د مد1 مزاولة مهيم املسيرحيكمي)

ابراهيم ملد1 غيرمحد 1
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)6.)رأس امليل:)الذي  نص)
بلبلغ) امليل  رأس  ويحد   مي لي:) على 
؛) )544.444)) رهم) جلسليئة ألف)
وهي مقسلة إلى جلسة آالف))5444) 
)144)) رهم) ميئة) بقيلة  حصة 
اكتتب) (، ،)مدفوعة بيلكيمل) للحصة)
وهو) (، فيهي املسيهم الوحيد بيلكيمل)
حيكمي ابراهيم صيحب جلسة آالف)
إآليلي) حصة.) ((5444( أي) حصة 
 5444 الحصص املكونة لرأس امليل)

حصة
الذي) 7.املسيهليت:) رقم) بند 
حيكمي) الشريك  مي لي:) على   نص 
 544.444 ابراهيم  فع للشركة مبلغ)
 رهم أي جلسليئة ألف  رهم.)وقد)
،)أي مبلغ) تم  فع آليع املسيهليت)

544.444) رهم)،)بيلكيمل
الشركة:) 13.تسيير  رقم) بند 
الذي  نص على مي لي:)يسير الشركة)
أكثر  ختيرون) أو  طبيعي  شخص 
جيرآهم.) من  أو  الشركيء) بين  من 
الوحيد) الشريك  هو  الشركة  مسير 
غير) ملد1  ابراهيم  املسيرحيكمي 
محد 1.)سوف  قوم بيألعليل ويتعهد)
من) الشركة.) عن  نييبة  بياللتزاميت 
الشركة) ستلتزم  (، فصيعًدا) امن 

بتوقيع السيد حيكمي إبراهيم.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بتيوريرت بتيريخ)13) آنبر)

2422)تحت رقم)2022/476.
1444I

AZIRAR CONSULTING S.A.R.L

GREENAGAVE S.A.R.L. AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZIRAR CONSULTING S.A.R.L
12 الحي اإل اري، زنقة أنجي )1، 
النيظور ، 62444، النيظور املغرب
 GREENAGAVE(S.A.R.L. AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 57، شيرع 
جرطوم الطيبق رقم 1 ، النيظور - 

62444 النيظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
2(9(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.GREENAGAVE S.A.R.L. AU
جدميت) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

تنسيق الحدائق.
املسيحيت) وصيينة  إنشيء)

الخضراء.
والبستنة.عنوان) الزراعة  أعليل 
شيرع جرطوم) (،57 (: املقر االآتليعي)
 62444 (- النيظور) (، (1 رقم) الطيبق 

النيظور املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1444 (: املقدم) حلز1  السيد  (-
بقيلة)144) رهم.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) املقدم  حلز1  السيد 
النيظور) (13 رقم) الفرابي  شيرع 

62444)النيظور املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املقدم  حلز1  السيد 
النيظور) (13 رقم) الفرابي  شيرع 

62444)النيظور املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (25 االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)

2422)تحت رقم)868).
1441I

STE FIDUCONFIANCE

 ENTREPRISE BAKRIM
TRAVAUX ET NEGOCE SARL
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 ENTREPRISE(BAKRIM

 TRAVAUX ET NEGOCE SARL
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 

142، حي الوفيق، بلوك أ، طريق 
عين السلن، زواغة العليي، فيس - 

34444 فيس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.27433

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 12) آنبر) املؤرخ في)
 ENTREPRISE(BAKRIM(TRAVAUX
ذات) شركة  (ET NEGOCE SARL
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
 544.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 
 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم)
طريق) أ،) بلوك  الوفيق،) حي  (،142
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(- فيس) العليي،) زواغة  عين السلن،)
فيس املغرب نتيجة لتوقف) (34444

النشيط االقتصي ي للشركة.
و عين:

محبوبي.) علر  السيد)1))
تجزئة) (1 ك) بلوك  (51 وعنوانه)ا))
فيس) (34444 فيس) تغيث  الحد قة 

املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
رقم) وفي  (2422 12) آنبر) بتيريخ)
طريق) أ،) بلوك  الوفيق،) حي  (،142
(- فيس) العليي،) زواغة  عين السلن،)

34444)فيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5291/022.
1442I

STE(SMART(TAX(&(AUDIT

OUM ERRABII ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

STE(SMART(TAX & AUDIT
 DOUAR(OULED(TALEB,

 LOTISSEMENT(ASSAKANE(AL
 ANIKE(CENTRE(DIAMAND

 2EME(ETG(N°8، 20610،
CASABLANCA MAROC

OUM ERRABII ENERGIE شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 245 شيرع 
ام الربيع االلفة - 24224 الدار 

البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565695
في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 OUM (: اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي)

.ERRABII ENERGIE

غرض الشركة بإ جيز):)محطة غيز)
للسييراتعنوان املقر االآتليعي):)245 
شيرع ام الربيع االلفة)-)24224)الدار)

البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسليل  مبلغ 

16.724.444) رهم،)مقسم كيلتيلي:
(: رحوي) الرحلن  عبد  السيد 
1.444) رهم) بقيلة) حصة  (8.364

للحصة.
 1.4(5 (: السيد1 جد جة شهيب)

حصة بقيلة)1.444) رهم للحصة.
 2.926 (: فجالن) رمسيس  السيد 

حصة بقيلة)1.444) رهم للحصة.
 1.(63 (: فجالن) ا لين  السيد1 

حصة بقيلة)1.444) رهم للحصة.
 1.(63 (: فجالن) ابتسيم  السيد1 

حصة بقيلة)1.444) رهم للحصة.
 1.(63 (: فجالن) غزالن  السيد1 

حصة بقيلة)1.444) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
رحوي) الرحلن  عبد  السيد 
 ( الوئيم اقيمة  يسين) (76 عنوانه)ا))
شقة)3)االلفة)24242)الدار البيضيء)

املغرب.
السيد1 جد جة شهيب عنوانه)ا))
اقيمة ابواب ام الربيع بيب س رقم)
الدار البيضيء) (24242 19)و17)ح ح)

املغرب.
السيد رمسيس فجالن عنوانه)ا))
الوال يت) (24852 سيداروو ) (11118
املتحد1) الوال يت  االمريكية  املتحد1 

االمريكية.
عنوانه)ا)) فجالن  ا لين  السيد1 
علير1) (12 اقيمة ابواب االلفة م س)
الدار) (24242 االلفة) (25 شقة) ((

البيضيء)املغرب.
السيد1 ابتسيم فجالن عنوانه)ا))
 41945 لين) سينت  ميرتلز  (127
الوال يت املتحد1 االمريكية الوال يت)

املتحد1 االمريكية.
عنوانه)ا)) فجالن  غزالن  السيد1 
 41945 لين) سينت  ميرتلز  (127
الوال يت املتحد1 االمريكية الوال يت)

املتحد1 االمريكية.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فجالن  ا لين  السيد1 
علير1) (12 اقيمة ابواب االلفة م س)
الدار) (24242 االلفة) (25 شقة) ((

البيضيء)املغرب
عنوانه)ا)) رحوي  كنز1  السيد1 
اقيمة الوئيم) (48 اقيمة  يسين شقة)
االلفة)24242)الدار البيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
 آنبر)2422)تحت رقم)44854267.

1443I

STE FIDUCONFIANCE

A4M TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
A(M TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 24 ، 
حي النخيل ،طريق عين السلن فيس 

- 34444 فيس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.(((39

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 41) آنبر) في) املؤرخ 
ذات) شركة  (A(M TRADING حل)
رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 
مقرهي) وعنوان  244.444) رهم 
اإلآتليعي رقم)24)،)حي النخيل،طريق)
فيس) (34444 (- فيس) السلن  عين 
املغرب نتيجة لعدم مزاولة اي نشيط)

اقتصي ي للشركة.
و عين:

السيد)1))احلد اغربي وعنوانه)ا))
 2 الجليل) الهواء) تجزئة  (23 رقم)
املد نة) الخيل  ملعب  (( الشقة)
فيس املغرب) (34444 الجد د1 فيس)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ)41) آنبر)2422)وفي رقم)24)،)
حي النخيل)،طريق عين السلن فيس)

-)34444)فيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5195/022.
144(I

UPSILON CONSULTING

BAGUETTERIE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شيرع علر الخييم وشيرع عبد 
الرحيم بوعبيد، الطيبق الرابع، 
شقة رقم 24 ، 24254، الدار 

البيضيء املغرب
BAGUETTERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 69 
أبو زريق فيرم بروطون - 24444 

الدارالبيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

56(975
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (49
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BAGUETTERIE
االمتالك) (: غرض الشركة بإ جيز)
بجليع أشكيله)،)وإنشيء)وتأآير وإ ار1)
التجيرية،) املحالت  آليع  وتشغيل 
ومتجر) واملعجنيت  املخيبز  سيلي  وال 
وقيعة) والشوكوالته،) الحلوييت 

الشيي واملطيعم.
منتجيت) وتسويق  وبيع  تصنيع  (
املخيبز واملعجنيت وأي نشيط متعلق)
ي بيملخيبز)

ً
أو  حتلل أن  كون مرتبط

واملعجنيت.)
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الطعيم) توفير جدميت استهالك  (

املوقع وسحب وتسليم) في  والشراب 

وبيع املنتجيت الغذائية.عنوان املقر)
أبو زريق فيرم) (69 زنقة) (: االآتليعي)

الدارالبيضيء) (24444 (- بروطون)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد1 بثينة السو ي):)54)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

حصة) (54 (: زهير) ا ريس  السيد 

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد1 بثينة السو ي عنوانه)ا))
رقم)341)شيرع الزيراوي ط)43)شقة)

45 24444)الدارالبيضيء)املغرب.

 14 السيد ا ريس زهير عنوانه)ا))
 24444 السالم) حي  تحنيوت  زنقة 

الدارالبيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد1 بثينة السو ي عنوانه)ا))
رقم)341)شيرع الزيراوي ط)43)شقة)

45 24444)الدارالبيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 48 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)-.

1445I

NUTRITION PLUS

NUTRITION PLUS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

NUTRITION PLUS
رقم 61 مكرر مكيتب رقم 1 شيرع 

محلد السالوي املد نة الجد د1، 

34444، فيس املللكة املغربية

NUTRITION PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 61 

مكررمكيتب رقم 1 شيرع محلد 

السالوي املد نة الجد د1 34444 

فيس املللكة املغربية.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.72(39

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (22 املؤرخ في)

ذات) شركة  (NUTRITION PLUS

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم)

شيرع محلد) (1 مكررمكيتب رقم) (61

 34444 الجد د1) املد نة  السالوي 

ألن) نتيجة  املغربية  املللكة  فيس 

الشركة لم تستطع تحقيق األهداف)

التي أنشأت من أآلهي.

و عين:

السيد)1))هشيم مليح وعنوانه)ا))
 2 الشقة) الكرنك  زنقة  (315 رقم)

فيس) (34454 الشقف) عين  طريق 

املللكة املغربية كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

 61 وفي رقم) (2422 نونبر) (22 بتيريخ)

محلد) شيرع  (1 رقم) مكررمكيتب 

 34444 الجد د1) املد نة  السالوي 

فيس املللكة املغربية.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

21) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5376/022.

1446I

N2M(CONSEIL-SARL

NATUREL AZRY
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

NATUREL AZRY شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : تجزئة 
االهرام رقم 78 بوعرك - 62444 

النيظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.19243

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 نونبر) (1( في) املؤرخ 
ذات) شركة  (NATUREL AZRY حل)
رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
 78 رقم) االهرام  تجزئة  اإلآتليعي 
املغرب) النيظور  (62444 (- بوعرك)

نتيجة النتهيء)الغرض من الشركة.
و عين:

بومزوغ) ا لين  السيد)1))
 22 رقم) الفرابي  شيرع  وعنوانه)ا))
62444)النيظور املغرب كلصفي))1))

للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
تجزئة) وفي  (2422 نونبر) (1( بتيريخ)
 62444 (- بوعرك) (78 رقم) االهرام 

النيظور املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)41) آنبر)

2422)تحت رقم))91).
1447I

N2M(CONSEIL-SARL

DRINAD IMPORT-EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 DRINAD(IMPORT-EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : شيرع 
8 رقم )5 الكندي ل252 - 62444 

النيظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.2(161

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (15 املؤرخ في)
 DRINAD( IMPORT-EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
رأسليلهي) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
الكندي) (5( رقم) (8 اإلآتليعي شيرع)
املغرب) النيظور  (62444 (- ل252)

نتيجة النتهيء)الغرض من الشركة.
و عين:

بوعلرو) جد جة  السيد)1))
امللكي) الجيش  شيرع  وعنوانه)ا))
 62444  5( زنقة عالل الفي�شي رقم)
النيظور املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 8 وفي شيرع) (2422 نونبر) (15 بتيريخ)
 62444 (- ل252) الكندي  (5( رقم)

النيظور املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)41) آنبر)

2422)تحت رقم)915).
1448I

UPSILON CONSULTING

MAROC OUTDOOR
إعالن متعد  القرارات

UPSILON CONSULTING
زاوية شيرع علر الخييم وشيرع عبد 
الرحيم بوعبيد، الطيبق الرابع، 
شقة رقم 24 ، 24254، الدار 

البيضيء املغرب
MAROC OUTDOOR »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: املجلع 
السكني EST شيرع B مقر رقم 3، 

املنطقة الصنيعية سيدي البرنو�شي 
- 24644 الدارالبيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.5259(3
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)47)نونبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
التصد ق على اتفيقية لتفويت وبيع)
حصص اآتليعية من طرف شركة)
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SOFTGROUP SARL)لصيلح شركة)
 D’IMPRESSION DE TISSUS »
 54 إلى) ملي  صل  (SIMTIS«( SARL

حصة اآتليعية
الذي  نص) (:2 رقم) قرار 
شركة) على  املوافقة  مي لي:) على 
 D’IMPRESSION DE TISSUS »

SIMTIS«(SARL)كشريك آد د
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

تعد ل القينون االسي�شي للشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)8:)الذي  نص على مي لي:)

املسيهليت)
بند رقم)9:)الذي  نص على مي لي:)

رأس امليل
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854855.
1449I

UPSILON CONSULTING

ROO CIG
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شيرع علر الخييم وشيرع عبد 
الرحيم بوعبيد، الطيبق الرابع، 
شقة رقم 24 ، 24254، الدار 

البيضيء املغرب
ROO CIG شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 14 زنقة 
مو�شى ابن نصير الطيبق السي س، 
مكتب 11 - 24444 الدارالبيضيء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.299977

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (34 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
مبلغ) (ROO CIG الوحيد) الشريك 
وعنوان) 31.444)) رهم  رأسليلهي)

مقرهي اإلآتليعي)14)زنقة مو�شى ابن)
(- (11 مكتب) نصير الطيبق السي س،)
املغرب نتيجة) الدارالبيضيء) (24444

ل):)قرار الشريك الوحيد.
14)زنقة) و حد  مقر التصفية ب)
السي س،) الطيبق  نصير  ابن  مو�شى 
الدارالبيضيء) (24444 (- (11 مكتب)

املغرب.)
و عين:

املنصوري) انيس  السيد)1))
 rue( Copernic  23-25 وعنوانه)ا))
((1( كلصفي) (75116( Paris( France

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
زنقة مو�شى) (14 (: املتعلقة بيلتصفية)
مكتب) السي س،) الطيبق  نصير  ابن 

11
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854857.
1414I

KHM(CONSULTING

BRF MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

KHM(CONSULTING
1 زنقة ا ت بيعلران امللر ب الطيبق 
االول الرقم 146 تقيطع شيرع محلد 
الخيمس واملقيومة ، 24454، الدار 

البيضيء املغرب
BRF MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 

الدارالبيضيءـ 67 زنقة عزيز بالل 
الطيبق الثيني رقم 3 املعيريف - 

24374 الدارالبيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565899
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (4(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 BRF (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MAROC

:)العللييت) غرض الشركة بإ جيز)

املقر) والحيوانيةعنوان  الزراعية 

زنقة) (67 الدارالبيضيءـ) (: االآتليعي)

 3 رقم) الثيني  الطيبق  بالل  عزيز 

الدارالبيضيء) (24374 (- املعيريف)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

الزهراء) فيطلة  الصيي   السيد1 

144) رهم) بقيلة) حصة  (944 (:

للحصة.

السيد عرآون بيبير):)144)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

الزهراء) فيطلة  الصيي   السيد1 

البرتقيل) تجزئة  لسيسفة  عنوانه)ا))

فيال)8)البيضيء)24232)الدارالبيضيء)

املغرب.

عنوانه)ا)) بيبير  عرآون  السيد 

))1)سو  لو ج غروف اند رو  آون)

وو  لندن ن و8 9اس انيتد كينغدوم)

56273)لندريس لندن.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

الزهراء) فيطلة  الصيي   السيد1 

البرتقيل) تجزئة  لسيسفة  عنوانه)ا))

فيال)8)البيضيء)24232)الدارالبيضيء)

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)44854631.

1411I

AZ GESTION

SPI TOGHASSI
إعالن متعد  القرارات

AZ GESTION
شيرع ولد سيدي بيبي اقيمة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم
املغرب

SPI TOGHASSI »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: اقيمة 
سندس محل رقم ) شيرع بوزيدي 
حي موالي الحسن تطوان - 93444 

تطوان املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.31237

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)29)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
من144.444  الشركة  رأسليل  رفع 
بزيي 1) 144.444.)) رهم  الى)  رهم 
5.444)8) رهم نقد ي و3.155.444 

عينيي)
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
الطغي�شي) رشيد  السييد  اضيفة 

كلسيير آد د للشركة)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
رفع عد  الحصص من144)حصة الى)
31554)حصة) 1444))حصة بزيي 1)

عينية و54)8)حصة نقد ة
على) الذي  نص  (:15 رقم) بند 
مي لي:)اضيفة السييد رشيد الطغي�شي)

كلسيير آد د للشركة)
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
من144.444  الشركة  رأسليل  رفع 
بزيي 1) 144.444.)) رهم  الى)  رهم 
5.444)8) رهم نقد ي و3.155.444 

عينيي)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
12) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)65)2.

1412I
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L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ZAYOUDA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 L›ORIENTATION(DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC

ZAYOUDA شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : بلوك 

8، رقم 63 بال  صقليين سهب 

الور  فيس - 34444 فيس املللكة 

املغربية.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.((529

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) )1) آنبر) املؤرخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  (ZAYOUDA

محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 14.444) رهم  رأسليلهي)

 63 رقم) (،8 بلوك) اإلآتليعي  مقرهي 

(- فيس) الور   سهب  صقليين  بال  

34444)فيس املللكة املغربية نتيجة)

لعدم استأنيف نشيط الشركة.

و عين:

عبدهللا) احسي ن  السيد)1))

وعنوانه)ا))7))تجزئة امليمونية الشقة)

 34444 فيس) م.ج  صفرو  طريق  (8

((1( كلصفي) املغربية  املللكة  فيس 

للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

بتيريخ))1) آنبر)2422)وفي بلوك)8،)
الور ) سهب  صقليين  بال   (63 رقم)

فيس)-)34444)فيس املللكة املغربية.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5356.

1413I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

IRTIYAH LILISKAN
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

 L›ORIENTATION(DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC

IRTIYAH(LILISKAN شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم )، 

الشقة 2، زنقة حنبن شيرع الجوالن 

ظهر املهراز فيس - 34444 فيس 

املللكة املغربية.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.(6821

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 13) آنبر) املؤرخ في)

ذات) شركة  (IRTIYAH( LILISKAN

رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 

مقرهي) وعنوان  1.444.444) رهم 

زنقة) (،2 الشقة) (،( رقم) اإلآتليعي 

حنبن شيرع الجوالن ظهر املهراز فيس)

-)34444)فيس املللكة املغربية نتيجة)

لعدم استأنيف نشيط الشركة.

و عين:

الحر�شي) عبداملولى  السيد)1))

تشيبيت) 18) وار  فيال) وعنوانه)ا))

ميسور بوملين)34444)ميسور املللكة)

املغربية كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

(،( وفي رقم) (2422 13) آنبر) بتيريخ)

زنقة حنبن شيرع الجوالن) (،2 الشقة)

فيس) (34444 (- فيس) املهراز  ظهر 

املللكة املغربية.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5357.

141(I

SYNERGIE EXPERTS

EKINOREV

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

SYNERGIE EXPERTS

9)، زنقة آون آوريس، حي غوتييه 

، 24464، الدار البيضيء املغرب

EKINOREV شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 9) زنقة 

آون آوريس الطيبق 6 شقة رقم 

12 حي غوتيي 24464 الدار البيضيء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.(12191

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 22)غشت) املؤرخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  (EKINOREV

محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) 14.444) رهم  رأسليلهي)

آون) زنقة  ((9 اإلآتليعي) مقرهي 

12)حي) 6)شقة رقم) آوريس الطيبق)

املغرب) الدار البيضيء) (24464 غوتيي)

نتيجة لعدم توفر سوق كيف للشركة.

و عين:

فيرونيك) طور�شي  السيد)1))

السكتيني) حسن  (5 وعنوانه)ا))

املغرب) البيضيء) الدار  (24254

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

بتيريخ)22)أكتوبر)2421)وفي)9))زنقة)

رقم) شقة  (6 الطيبق) آون آوريس 

الدار البيضيء) (24464 12)حي غوتيي)

املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 25 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)4)26)8.

1415I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

NEW NOUCEIR
إعالن متعد  القرارات

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 45
 1er(étage(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
NEW NOUCEIR »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 11 زنقة 
مو�شى ا ن نصير - - الدار البيضيء 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.(1753

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)31) آنبر)2421

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
املعوني) رقية  املرحومة  بوفي1  إقرار 
واملرحوم علر أبو  حيى واملغفور له)

 وسف أبو  حيى
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
توزيع حصص املرحومة رقية املعوني)

بين ورثتهي
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
التبرع بيألسهم للسيد1 هدى أبو  حيى
قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
توزيع حصص املرحوم علر أبو  حيى)

بين ورثته
قرار رقم)5:)الذي  نص على مي لي:)
أبو) املرحوم  وسف  توزيع حصص 

 حيى بين ورثته
على) الذي  نص  (:6 رقم) قرار 
املوافقة على النظيم األسي�شي) مي لي:)

الجد د للشركة املحدث
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:6-7 رقم) بند 
)عند مبلغ)

ً
مي لي:) بقى رأس امليل ثيبتي

1،200،000.00))مليون وميئتي ألف))
 رهم.)مقسلة إلى)12444))اثني عشر)
)ميئة)) (144.44 بقيلة) حصة  ألف))
التيلي:-) النحو  على  موزعة   رهم 
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(- حصة) (2(19 السيد علي أبو  حيى)

السيد1 بشرى أبو  حيى)1886)حصة)

-)السيد1 هدى أبو  حيى)1989)حصة)

 1843 السعد ة) بنداو   -السيد1 

 1437 حصة)-)السيد1 شي  ة رآيئي)

 (52 السيد1 هيآر الراي�شي) (- حصة)

حصة)-)السيد1 أ ة صوفيي أبو  حيى)

1247)حصة)-)السيد1 لينة أبو  حيى)

1247)حصة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854783.

1416I

االتقين للحسيبيت

PROMOTEUR THAMANT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

االتقين للحسيبيت

2)1 شيرع مراكش الطيبق الثيني 

رقم 5 ، 62444، النيظور املغرب

PROMOTEUR THAMANT شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي ابوآدا ا 

العروي - 62554 النيظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.24771

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 شتنبر) (12 في) املؤرخ 

املصي قة على):

علو) محلد  ((1( السيد) تفويت 

أصل) من  اآتليعية  حصة  (334

1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))عبد)

الجليل علو بتيريخ)12)شتنبر)2422.

علو) محلد  ((1( السيد) تفويت 

أصل) من  اآتليعية  حصة  (334

1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))عبد)

الحكيم علو بتيريخ)12)شتنبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 27 بتيريخ) بيلنيضور  االبتدائية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)663).

1417I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

LAPRE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

 MARRAKECH( EXCELLENCE
CONSEIL

اقيمة) الحسن  موالي  شيرع 
2)الحي) البر عي علير1 ب الشقة رقم)

الشتوي،)4444)،)مراكش املغرب
ذات) شركة  (LAPRE INVEST

املسؤولية املحدو 1
اقيمة) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
LES 3 PALMIERS)الشقة)3)و))الحي)

الشتوي)-)4444))مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري)-.
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 أكتوبر) (24 في) املؤرخ 

املصي قة على):
 PRECAFIN ((1( السيد) تفويت 
من) اآتليعية  حصة  (S.A( -( 850
السيد) لفيئد1  حصة  (1.744 أصل)
أكتوبر) (24 )1))محلد ال آيلي بتيريخ)

.2422
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
47) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2297)1.
1418I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

RENT MA FINANCE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

 MARRAKECH(EXCELLENCE
CONSEIL

شيرع موالي الحسن اقيمة البر عي 
علير1 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 4444)، مراكش املغرب
RENT MA FINANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي سيحة 

الحرية شيرع موالي الحسن اقيمة 
البر عي رقم 42 آيليز - 4444) 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 RENT (: اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي)

.MA FINANCE
تأآير) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
غرفة أو شقة مفروشةعنوان املقر)
شيرع) الحرية  سيحة  (: االآتليعي)
موالي الحسن اقيمة البر عي رقم)42 

آيليز)-)4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد عبد الكريم بو ربيلة):)144 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
بو ربيلة) الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))الزاوية العبد ة)34442)-)-)

الجرائر.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
بو ربيلة) الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))الزاوية العبد ة)34442)-)-)

الجرائر
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
41) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2463)1.
1419I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

MA FINANCE PROJET
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH(EXCELLENCE
CONSEIL

شيرع موالي الحسن اقيمة البر عي 
علير1 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 4444)، مراكش املغرب

MA FINANCE PROJET شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي سيحة 

الحرية شيرع موالي الحسن اقيمة 
البر عي رقم 42 آيليز - 4444) 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131215

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 MA (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.FINANCE PROJET
(، مبيني) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
االآتليعي) املقر  عقيراتعنوان  مطور 
:)سيحة الحرية شيرع موالي الحسن)
اقيمة البر عي رقم)42)آيليز)-)4444) 

مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد عبد الكريم بو ربيلة):)144 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
بو ربيلة) الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))الزاوية العبد ة)34442)-)-)

الجزائر.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
بو ربيلة) الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا))الزاوية العبد ة)34442)-)-)

الجزائر
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
41) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)))24)1.
1424I
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مكتب املحيسبة اطيكوم

STE SYMPA TOURS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

مكتب املحيسبة اطيكوم

زنقة 63 رقم 3 تنجدا  ، 52644، 

تنجدا  املغرب

STE SYMPA TOURS شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 612 

حي املسير1 - 544) ورزازات املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري -.

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في)25) وليوز)2422)تم تحويل)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

»رقم)612)حي املسير1)-)544))ورزازات)

فركلة) السيت  »قصر  إلى) املغرب«)

العليي)-)52644)تنجدا  املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 24 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)994.

1421I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

MA LOC FINANCE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH(EXCELLENCE

CONSEIL

شيرع موالي الحسن اقيمة البر عي 

علير1 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 4444)، مراكش املغرب

MA LOC FINANCE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي سيحة 

الحرية شيرع موالي الحسن اقيمة 

البر عي رقم 42 آيليز - 4444) 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

131213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 MA (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.LOC FINANCE

تأآير) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

غرفة أو شقة مفروشة

مد ر امللكيةعنوان املقر االآتليعي)

:)سيحة الحرية شيرع موالي الحسن)

اقيمة البر عي رقم)42)آيليز)-)4444) 

مراكش املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد عبد الكريم بو ربيلة):)144 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

بو ربيلة) الكريم  عبد  السيد 

عنوانه)ا))الزاوية العبد ة)34442)-)-)

الجزائر.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

بو ربيلة) الكريم  عبد  السيد 

عنوانه)ا))الزاوية العبد ة)34442)-)-)

الجزائر

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

41) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)3)24)1.

1422I

مكتب املحيسبة اطيكوم

STE SYMPA TOURS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب املحيسبة اطيكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجدا  ، 52644، 

تنجدا  املغرب

STE SYMPA TOURS شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي قصر 

السيت فركلة العليي - 52644 

تنجدا  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري -.

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 25) وليوز) في) املؤرخ 

املصي قة على):

تفويت السيد))1))محلد بن علر)

أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.(59

59).1)حصة لفيئد1 السيد))1))نيصر)

بيعوش بتيريخ)25) وليوز)2422.

تفويت السيد))1))ميشيل آوزيف)

حصة) (1.(41 اوليفيير) فيرمو  

حصة) (1.(41 أصل) من  اآتليعية 

بيعوش) نيصر  ((1( السيد) لفيئد1 

بتيريخ)25) وليوز)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 24 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)994.

1423I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

SWY INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

 MARRAKECH(EXCELLENCE

CONSEIL

شيرع موالي الحسن اقيمة البر عي 

علير1 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 4444)، مراكش املغرب

SWY INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي سيحة 
الحرية شيرع موالي الحسن اقيمة 

البر عي رقم 42 آيليز سيحة الحرية 
شيرع موالي الحسن اقيمة البر عي 

رقم 42 آيليز 4444) مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري -.

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (2( في) املؤرخ 

املصي قة على):
الفتيح) عبد  ((1( السيد) تفويت 
كوكيت)66)حصة اآتليعية من أصل)
جيلد) ((1( حصة لفيئد1 السيد) (144

شكير بتيريخ))2)نونبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
47) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2285)1.
142(I

املستيمنة الشرقية لتقنييت املحيسبة

THE BEST ASK SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املستيمنة الشرقية لتقنييت 
املحيسبة

شيرع محلد عبده اقيمة حلز1 رقم 
18 مكرر الطيبق الثيني رقم 7 ، 

64444، وآد1 املغرب
THE(BEST(ASK(SARL/AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

محلد الخيمس علير1 قي�شي الطيبق 
الرابع مكتب رقم 7 وآد1 - 64444 

وآد1 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.3(721

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (2( املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 THE( BEST( ASK الوحيد) الشريك 
 14.444 رأسليلهي) مبلغ  (SARL/AU
 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع)
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محلد الخيمس علير1 قي�شي الطيبق)
 64444 (- 7)وآد1) الرابع مكتب رقم)
وآد1 املغرب نتيجة ل):)ازمة القطيع.
شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
محلد الخيمس علير1 قي�شي الطيبق)
املغرب) وآد1  (7 رقم) مكتب  الرابع 

64444)وآد1 املغرب.)
و عين:

الرحليني) محلد  السيد)1))
وآد1) (9 حي انكي ي رقم) وعنوانه)ا))
((1( كلصفي) املغرب  وآد1  (64444

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم))385.
1425I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

ARKANE’S FOOD 
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

L›UNIVERS(DE(L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN(SINA(IMMEUBLE(A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES(MAROC
 ARKANE’S(FOOD شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الربيع 

12 ذي الرسم العقيري عد  
118167/46بيلطيبق األر�شي من 

العلير1 بلوك رقم 1 املجلع الحسني 
3 اكزني ة طنجة - 94144 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
133411

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 
بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ARKANE’S(FOOD((:
محل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) السريعةعنوان  للوآبيت 
الرسم) ذي  (12 الربيع) (: االآتليعي)
06/118167بيلطيبق) عد ) العقيري 
 1 رقم) بلوك  العلير1  من  األر�شي 
(- طنجة) اكزني ة  (3 الحسني) املجلع 

94144)طنجة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد1 ند ن بليط):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) بليط  ند ن  السيد1 
 9 2رقم) الحسني) الحسني  بيملجلع 

طنجة)94144)طنجة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بليط  ند ن  السيد1 
 9 2رقم) الحسني) الحسني  بيملجلع 

طنجة)94144)طنجة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
49) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)696)1.
1426I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

BUILDING 2.0
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH(EXCELLENCE
CONSEIL

شيرع موالي الحسن اقيمة البر عي 
علير1 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 4444)، مراكش املغرب

BUILDING 2.0 شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي سيحة 

الحرية شيرع موالي الحسن اقيمة 
البر عي رقم 42 آيليز - 4444) 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BUILDING 2.4
مطور) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

عقيرات
البني يت

سيحة) (: االآتليعي) املقر  عنوان 
اقيمة) الحسن  موالي  شيرع  الحرية 
 (4444 (- آيليز) (42 رقم) البر عي 

مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: الكريم نجيم) السيد عبد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 544 (: نجيم) العزيز  عبد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
نجيم) الكريم  عبد  السيد 
 163 رقم) البهجة  حي  عنوانه)ا))

4444))مراكش املغرب.
السيد عبد العزيز نجيم عنوانه)ا))
حي البهجة رقم)163 4444))مراكش)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

نجيم) الكريم  عبد  السيد 
 163 رقم) البهجة  حي  عنوانه)ا))

4444))مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
47) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2258)1.
1427I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

SWY INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

 MARRAKECH(EXCELLENCE
CONSEIL

شيرع موالي الحسن اقيمة البر عي 
علير1 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 4444)، مراكش املغرب
SWY INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي سيحة 

الحرية شيرع موالي الحسن اقيمة 
البر عي رقم 42 آيليز - 4444) 

مراكش املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري -.
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تعيين) (2422 نونبر) (2( املؤرخ في)
مسير آد د للشركة السيد)1))شيكر)

جيلد كلسير وحيد
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
47) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2285)1.
1428I

N2M(CONSEIL-SARL

DIMA FRUTAS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
DIMA FRUTAS شركة ذات 
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املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : اآواهر1 
السفلى ازغنغين - 62444 النيظور 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.2(789

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 48) آنبر) في) املؤرخ 

ذات) شركة  (DIMA FRUTAS حل)

رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 

اإلآتليعي اآواهر1 السفلى ازغنغين)

نتيجة) املغرب  النيظور  (62444 (-

النتهيء)الغرض من الشركة.

و عين:

بنعبدهللا) بالل  السيد)1))

السفلى) اآواهر1  حي  وعنوانه)ا))

املغرب) النيظور  (62444 ازغنغين)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

بتيريخ)48) آنبر)2422)وفي اآواهر1)
النيظور) (62444 (- ازغنغين) السفلى 

املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)12) آنبر)

2422)تحت رقم)982).

1429I

N2M(CONSEIL-SARL

DIMA FRUTAS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

DIMA FRUTAS شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي اآواهر1 
السفلى ازغنغين - 62444 النيظور 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.2(789

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 48) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسليلهي) مبلغ  (DIMA FRUTAS
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
اإلآتليعي اآواهر1 السفلى ازغنغين)
(: النيظور املغرب نتيجة ل) (62444 (-

انتهيء)الغرض من الشركة.
و حد  مقر التصفية ب اآواهر1)
النيظور) (62444 (- ازغنغين) السفلى 

املغرب.)
و عين:

بنعبدهللا) بالل  السيد)1))
السفلى) اآواهر1  حي  وعنوانه)ا))
املغرب) النيظور  (62444 ازغنغين)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)12) آنبر)

2422)تحت رقم)981).
1434I

FA ADVISING EXPERTS SARL

RIAD CHAMA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
إنشيء)فرع تيبع للشركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 15، املجلع املنهي ،تجزئة 
2 شيرع عالل الفي�شي، إقيمة حرف 

ب، مراكش ، 4444)، مراكش 
املغرب

RIAD CHAMA شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 54 
 رب بن لعرا�شي املوقف - 4444) 

مراكش املغرب.
إنشيء فرع تيبع للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.14(491

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)41)نونبر)2422)تقرر إنشيء)
التسلية) تحت  للشركة  تيبع  فرع 
بيلعنوان) والكيئن  (RIAD CHAMA
(- مد نة) قنيرية  الحبوس  حليم 
من) واملسير  املغرب  مراكش  ((4444

طرف السيد)1))بنكيران وائل.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (41 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)8)28)1.
1431I

noura(com

AL NAWAER
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

noura(com
 hay(bouchta(rue 10n 15 RUE
 CNA(GAGA(N 15 TANGER،

90000، tanger(maroc
AL NAWAER شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

املنصور إبن أبي أمير حي اإل ريسية 
،الطيبق ٣ رقم 46، طنجة - 94444 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

1(95(
 42 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422  آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 AL (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.NAWAER
أعليل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) العقيريعنوان  واالنعيش  البنيء)
أبي) إبن  املنصور  شيرع  (: االآتليعي)
رقم) (٣ ،الطيبق) اإل ريسية) حي  أمير 

46،)طنجة)-)94444)طنجة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد عبد السالم حليد فرحين)

نرآس):)944)حصة بقيلة)144) رهم)

للحصة.

السيد علي آيجين منير منير):)144 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد عبد السالم حليد فرحين)
نرآس عنوانه)ا))2)زنقة بهت شقة)3 

أكدال الربيط)94444)الربيط املغرب.

منير) منير  آيجين  علي  السيد 

العراق) (94444 العراق) عنوانه)ا))

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد السالم حليد فرحين)
نرآس عنوانه)ا))2)زنقة بهت شقة)3 

أكدال الربيط)94444)الربيط املغرب

منير) منير  آيجين  علي  السيد 

العراق) (94444 العراق) عنوانه)ا))

العراق

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

15) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)9)2646.

1432I

FA ADVISING EXPERTS SARL

RIAD CHAMA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشيط الشركة)

FA ADVISING EXPERTS SARL

مكتب رقم 15، املجلع املنهي ،تجزئة 

2 شيرع عالل الفي�شي، إقيمة حرف 

ب، مراكش ، 4444)، مراكش 

املغرب

RIAD CHAMA شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي رقم 54 

 رب بن لعرا�شي املوقف - 4444) 

مراكش املغرب.
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توسيع نشيط الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.14(491

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تلت) (2422 نونبر) (41 في) املؤرخ 

نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):

تشغيل حليم بخير آيف أو سيوني.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

21) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)8)28)1.

1433I

FA ADVISING EXPERTS SARL

RIAD CHAMA

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسلية الشركة

FA ADVISING EXPERTS SARL

مكتب رقم 15، املجلع املنهي ،تجزئة 

2 شيرع عالل الفي�شي، إقيمة حرف 

ب، مراكش ، 4444)، مراكش 

املغرب

RIAD CHAMA شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي رقم 54 

 رب بن لعرا�شي املوقف - 4444) 

مراكش املغرب.

تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

14(491

 

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم) (2422 نونبر) (41 في) املؤرخ 

 RIAD« من) الشركة  تسلية  تغيير 

.»PALAIS CHAMA«(إلى(»CHAMA

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

21) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)8)28)1.

143(I

CEMACONSEILS

 Oاو فاني جويس ش.ذ.م.م
FUNNY JUICE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

CEMACONSEILS
 RUE DE METZ 13

 CASABLANCA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

 O FUNNYاو فيني آويس ش.ذ.م.م
JUICE SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي )13 

شيرع لحسن اوإ در - 24124 الدار 
البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
56(925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي):)او فيني)
 O FUNNY JUICEآويس ش.ذ.م.م

.SARL
استغالل) (: غرض الشركة بإ جيز)
 13( (: محلبةعنوان املقر االآتليعي)
الدار) (24124 (- شيرع لحسن اوإ در)

البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد1 بولكيد ميهي):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
 544 (: مصطفى) اشيبين  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) ميهي  بولكيد  السيد1 
 24124 اوإ در) لحسن  شيرع  (13(

الدار البيضيء)املغرب.

مصطفى) اشيبين  السيد 

شيرع لحسن اوإ در) (13( عنوانه)ا))

24124)الدار البيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ميهي  بولكيد  السيد1 

 24124 اوإ در) لحسن  شيرع  (13(

الدار البيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 48 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9417)8.

1435I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

BEE HABITAT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تغيير نشيط الشركة

 MARRAKECH(EXCELLENCE

CONSEIL

شيرع موالي الحسن اقيمة البر عي 

علير1 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 4444)، مراكش املغرب

BEE HABITAT شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي االآتليعي سيحة 

الحرية شيرع موالي الحسن اقيمة 

البر عي رقم 42 آيليز - 4444) 

مراكش املغرب.

تغيير نشيط الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري -.

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تم تغيير) 28)أكتوبر) املؤرخ في)

»استشيرات) من) الشركة  نشيط 

املعلوميت) جدميت  مقيول  (، إ ارية)

بيع) (، ،)شراء) »استيرا ) إلى) التجيرية«)

تركيب وتركيب) (، تسويق) (، توزيع) (،

ألواح األملنيوم والطيقة الشلسية)،

واألعليل) والتطوير  البنيء) أعليل 

املتنوعة.«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2542)1.

1436I

mohammed(boumzebra

ARIJTA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
ARIJTA CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الشقة 
5 العلير1 23   ير األطلس الطيبق 

األول - 23444 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

135(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 ARIJTA(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.CAR
كراء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) سيئقعنوان  بدون  السييرات 
االآتليعي):)الشقة)5)العلير1)23)  ير)
بني) (23444 (- األطلس الطيبق األول)

مالل املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسليل  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كيلتيلي:
 844 (: كريم) ا حيلين  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد وكيلي فتيحة):)244)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) كريم  ا حيلين  السيد 

بني مالل)23444)بني مالل املغرب.
عنوانه)ا)) فتيحة  وكيلي  السيد1 

بني مالل)23444)بني مالل املغرب.
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والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) فتيحة  وكيلي  السيد1 
بني مالل)23444)بني مالل املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتيريخ)24) آنبر)

2422)تحت رقم)1295.

1437I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

BEE HABITAT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

إضيفة تسلية تجيرية أو شعير)

 MARRAKECH(EXCELLENCE
CONSEIL

شيرع موالي الحسن اقيمة البر عي 
علير1 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 4444)، مراكش املغرب
BEE HABITAT »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: سيحة 
الحرية شيرع موالي الحسن اقيمة 
البر عي رقم 42 آيليز - 4444) 

مراكش املغرب.
»إضيفة تسلية تجيرية أو شعير«
رقم التقييد في السجل التجيري: -.

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
تقرر) (2422 أكتوبر) (28 في) املؤرخ 

إضيفة شعير تجيري للشركة وهو:
و») (» (SOLAR FACTORY («

.» FENÊTRES FACTORY
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2542)1.

1438I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

MENACHA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

 MARRAKECH(EXCELLENCE
CONSEIL

شيرع موالي الحسن اقيمة البر عي 
علير1 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 4444)، مراكش املغرب

MENACHA شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي سيحة 
الحرية شيرع موالي الحسن اقيمة 
البر عي رقم 42 آيليز - 4444) 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131577
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MENACHA
بيت) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

الضييفة أو مشغل الرييض
مطعم

لللهرآينيت. الفنية  العروض 
سيحة) (: االآتليعي) املقر  عنوان 
اقيمة) الحسن  موالي  شيرع  الحرية 
 (4444 (- آيليز) (42 رقم) البر عي 

مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
حصة) (54 (: مهدي  ينيت) السيد 

بقيلة)144) رهم للحصة.
حصة) (54 (: السيد1 ني  ة بوكر1)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد مهدي  ينيت عنوانه)ا))17 
 RUE ROGER ROBERT RES SAINT
 BRIS BAT ACACIAS 331(4 VILLE

BANE D’ORNON)-)-)فرنسي.
السيد1 ني  ة بوكر1 عنوانه)ا))17 
 RUE ROGER ROBERT RES SAINT
 BRIS BAT ACACIAS 331(4 VILLE

BANE D’ORNON)-)-)فرنسي.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مهدي  ينيت عنوانه)ا))17 

 RUE ROGER ROBERT RES SAINT

 BRIS BAT ACACIAS 331(4 VILLE

BANE D’ORNON)-)-)فرنسي

السيد1 ني  ة بوكر1 عنوانه)ا))17 

 RUE ROGER ROBERT RES SAINT

 BRIS BAT ACACIAS 331(4 VILLE

BANE D’ORNON)-)-)فرنسي

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)57)2)1.

1439I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

OUMLIL CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH(EXCELLENCE

CONSEIL

شيرع موالي الحسن اقيمة البر عي 

علير1 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 4444)، مراكش املغرب

OUMLIL CONCEPT شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي سيحة 

الحرية شيرع موالي الحسن اقيمة 

البر عي رقم 42 آيليز - 4444) 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131587

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (34

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.OUMLIL CONCEPT
إ ار1  ار) (: غرض الشركة بإ جيز)

الضييفة
مطعم حسب الطلب

(: االآتليعي) املقر  حدثعنوان 
الحسن) الحرية شيرع موالي  سيحة 
اقيمة البر عي رقم)42)آيليز)-)4444) 

مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 144 (: اومليل) السيد  وسف 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) اومليل  السيد  وسف 
 RUE RAYMOND LEFEVRE  34

DRANCY 93744)فرنسي.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) اومليل  السيد  وسف 
 RUE RAYMOND LEFEVRE  34

DRANCY 93744)فرنسي
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)62)2)1.
14(4I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

DAOUD BACHA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

 MARRAKECH(EXCELLENCE
CONSEIL

شيرع موالي الحسن اقيمة البر عي 
علير1 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 4444)، مراكش املغرب
DAOUD BACHA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي اقيمة 

املسجد رقم 49 زنقة االملم ميلك - 
4444) مراكش املغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجيري -.

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 شتنبر) (49 في) املؤرخ 

املصي قة على):

سعد) البيرتو  ((1( السيد) تفويت 

أصل) من  اآتليعية  حصة  (1.254

2.544)حصة لفيئد1 السيد))1))هي ي)

عبو  بتيريخ)49)شتنبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

15) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2629)1.

14(1I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

PASCRI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

 MARRAKECH( EXCELLENCE

CONSEIL

اقيمة) الحسن  موالي  شيرع 

2)الحي) البر عي علير1 ب الشقة رقم)

الشتوي،)4444)،)مراكش املغرب

املسؤولية) ذات  شركة  (PASCRI

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي سيحة)

اقيمة) الحسن  موالي  شيرع  الحرية 

 (4444 (- آيليز) (42 رقم) البر عي 

مراكش املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري)-.

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في)12) وليوز)2421)تم تحويل)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

»سيحة الحرية شيرع موالي الحسن)

(- آيليز) (42 رقم) البر عي  اقيمة 

4444))مراكش املغرب«)إلى)»سيدي)

 144 ميلون  رب سيدي مبيرك رقم)

-)4444))مراكش املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم))272)1.

14(2I

FIDERSER

SOCIETE WOOL MAROC
شركة التضيمن

حل شركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE

MAROC

SOCIETE WOOL MAROC شركة 

التضيمن)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي السالم 

بلوك 22 رقم 47 - 244)1 سيدي 

سليلين املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.2169

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 24) آنبر) املؤرخ في)

 SOCIETE WOOL شركة التضيمن)

99) رهم) رأسليلهي) مبلغ  (MAROC

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي السالم)

سيدي) (1(244 (- (47 رقم) (22 بلوك)

الشغيل) (: نتيجة ل) سليلين املغرب 

املختلفة للبنيء)ونقل االشخيص.

حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 

 1(244 (- (47 رقم) (22 السالم بلوك)

سيدي سليلين املغرب.)

و عين:
ابريول) مصطفى  السيد)1))

وعنوانه)ا))حي اكدال رقم)51 244)1 

((1( سيدي سليلين املغرب كلصفي)

للشركة.

زهير ابريول وعنوانه)ا)) السيد)1))

سيدي) (1(244  51 رقم) اكدال  حي 

سليلين املغرب كلصفي))1))للشركة.

شيشة) ا لين  السيد)1))

م) بيزك  اوآيه  اوال   حي  وعنوانه)ا))

املغرب) القنيطر1  (1(444  555 رقم)

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بسيدي سليلين بتيريخ)21 

 آنبر)2422)تحت رقم)231/2022.

14(3I

FIDUCIAIRE(BM-COMPTA

FRANCHISE DE TANGER
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE(BM-COMPTA

شيرع محلد الخيمس علير1 )8 

مكتب رقم 22 ، 94444، طنجة 

املغرب

FRANCHISE DE TANGER شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي اقيمة 

الرحلين زنقة ابن تيلية طنجة - 

94444 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(1765

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

2421)تقرر حل) 29)شتنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

 FRANCHISE DE الوحيد) الشريك 

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (TANGER

اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 

اقيمة الرحلين زنقة ابن تيلية طنجة)

(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (94444 (-

توقف النشيط.

اقيمة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

(- طنجة) تيلية  ابن  زنقة  الرحلين 

94444)طنجة املغرب.)

و عين:
بوسفضيون) محلد  السيد)1))
علير1) بغدا   زنقة  وعنوانه)ا))

طنجة) (94444  9 الشقة) الرحلين 

املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (22 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2421)تحت رقم)14194.

14((I

FIDERSER

SOCIETE WOOL MAROC
شركة التضيمن

قفل التصفية

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE
MAROC

SOCIETE WOOL MAROC شركة 
التضيمن

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : حي 
السالم بلوك 22 رقم 47 - 244)1 

سيدي سليلين املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.2169

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 24) آنبر) املؤرخ في)
شركة) (SOCIETE WOOL MAROC
99) رهم) رأسليلهي) مبلغ  التضيمن 
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي السالم)
سيدي) (1(244 (- (47 رقم) (22 بلوك)
الالحتكير) نتيجة  املغرب  سليلين 

واملنيفسة.
و عين:

ابريول) مصطفى  السيد)1))
وعنوانه)ا))حي اكدال رقم)51 244)1 
((1( سيدي سليلين املغرب كلصفي)

للشركة.
السيد)1))زوهير ابريول وعنوانه)ا))
سيدي) (1(244  51 رقم) اكدال  حي 
سليلين املغرب كلصفي))1))للشركة.
شيشة) ا لين  السيد)1))
 555 وعنوانه)ا))حي اوال  اوآيه رقم)
املغرب) القنيطر1  (1(444 م) بلوك 

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
حي) وفي  (2422 24) آنبر) بتيريخ)
 1(244 (- (47 رقم) (22 السالم بلوك)

سيدي سليلين املغرب.
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بسيدي سليلين بتيريخ)21 

 آنبر)2422)تحت رقم)232/2022.
14(5I

UPSILON CONSULTING

LIZA DECO
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شيرع علر الخييم وشيرع عبد 
الرحيم بوعبيد، الطيبق الرابع، 
شقة رقم 24 ، 24254، الدار 

البيضيء املغرب
LIZA DECO شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 14 زنقة 
موليير إقيمة لي ليالس - 24444 

الدارالبيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.3(7877

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (2( املؤرخ في)
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 
 LIZA DECO ذات الشريك الوحيد)
391.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
زنقة) (14 اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان 
 24444 (- ليالس) لي  إقيمة  موليير 
:)قرار) املغرب نتيجة ل) الدارالبيضيء)

الشريك الوحيد.
زنقة) (14 و حد  مقر التصفية ب)
 24444 (- ليالس) لي  إقيمة  موليير 

الدارالبيضيء)املغرب.)
و عين:

الد ن  تيم) صالح  السيد)1))
 24254 راسين) زنقة  (24 وعنوانه)ا))
((1( كلصفي) املغرب  الدارالبيضيء)

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
زنقة موليير) (14 (: املتعلقة بيلتصفية)

إقيمة لي ليالس الدارالبيضيء

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854935.
14(6I

SOFI RIMA

ECLAIRAGE LM
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFI RIMA
صندوق البر د 36)2 املد نة 

الجد د1 فيس ، 34444، فيس 
املغرب

ECLAIRAGE LM شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 1 ملتقى 

شيرع موالي رشيد وزنقة بيرو 
الزهور 1 - 34444 فيس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7(895

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ECLAIRAGE LM
تنظيم) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

الحفالت و املنيسبيت
االشغيل املختلفة

املقر) واالستيرا عنوان  التصد ر 
موالي) شيرع  ملتقى  (1 (: االآتليعي)
رشيد وزنقة بيرو الزهور)1)-)34444 

فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: منواش) احلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) منواش  احلد  السيد 

الكونكو)BP 739)بوانت نوار آلهورية)

الكونكو برازفيل)44)برازفيل الكونكو.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) املرابط  آالل  السيد 

 34444 4)) رب الزموري االقواص)

فيس املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

16) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5287.

14(7I

EXTRA COMPTA SARL AU

SABBAB PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

توسيع نشيط الشركة)

EXTRA COMPTA SARL AU

رقم 7 الطيبق التيني شيرع محلد 

السي س جريبكة ، 25444، جريبكة 

املغرب

SABBAB PREFA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

 I 57 وعنوان مقرهي االآتليعي

 ENNAKHIL(RDC(KHOURIBGA

 Khouribga 25000 Khouribga

.Maroc

توسيع نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.67(5

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 أكتوبر) (11 في) املؤرخ 

نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):

منعش عقيري.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بخريبكة بتيريخ)11)أكتوبر)

2422)تحت رقم)89).

14(8I

PUSH CENTER

SMED INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC

SMED INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زاوية شيرع 

إ ليل زوال زنقة ريثيل طيبق 11 رقم 

29 الدار البيضيء - 24444 الدار 

البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.382417

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 49) آنبر) املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسليلهي) مبلغ  (SMED INVEST

مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 

اإلآتليعي زاوية شيرع إ ليل زوال زنقة)
ريثيل طيبق)11)رقم)29)الدار البيضيء)

-)24444)الدار البيضيء)املغرب نتيجة)

ل):)تداعييت إقتصي  ة.

زاوية) ب  التصفية  مقر  حد   و 

شيرع إ ليل زوال زنقة ريثيل طيبق)11 

رقم)29)الدار البيضيء)-)24444)الدار)

البيضيء)املغرب.)

و عين:

اسليعيلي) محلد  السيد)1))

وعنوانه)ا))تجزئة كليل)42)بلوك بيء)

سطيت) (24444 سطيت) (37 الرقم)

املغرب كلصفي))1))للشركة.

اسليعيلي) سعد ة  السيد)1))

شقة) (49 بنيء) (43 بلوك) وعنوانه)ا))

الربيط) (24444 الربيط) (3 16)املسير1)

املغرب كلصفي))1))للشركة.

علي) عبد  لطيفة  السيد)1))

 2 رقم) (5 محلد) شيرع  وعنوانه)ا))

املغرب) سطيت  (24444 سطيت)

كلصفي))1))للشركة.
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وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)6))854.
14(9I

ANAMAR FIDUCIAIRE

STE MONMED SARL منميد
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 AVENUE MED V IMMEUBLE
 HDDA 1 ERE(ETAGE ، 45800،

TINGHIR(maroc
 STE MONMED SARL منليد

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي ا ت 
بوملين - 5844) تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
(213

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 16) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
منليد) (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.STE MONMED SARL
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
الخشب) على  والنقش  نجير1 
(: االآتليعي) املقر  وااللومنيومعنوان 
حي ا ت بوملين)-)5844))تنغير املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: السيد حسنيوي محلد)
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد حسنيوي محلد عنوانه)ا))
الخيمس) محلد  شيرع  (146 رقم)

5844))تنغير املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسنيوي محلد عنوانه)ا))
الخيمس) محلد  شيرع  (146 رقم)

5844))تنغير املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بتنغير  االبتدائية 

2422)تحت رقم)213).

1454I

إئتلينية أڤونير أونتربريز

THE HIGHEST 
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

إئتلينية أڤونير أونتربريز
٢١٤، محج الحسن الثيني تيسير ١ ، 

26144، برشيد املغرب
 THE HIGHEST شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 13 تجزئة 

اليسر، شيرع محلد الخيمس، 
الطيبق الثيلث يسير - 26144 برشيد 

املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.16493

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)48)غشت)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
محلد) شيرع  اليسر،) تجزئة  (13 («
(- يسير) الثيلث  الطيبق  الخيمس،)
 71 26144)برشيد املغرب«)إلى)»رقم)
الطيبق األول من الجهة) حي الزهراء)

اليسرى)-)26144)برشيد املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2422)تحت رقم)1356.

1451I

CABINET

Elfadily GeoConseil
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET

العيون ، 74444، العيون املغرب

Elfadily(GeoConseil شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

الوحد1 مجلوعة   رقم 19 شقة 

بيلطبق الثيني شقة 46 العيون - 

74444 العيون املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

((481

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 12) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.Elfadily(GeoConseil

إآراء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

ووضع) العللييت  آليع  راسيت 

الخطط والوثيئق املتعلقة بهي...عنوان)

الوحد1) تجزئة  (: االآتليعي) املقر 

بيلطبق) شقة  (19 رقم) مجلوعة   

 74444 (- العيون) (46 شقة) الثيني 

العيون املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسليل  مبلغ 

14.444.444) رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: السيد محلد الفيضيلي)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد محلد الفيضيلي عنوانه)ا))
امليلك) عبد  شيرع  رشيد  موالي  حي 
 74444 العيون) (32 رقم) مروان  بن 

العيون املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد الفيضيلي عنوانه)ا))
امليلك) عبد  شيرع  رشيد  موالي  حي 
 74444 العيون) (32 رقم) مروان  بن 

العيون املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3589.
1452I

SOBEGEST

STE LE 4 PLURIELLE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

SOBEGEST
 LOT(YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème(ETAGE(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE(LE 4 PLURIELLE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شقة رقم 
16 ، الطيبق الثيني ،اقيمة مينيس 
، املبنى   5 ، شيرع عبد الكريم 

الخطيبي مراكش - 4444) مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131655

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 45) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE LE(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.( PLURIELLE
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
)Promotionعنوان) Immobilière
(، (16 رقم) شقة  (: االآتليعي) املقر 
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الطيبق الثيني)،اقيمة مينيس)،)املبنى)
الخطيبي) الكريم  عبد  شيرع  (، (5 ( 

مراكش)-)4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 15.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد1 علية شنتوف):)54)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد أوليدي أسيمة):)54)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
حصة) (54 (: السيد غرنيط علي )

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) شنتوف  علية  السيد1 

فرنسي)92844)فرنسي فرنسي.
عنوانه)ا)) أسيمة  أوليدي  السيد 
 54 رقم) ا  (21 ابواب مراكش شطر)

مراكش)4444))مراكش املغرب.
عنوانه)ا)) علي   غرنيط  السيد 
شيرع) الزاهية  حي  إقيمة  ونس  (27
االمير موالي عبد هللا مراكش)4444) 

مراكش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) علي   غرنيط  السيد 
شيرع) الزاهية  حي  إقيمة  ونس  (27
االمير موالي عبد هللا مراكش)4444) 

مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)13567.

1453I

EXTRA COMPTA SARL AU

SABBAB PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

EXTRA COMPTA SARL AU
رقم 7 الطيبق التيني شيرع محلد 

السي س جريبكة ، 25444، جريبكة 
املغرب

SABBAB PREFA شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

 I 57 وعنوان مقرهي اإلآتليعي
 ENNAKHIL(RDC(KHOURIBGA

 I 57 ENNAKHIL(RDC
 KHOURIBGA 25000 Khouribga

.Maroc
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.67(5

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 أكتوبر) (11 في) املؤرخ 

املصي قة على):
صبيب) احلد  ((1( السيد) تفويت 
544)حصة اآتليعية من أصل)544 
حصة لفيئد1 السيد))1))سعيد بتيس)

بتيريخ)11)أكتوبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتيريخ)11)أكتوبر)

2422)تحت رقم)89).
145(I

fidmanar

BENSI GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

توسيع نشيط الشركة)

fidmanar
113 شيرع عبد الكريم الخطيبي 
علير1 املهندز رقم   شقة رقم 7 
الطيبق التيني مراكش ، 4444)، 

marrakech(maroc
BENSI GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي االآتليعي 22 شيرع 

يعقوب املنصور آليز - 4444) 
مراكش املغرب.

توسيع نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.72(23
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)16)نونبر)2422)تلت إضيفة)
إلى نشيط الشركة) التيلية  األنشطة 

الحيلي):
-تشغيل الحليم التقليدي.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2782)1.
1455I

EXTRA COMPTA SARL AU

SABBAB PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

EXTRA COMPTA SARL AU
رقم 7 الطيبق التيني شيرع محلد 

السي س جريبكة ، 25444، جريبكة 
املغرب

SABBAB PREFA شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

 étage 2 وعنوان مقرهي اإلآتليعي
 Bloc 14 ancien(souk(Khouribga

.- 25000 Khouribga(Maroc
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.67(5

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)13)أكتوبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
 étage( 2( Bloc( 14( ancien( souk («
 Khouribga( -( 25000( Khouribga
 I( 57( ENNAKHIL« إلى) (»Maroc
 RDC( KHOURIBGA( -( 25000

.«(Khouribga(Maroc
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بخريبكة بتيريخ)11)أكتوبر)

2422)تحت رقم)89).

1456I

 BOUKHAR(Choukri(Expert-Comptable(DPLE, 

 Commissaire(Aux(Comptes,(Expert(Judiciaire

 Assermenté(près(du(Tribunal(d’Appel(de

Casablanca

NEW JAP
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

BOUKHAR(Choukri(Expert-
 Comptable(DPLE, Commissaire
 Aux(Comptes, Expert(Judiciaire
 Assermenté(près(du(Tribunal

d’Appel(de(Casablanca
3 زنقة كيلفين زاوية شيرع عبد 

املومن وزنقة بيالن الدار البيضيء ، 
24364، الدار البيضيء املغرب

NEW JAP شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي النور 
شيرع عبد القي ر الصحراوي الرقم 
51 سيدي عثلين - 24744 الدار 

البيضيء املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.217663

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم) (2422 نونبر) (34 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
أي) »1.500.000,00) رهم«)
إلى) »3.500.000,00) رهم«) من)
طريق) عن  »5.000.000,00) رهم«)
الشركة) مع   ون  مقيصة  إآراء) (:

املحد 1 املقدار واملستحقة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851243.
1457I

SOCIETE MODYANI SARL

JANADRIA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة
SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN
 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب
JANADRIA شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

موالي رشيد إقيمة وفيء علير1 رقم 
9 الطيبق الثيلث شقة 8 - 93144 

الفنيدق املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.26819

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 14) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
JANADRIA)مبلغ رأسليلهي)144.444 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
وفيء) إقيمة  رشيد  موالي  تجزئة 
 8 الطيبق الثيلث شقة) (9 علير1 رقم)
93144)الفنيدق املغرب نتيجة ل):) (-

*فشل املشروع.
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تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
علير1 رقم) موالي رشيد إقيمة وفيء)
 93144 (- (8 الطيبق الثيلث شقة) (9

الفنيدق املغرب.)
و عين:

الزرقي) الواحد  عبد  السيد)1))
حي كنديسة العليي شيرع) وعنوانه)ا))
 1 9)شقة) هيء)رقم) (1 املوحد ن زنقة)
93144)الفنيدق املغرب كلصفي))1))

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)2519.
1458I

ACCOMPT CONSULTING

VAN LOC MINE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
VAN LOC MINE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مسجد 
عبد هللا ابن علر كراج رقم 3 وآد1 

- 64444 وآد1 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.37883

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (34 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 VAN LOC MINE الشريك الوحيد)
144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
مسجد) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
3)وآد1) عبد هللا ابن علر كراج رقم)
(: ل) نتيجة  املغرب  وآد1  (64444 (-

غييب راس امليل.
و حد  مقر التصفية ب مسجد)
3)وآد1) عبد هللا ابن علر كراج رقم)

-)64444)وآد1 املغرب.)
و عين:

بدى) الحليد  عبد  السيد)1))
حي) (22 رقم) (27 ا) زنقة  وعنوانه)ا))
وآد1 املغرب) (64444 السالم وآد1)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):)مسجد عبد هللا)

ابن علر كراج رقم)3)وآد1
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)3853.

1459I

PUSH CENTER

DOUAA FRUITS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد د للشركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
DOUAA FRUITS شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي اإل داع في 
سوق الخضير والفواكه بيلجللة - 

24444 سطيت املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.5((7

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تم تعيين) 48) آنبر) املؤرخ في)
السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

حيريت محلد كلسير وحيد
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) االبتدائية بسطيت بتيريخ)

2422)تحت رقم)1397/22.

1464I

sabahinfo

 STE SKY ERRAYHAN
MASTER TRADERS

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sabahinfo
 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el
kelaa(des(sraghna(maroc

 STE(SKY(ERRAYHAN(MASTER
TRADERS شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم )5 
تجزئة الريحين - 3444) قلعة 

السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
5559

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (47
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 SKY( ERRAYHAN( MASTER

.TRADERS
مشغل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املعجنيت) بيع  و  ميكينيكي  مخبز 
االآتليعي) املقر  بيلتقسيط.عنوان 
 (3444 (- الريحين) تجزئة  (5( رقم) (:

قلعة السراغنة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد1 لطيفة بنشرنية)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد1 لطيفة بنشرنية عنوانه)ا))
 (3444  2(32 رقم) (42 حي عواطف)

قلعة السراغنة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ا احي  آليل  السيد 
قلعة) ((3444  333 حي العرصة رقم)

السراغنة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتيريخ)21 

 آنبر)2422)تحت رقم)530/2022.
1461I

مجلوعة بونجول الدولية آتلينية

إس إي سوليسون
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

مجلوعة بونجول الدولية آتلينية
املركب التجيري برج الييقوت 

شيرع اللة  يقوت اقيمة س طيبق 
الداربيضيء ، 24444، الدارالبيضيء 

املغرب
إس إي سوليسون شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 23 
زنقة بوريد 2 الطيبق التيني شقة 
) الصخور السو اء - 24343 

الدارالبيضيء املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.282963

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)22) آنبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
التيني) الطيبق  (2 بوريد) زنقة  (23«
 24343 (- الصخور السو اء) (( شقة)
»إقيمة) إلى) املغرب«) الدارالبيضيء)
املوحد ن) (8 مرآب) املنصور  يعقوب 
(- شيرع الحزام الكبير الحي املحلدي)

24343)الدارالبيضيء)املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)4469991.
1462I
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FIDUCIAIRE L’ENTENTE

DIVMETALS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

FIDUCIAIRE(L›ENTENTE
14 زنقة نهرو رقم م.ج ، 54444، 

مكنيس املغرب
DIVMETALS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)
 RES وعنوان مقرهي اإلآتليعي

 JAWHARA(APP 10 AV(NEHRU
 1 ETAGE(V.N(RES(JAWHARA

 APP 10 AV(NEHRU 1 ETAGE(V.N
54444 مكنيسة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.((351
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 أكتوبر) (31 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
رأسليلهي) مبلغ  (DIVMETALS
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
 RES JAWHARA APP اإلآتليعي)
 14 AV NEHRU 1 ETAGE V.N RES
 JAWHARA APP 14 AV NEHRU 1
ETAGE V.N 54444)مكنيسة املغرب)
نتيجة ل):)الركو  اإلقتصي ي مع قلة)

اإلمكينييت املي  ة.
 1424 ب) التصفية  مقر  حد   و 
املغرب) مكنيس  املنصور  تجزء1 

54444)مكنيسة املغرب.)
و عين:

السيد)1))مهدي مسيق وعنوانه)ا))
مكنيس) املنصور  تجزء1  (1424
54444)مكنيسة املغرب كلصفي))1))

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
تجزء1) (1424 (: بيلتصفية) املتعلقة 

املنصور مكنيس
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)1336.

1463I

Fiduciaire(Hayef

Ste IPNG Sarl Au
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Fiduciaire(Hayef

 Bd(Driss(Ben(Bouchaib(Kissariat

 Benkachour 1er(Etage, Appt

 N°14 * Telephone 05 36 71 03

93 *، 60000، Oujda(Maroc

Ste(IPNG(Sarl(Au شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

اللييتني الرقم )15 زنقة سيدي  حي 

- 64444 وآد1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.29975

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

2421)تقرر حل) 25) آنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

 Ste(IPNG(Sarl(Au(الشريك الوحيد

مبلغ رأسليلهي)14.444) رهم وعنوان)

اللييتني) تجزئة  اإلآتليعي  مقرهي 
الرقم))15)زنقة سيدي  حي)-)64444 

وآد1 املغرب نتيجة ل):)الخسيئر التي)

تتكبدهي آلشركة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
زنقة سيدي  حي) (15( اللييتني الرقم)

-)64444)وآد1 املغرب.)

و عين:

تللكوتين) لحسن  السيد)1))
رقم) (5 زنقة) الر�شى  حي  وعنوانه)ا))

وآد1 املغرب) (64444 سيدي  حي) (2

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

أبريل) (25 بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)562.

146(I

Fiduciaire(Hayef

Ste Mazi -Expo Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

Fiduciaire(Hayef
 Bd(Driss(Ben(Bouchaib(Kissariat

 Benkachour 1er(Etage, Appt
 N°14 * Telephone 05 36 71 03

93 *، 60000، Oujda(Maroc
Ste(Mazi -Expo(Sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
بنحلو شيرع فيصل بن عبد العزيز 

زنقة األطلس الرقم 8 - 64444 
وآد1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.27683
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2419 29)ميرس) املؤرخ في)
 Ste شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
رأسليلهي) مبلغ  (Mazi( -Expo( Sarl
مقرهي) وعنوان  14.444) رهم 
اإلآتليعي تجزئة بنحلو شيرع فيصل)
الرقم) األطلس  زنقة  العزيز  عبد  بن 
(: 64444)وآد1 املغرب نتيجة ل) (- (8

الخسيئر التي تتكبدهي آلشركة.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
بنحلو شيرع فيصل بن عبد العزيز)
زنقة األطلس الرقم)8)-)64444)وآد1)

املغرب.)
و عين:

مرزوقي) الرحيم  عبد  السيد)1))
وعنوانه)ا))زنقة مغنية تجزئة املقري)
وآد1) (64444  34 رقم) األمليز  زنقة 

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) ونيو) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2419)تحت رقم)565.

1465I

 ETUDE(MAITRE(KAMAL(OUTAGHANI 

NOTAIRE

ANFA INVESTMENT
إعالن متعد  القرارات

 ETUDE(MAITRE(KAMAL

OUTAGHANI NOTAIRE

 RUE(ALI(BEN(HRAZEM ، 43

20160، CASABLANCA(MAROC

ANFA INVESTMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 

الدارالبيضيء زاوية شيرع ليدو وشيرع 

بييريدز علير1 ب عين الذ يب - - 

الدارالبيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.339663

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)18)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

املوافقة على تفويت كيفة الحصص)

االآتليعية من طرف السيد محلد)

لفيئد1) براح  نجي1  والسيد1  مروا 

االنسة سير1 اعيصيم والسيد مرا )

بنعسو بنسية)%50)لكل واحد منهلي.

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

مروا) السعد ة  السيد1  استقيلة 

بصفتهي املسير1 وتعيين االنسة سير1)

اعيصيم)

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)8:)الذي  نص على مي لي:)

تغيير الشركيء)

على) الذي  نص  (:1( رقم) بند 

مي لي:)تعيين مسير آد د)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 13 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9961)8.

1466I



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   406

COFIJUCE

AL AKHAWAYN PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 146

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

AL(AKHAWAYN(PRIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 241، 
 يسلينة 2 - 25444 جريبكة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.59(1

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (23 املؤرخ في)
شركة) (AL( AKHAWAYN( PRIVE
مبلغ) املحدو 1  املسؤولية  ذات 
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
241،) يسلينة) اإلآتليعي) مقرهي 
نتيجة) املغرب  جريبكة  (25444 (- (2

لصعوبيت ميلية.
و عين:

الحلز1) محلد  السيد)1))
تجزئة) النور  زنقة  (25 وعنوانه)ا))
املغرب) جريبكة  (25444 حيزون)

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
(،241 وفي) (2422 نونبر) (23 بتيريخ)
 يسلينة)2)-)25444)جريبكة املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) االبتدائية بخريبكة بتيريخ)

2422)تحت رقم)))6.
1467I

ف ر لالستشير1

BAGAMI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

ف ر لالستشير1
الدار البيضيء زاوية شيرع 2 ميرس 
والقدس اقيمة املجد عليرJ 1 رقم 8 
عين الشق ، 64)24، الدار البيضيء 

املغرب

BAGAMI شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 67 زنقة 

عزيز بالل الطيبق 2 رقم 3 املعيريف 

- 24374 الدارالبيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(91665

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (34 املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (BAGAMI

اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
رقم) (2 الطيبق) بالل  عزيز  زنقة  (67

الدارالبيضيء) (24374 (- املعيريف) (3

املغرب نتيجة ل):)حل املبكر للشركة.
زنقة) (67 و حد  مقر التصفية ب)
عزيز بالل الطيبق)2)رقم)3)املعيريف)-)

24374)الدارالبيضيء)املغرب.)

و عين:

السيد)1))اليقين محند وعنوانه)ا))

شيرع) (23 شقة) ((48 تسيوت) اقيمة 

محلد السي س آليز)4444))مراكش)

املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854744.

1468I

ف ر لالستشير1

 LE COMPTOIR MAROCAIN
 POUR LE COMMERCE ET

LE TELEPHONE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

ف ر لالستشير1

الدار البيضيء زاوية شيرع 2 ميرس 

والقدس اقيمة املجد عليرJ 1 رقم 8 

عين الشق ، 64)24، الدار البيضيء 

املغرب

 LE COMPTOIR MAROCAIN
 POUR LE COMMERCE ET
LE TELEPHONE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 143 زنقة 

94 حي موالي عبدهللا - 74)24 
الدارالبيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.132((5
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (29 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 LE COMPTOIR MAROCAIN
 POUR LE COMMERCE ET
رأسليلهي) مبلغ  (LE TELEPHONE
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
حي موالي) (94 زنقة) (143 اإلآتليعي)
الدارالبيضيء) (24(74 (- عبدهللا)
املغرب نتيجة ل):)حل املبكر للشركة.

 143 ب) التصفية  مقر  حد   و 
زنقة)94)حي موالي عبدهللا)-)74)24 

الدارالبيضيء)املغرب.)
و عين:

السيد)1))بطيل احلد وعنوانه)ا))
 7 ت) 1علير1  س) م  املحيط  آنين 
 27223 2) ار بوعز1) 21)الرحلة) رقم)
((1( كلصفي) املغرب  الدارالبيضيء)

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854714.
1469I

BT CONSEIL

 ETHOS CONSULTING
GROUP

إعالن متعد  القرارات

BT CONSEIL
 Espace(maarif(Rue(abouishak(al
 marouni(angle(bd(roudanie(etg

4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

 ETHOS CONSULTING GROUP

»شركة ذات املسؤولية املحدو 1 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 14 ، 

شيرع الحرية ، شقة 5 الطيبق 3 - 

24444 الدار البيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.53(447

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)17)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

الذي  نص على) قرار رقم األول:)

السيد) ببيع  العيم  قررالجلع  مي لي:)

التي) الحصص  آليع  عوبيد  هشيم 

كينت مللوكة له في رأس ميل الشركة)

لصيلح السيد1 ميريي اللواني)،)أي)54 

حصة)

الذي  نص على) قرار رقم الثيني:)

من) الشركة  نلوذج  تعد ل  مي لي:)

إلى) محدو 1  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

مرتبط) وتحد ث  الوحيد  الشريك 

بيلنظيم األسي�شي

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  األول:) رقم  بند 

من) الشركة  نلوذج  تعد ل  مي لي:)

إلى) محدو 1  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

الشريك الوحيد)

الذي  نص على) الثيني:) بند رقم 

من) الشركة  اسم  تعد ل  مي لي:)

ETHOS( CONSULTING( GROUP-

 ETHOS CONSULTING إلى) (SARL

 GROUP SARLAU

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 42 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)7867)8.

1474I
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cabinet(idrissi

STE LOUARAINI BEST TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

cabinet(idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc
 STE LOUARAINI BEST TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 213 
تجزئة اولفري 1 اقيمة ج ه 39 متجر 

2 فيس - 34444 فيس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.65381

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 45) آنبر) املؤرخ في)
 STE LOUARAINI BEST TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
تجزئة) (213 رقم) اإلآتليعي  مقرهي 
 2 متجر) (39 ه) ج  اقيمة  (1 اولفري)
فيس املغرب نتيجة) (34444 (- فيس)

لعدم تحقيق الهدف االآتليعي.
و عين:

السيد)1))زكية حجوب وعنوانه)ا))
5)فيس) حي الرييض زنقة النصر رقم)
((1( كلصفي) املغرب  فيس  (34444

للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ)45) آنبر)2422)وفي رقم)213 
تجزئة اولفري)1)اقيمة ج ه)39)متجر)

2)فيس)-)34444)فيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5313/2022.

1471I

مكتب االستيذ زاهدي عبدالعزيز موثق

CHAIMAA HEALTHCARE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظيم األسي�شي للشركة

مكتب االستيذ زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيضيء شيرع 2 ميرس زنقة 
امستر ام علير1 6 الرقم 6 - الطيبق 

2 ، 94)24، الدار البيضيء املغرب
CHAIMAA HEALTHCARE »شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 13 
زنقة احلد املجيطي إقيمة االلب 

الطيبق االول رقم 48 املعيريف الدار 
البيضيء - - الدار البيضيء املغرب.
»مالءمة النظيم األسي�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.519371
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)27)أكتوبر)2422
األسي�شي) النظيم  مالءمة  تقرر 
للشركة مع مقتضييت القينون:)تغيير)

النشيط التجيري للشركة)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)88)851.
1472I

HARZEM SERVICES SARLAU

CAFE BELFES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HARZEM SERVICES SARLAU
 Lotisement(Al(Youssr 13 , 3ème
 étage(BD(Mohamed(V ، 26100،

Berrechid(MAROC
CAFE BELFES شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
 BD 13 وعنوان مقرهي اإلآتليعي
 MOHAMED V BERRECHID

26144 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
16917

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 29) وليوز)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 CAFE (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.BELFES
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
 13 (: االآتليعي) املقر  مقهىعنوان 
 BD MOHAMED V BERRECHID

26144)برشيد املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد الحلداوي ا ريس):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
 1444 (: السيد الحلداوي ا ريس)

بقيلة)144) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
ا ريس) الحلداوي  السيد 
 3/1 الشقة) العلير1 ب/)) عنوانه)ا))
 26144 التضيمن) حي  ا ة  اقيمة 

برشيد املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
ا ريس) الحلداوي  السيد 
 3/1 الشقة) العلير1 ب/)) عنوانه)ا))
 26144 التضيمن) حي  ا ة  اقيمة 

برشيد املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
غشت) (4( بتيريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2422)تحت رقم)778.

1473I

N2M(CONSEIL-SARL

 BEST WEST IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

N2M(CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
BEST WEST IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
35 رقم 51 املطير اوندا - 62444 

النيضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

254(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 45) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 BEST (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.WEST IMPORT EXPORT
غرض الشركة بإ جيز):)بيع الرجيم)
املنتجيت) وتصد ر  استيرا  
املقر) العيمةعنوان  الغذائية 
االآتليعي):)تجزئة)35)رقم)51)املطير)

اوندا)-)62444)النيضور املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد سعيد مزريم):)44))حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
 354 (: اكالبيلي) محلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد محلد مز  م):)254)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) مزريم  سعيد  السيد 
 62444 92 شيرع الجيش امللكي رقم)

النيضور املغرب.
السيد محلد اكالبيلي عنوانه)ا))
 56 رقم) (187 زنقة) (3 عريض) حي 

62444)النيضور املغرب.
السيد محلد مز  م عنوانه)ا))حي)
 62444  98 اوندا رقم) املطير تجزئة 

النيضور املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) مزريم  سعيد  السيد 
 62444 98 شيرع الجيش امللكي رقم)

النيضور املغرب
السيد محلد اكالبيلي عنوانه)ا))
 56 رقم) (187 زنقة) (3 عريض) حي 

62444)النيضور املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ))1) آنبر)

2422)تحت رقم))99).
147(I

SOFICODEX

OCEAN GAZ
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد د للشركة

SOFICODEX
1) زنقة ابن بطوطة الطيبق الثيني 
والثيلث ،  رب علر ، 24432، الدار 

البيضيء املغرب
OCEAN GAZ شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي 

الكريليت شيرع فيس رقم 168 
البيضيء - 24544 الدارالبيضيء 

املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.215699

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تعيين) (2422 نونبر) (1( املؤرخ في)
مسير آد د للشركة السيد)1))التنفي)

صيلح كلسير وحيد
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851133.
1475I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

SARKO PLUS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE DE CONSEIL

 JURIDIQUE(ET(D›EXPERTISE
COMPTABLE

 BINE LAMDOUNE BD
 INZEGANE(RUE 65 N° 115

 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA
MAROC

SARKO(PLUS شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : زنقة 18 
رقم 13 الحبوس الدار البيضيء - 

94)24 الدار البيضيء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.387845

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 24)شتنبر) املؤرخ في)
SARKO(PLUS)شركة ذات مسؤولية)
محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
 13 رقم) (18 زنقة) اإلآتليعي  مقرهي 
 24(94 (- البيضيء) الدار  الحبوس 
النتهيء) نتيجة  املغرب  البيضيء) الدار 

النشيط.
و عين:

لهوي) حرتي  محلد  السيد)1))
 27 زنقة) لكريط  اقيمة  وعنوانه)ا))
البيضيء) الكريليت  (11 شقة) (1 رقم)
املغرب) البيضيء) الدار  (24(94

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
 18 2422)وفي زنقة) 24)شتنبر) بتيريخ)
(- البيضيء) الدار  الحبوس  (13 رقم)

94)24)الدار البيضيء)املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854543.
1476I

NORD FINANCE

 STE PARAPHARMACIE 
GARDENIA

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE(MBAREK(EL(BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

 STE PARAPHARMACIE 

GARDENIA شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي إقيمة 

املنتصر ب هللا رقم 6 – شيرع 

الفنيقيين - 94444 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

133141

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 45) آنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.PARAPHARMACIE GARDENIA

بيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

الشبه) املنتجيت  بيلتقسيط 

الصيدالنية والغير الطبية.)

األ وات) املوا ،) بيع  (* (

واإلكسسوارات الشبه الطبية.

ومستحضرات) موا   بيع  (* (

املحلية) واملنتجيت  التجليل 

بيلتقسيط.

)*)شراء)وبيع املوا  األولية لصنيعة)

مستحضرات التجليل والعني ة.

العني ة) مستحضرات  تحضير  (* (

والتجليل.

املنتجيت) وتصد ر  استيرا   (* (

التجليل) )مستحضرات  النهيئية)

األولية) واملوا   املحلية)،) واملنتجيت 

املستخدمة في صنيعة مستحضرات)

التجليل والعني ة.

املنتجيت) عبوات  وبيع  شراء) (* (

الصيدالنية ومستحضرات التجليل)

واملنتجيت اإلقليلية.)

)*)التجير1 في الشلوع.

بصفة) والتصد ر  اإلستيرا   (* (

عيمة.

تنيزل٬  شراء٬) تشغيل٬) *) راسة٬) (

استغالل وبيع آليع براءات) تبي ل٬)

والعالميت) التراجيص  اإلجتراع٬)

الشركة) بلوضوع  املتعلقة  التجيرية 

 اجل املغرب والخيرج.)

الصنيعية٬  العللييت  آليع  (* (

التجيرية وامليلية ذات صلة مبيشر1 ٲو)

غير مبيشر1 مع موضوع الشركة.)

الغير) ٲو  املبيشر1  املشيركة  (* (

ٲو) الشركيت  من  ٲي  في  املبيشر1 

وال) مليثل  موضوع  ذات  املقيوالت 

سيلي من جالل ٳنشيء)شركيت آد د1)

أو مسيهليت أو عللييت اندميج أو)

تحيلفيت أو مشيريع مشتركة.

إقيمة) (: االآتليعي) املقر  عنوان 

شيرع) (– (6 رقم) هللا  ب  املنتصر 

الفنيقيين)-)94444)طنجة املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

544)حصة) (: السيد1 بدوش نهي )

بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد الطوني محلد):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد1 بدوش نهي  عنوانه)ا))حي)

 19 19)مركب الهيثم فيال رقم) بوبيني)

94444)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) محلد  الطوني  السيد 

19)مركب الهيثم فيال رقم) حي بوبيني)

19 94444)طنجة املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد1 بدوش نهي  عنوانه)ا))حي)

 19 19)مركب الهيثم فيال رقم) بوبيني)

94444)طنجة املغرب)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

13) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264593.

1477I
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ANDERSEN CONSULTING

RAZAN SHOP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
RAZAN SHOP SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 54 قطعة 
املنصور 1 بكيش حي املجيهد ن - 

94444 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

124157
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2421 12) وليوز)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.RAZAN SHOP SARL
الوسيطة) (: غرض الشركة بإ جيز)
االستيرا ) (- -التجير1) التجيرية)
االآتليعي) املقر  والتصد رعنوان 
حي) بكيش  (1 املنصور) قطعة  (54 (:

املجيهد ن)-)94444)طنجة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 64.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 344 (: احالم) نبول�شي  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 144 (: زوهير) الخشتور  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 144 (: رزان) الخشتور  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد الخشتور ريين):)144)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد1 نبول�شي احالم عنوانه)ا))
شيرع آرني ا اقيمة ا ليني طيبق)2)رقم)

83 94444)طنجة املغرب.
السيد الخشتور زوهير عنوانه)ا))
شيرع آرني ا اقيمة ا ليني طيبق)2)رقم)

83 94444)طنجة املغرب.
السيد1 الخشتور رزان عنوانه)ا))
شيرع آرني ا اقيمة ا ليني طيبق)2)رقم)

83 94444)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) ريين  الخشتور  السيد 
شيرع آرني ا اقيمة ا ليني طيبق)2)رقم)

83 94444)طنجة املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 نبول�شي احالم عنوانه)ا))
شيرع آرني ا اقيمة ا ليني طيبق)2)رقم)

83 94444)طنجة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
غشت) (49 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2421)تحت رقم)49212378455.
1478I

fidomek

YOUNBUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fidomek
 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA(RUE(KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes(maroc
YOUNBUSINESS شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 

27 تجزئة نعيم 2 مكنيس 54444 
مكنيس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.52939

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (34 املؤرخ في)
ذات) شركة  (YOUNBUSINESS
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم)

 54444 مكنيس) (2 نعيم) تجزئة  (27

مكنيس املغرب نتيجة ال قيف نهيئي)

لشركة.

و عين:

فريطس) السيد)1)) ونس 
الرازي) نهج  (52 الرقم) وعنوانه)ا))

املغرب) الجد د1  (2(444 املنير) حي 

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

رقم) وفي  (2422 نونبر) (34 بتيريخ)

 54444 مكنيس) (2 نعيم) تجزئة  (27

مكنيس املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

22) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)))13.

1479I

steel(bureau

ستيل بيرو
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

steel(bureau

 q(industriel(ben(ahmed ، 122

26050، ben(ahmed(maroc

ستيل بيرو شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 122 الحي 

الصنيعي بني احلد - 26454 بن 

احلد املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.(1

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 21) آنبر) املؤرخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  بيرو  ستيل 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

مقرهي اإلآتليعي)122)الحي الصنيعي)

بني احلد)-)26454)بن احلد املغرب)

رقم) تراآع  لتراكم   ون  نتيجة 

املعيمالت ارتفيع اسعير املوا  االولية.

و عين:
بوشعيب) آريد  السيد)1))
بني) الصنيعي  الحي  (122 وعنوانه)ا))
املغرب) احلد  بن  (26454 احلد)

كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ)21) آنبر)2422)وفي)122)الحي)
الصنيعي بني احلد)-)26454)بي احلد)

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية ببن احلد بتيريخ)15) آنبر)

2422)تحت رقم)185-2022.
1484I

ASMAA MEDIA GROUP

AROMACO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شيرع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

24 البرنو�شي البيضيء، 24444، 
البيضيء املغرب

AROMACO شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 1 
شيرع 17 حي حوريي سيدي مومن - - 

البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.224(63

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 43) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسليلهي) مبلغ  (AROMACO
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
اإلآتليعي رقم)1)شيرع)17)حي حوريي)
املغرب) البيضيء) (- (- مومن) سيدي 

نتيجة ل):)عدم االشتغيل.
 1 رقم) التصفية ب  مقر  و حد  
شيرع)17)حي حوريي سيدي مومن)-)-)

البيضيء)املغرب.)
و عين:

عيطفي) محلد  السيد)1))
الجد د) مومن  سيدي  وعنوانه)ا))
(- (24 رقم) (34 زنقة) (7 مجلوعة)
البيضيء)املغرب كلصفي))1))للشركة.
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وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
 17 1)شيرع) املتعلقة بيلتصفية):)رقم)

حي حوريي سيدي مومن)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)63)851.
1481I

NORD FINANCE

RIF AUTO SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

NORD FINANCE
 RUE(MBAREK(EL(BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

RIF AUTO SECURITE شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

املوحد ن رقم 41 - 32444 
الحسيلة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.1535
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 45) آنبر) املؤرخ في)
 RIF شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
رأسليلهي) مبلغ  (AUTO SECURITE
مقرهي) وعنوان  244.444) رهم 
(- (41 اإلآتليعي شيرع املوحد ن رقم)
(: الحسيلة املغرب نتيجة ل) (32444

توقف نهيئي للنشيط التجيري.
شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
املوحد ن رقم)41)-)32444)الحسيلة)

املغرب.)
و عين:

السيد)1))عبد الصي ق السعيدي)
وعنوانه)ا))شيرع طيرق ابن زيي  رقم)
32444)الحسيلة املغرب) 135)مكرر)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) بيلحسيلة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)355.
1482I

BUSINESS CENTER.COM

POPULOUS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

BUSINESS CENTER.COM
شيرع عبد املومن رقم 236 إقيمة 

ف 8 الطيبق الثيني رقم 6 ، 24394، 
الدارالبيضيء املغرب

POPULOUS شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 242 شيرع 
عبد املومن طيبق سفلي رقم 5 - 

24444 الدار البيضيء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.5(2999

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (34 في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1))محلد بن ا  بة)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (333
1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))آيبر)

بن حلين بتيريخ)41) آنبر)2422.
تفويت السيد))1))محلد بن ا  بة)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (333
1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))علر)

بن ا  بة بتيريخ)41) آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)86)851.
1483I

BT CONSEIL

DISRUPTIVE WAY
إعالن متعد  القرارات

BT CONSEIL
 Espace(maarif(Rue(abouishak(al
 marouni(angle(bd(roudanie(etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC
DISRUPTIVE WAY »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 247,شيرع 
املقيومة ,الطيبق 7,مكتب رقم )1 - 

24444 الدار البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.387369

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)43)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
الذي  نص على) قرار رقم االول:)
قرر الشريك الوحيد السيد) (- مي لي:)
حصة) (144 بيع) مهدي  علوري 
السيد) إلى  الشركة  في  التي  لتلكهي 
الذي  قبل) آلكسيس  إ ري  بي  بولو 
الحصص املذكور1 مع آليع الحقوق)

وااللتزاميت املرتبطة بهي
الذي  نص على) قرار رقم الثيني:)
علوري) السيد  إستقيلة  (- مي لي:)

مهدي من مهيمه كلسيرفي الشركة
الذي  نص على) قرار رقم الثيلث:)
 BOLOU BI السيد) تعيين  (- مي لي:)
كلسير وحيد للشركة) (IRIE ALEXIS

لفتر1 غير محدو 1
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
الذي  نص) بند رقم ستة عشر:)
 BOLOU BI(على مي لي:)تعيين السيد
كلسير وحيد للشركة) (IRIE ALEXIS

لفتر1 غير محدو 1
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854128.

148(I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

 OUTSOURCING KECH
 LEADER OF MOROCCO

)(OKLM
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA(PEPINIERE(D›ENTREPRISES
 AL MASSAR ROUTE DE ,3(5
 SAFI ، 40100، MARRAKECH

MAROC

 OUTSOURCING(KECH(LEADER

OF(MOROCCO (OKLM) شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الحي 

الصنيعي املسير رقم 5)3 طريق 

اسفي مراكش 4144) مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

 OUTSOURCING(KECH(LEADER

.(OF(MOROCCO((OKLM
مقيول) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

البشريةعنوان) املوار   وتسيير  إ ار1 

الصنيعي) الحي  (: االآتليعي) املقر 

املسير رقم)5)3)طريق اسفي مراكش)

4144))مراكش املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

حروش) ا ت  السيد1  يسلينة 

144) رهم) بقيلة) حصة  (144 (:

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

حروش) ا ت  السيد1  يسلينة 

ويركين) امسكين  عنوانه)ا)) وار 
الحوز) تحنيوت  ويركين  امكدال 

2342))تحنيوت مراكش املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
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حروش) ا ت  السيد1  يسلينة 

ويركين) امسكين  عنوانه)ا)) وار 

الحوز) تحنيوت  ويركين  امكدال 

2342))تحنيوت مراكش املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

12) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2394)1.

1485I

LMT AUDITING

 INVEST DEVELOPMENT 

FISHERIES
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

LMT AUDITING

 BD(MOHAMED 5 - MOHAMED

 5 OFFICES(CENTER(IMMEUBLE

 A(ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 INVEST DEVELOPMENT 

FISHERIES شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 

سلية، إقيمة شهرزا  3، الطيبق 5 

الرقم 22, - 24444 الدار البيضيء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

566381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

 INVEST DEVELOPMENT

.FISHERIES

الصيد) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

البحري بجليع أشكيله

شراء)وبيع سفن ومعدات الصيد

تشغيل وإ ار1 سفن الصيدعنوان)

إقيمة) زنقة سلية،) (: املقر االآتليعي)

(- (,22 الرقم) (5 الطيبق) (،3 شهرزا )

24444)الدار البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 HERITAGE الشركة)

حصة) (DEVELOPMENT( :( 660

بقيلة)144) رهم للحصة.

 TRAWLING INVEST الشركة)

بقيلة) حصة  (COMPANY( :( 340

144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

 HERITAGE الشركة)

حي) عنوانه)ا)) (DEVELOPMENT

تلير1) (4444  278 رقم) سكيكينيي 

املغرب.

 TRAWLING INVEST الشركة)

املسير1) حي  عنوانه)ا)) (COMPANY

4444)بوآدور املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  حلين الدرهم عنوانه)ا))

 1 رقم) املقرئ  ا لوزار آلعة  طريق 

4444)طنجة املغرب

عنوانه)ا)) الدرهم  بوبكر  السيد 

شيرع الميرين الرقم))2)الحي الحسنى)

4444)العيون املغرب

السيد رشيد امغير عنوانه)ا))فيال)

 4444 بتهوفن) ملوية  شيرع  كوتيي 

الهرهور1 املغرب

السيد عبد العزيز عبي  عنوانه)ا))

الحي) اليغ  تجزئة  امتدا   (14 فيال)

املحلدي)4444)اكي  ر املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 23 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)3)8514.

1486I

 MOGADOR(موكي ور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

رياض ارامبيس
إعالن متعد  القرارات

موكي ور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي بيب  كيلة شيرع وا  
املخيزن الشقة رقم 3 بيلطيبق 

الثيني الصوير1 الصوير1، 444))، 
الصوير1 املغرب

رييض ارامبيس »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: )2 زنقة 
ميلك بن مرحيل الصوير1 - 444)) 

الصوير1 املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.1735

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)22)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:41 رقم) قرار 
(: السيد) املرحوم  وفي1  تقرير  مي لي:)
قيد) الحيمل  بوهالل  الجليل  عبد 
الوطنية) التعريف  لبطيقة  حييته 
على) واملصي قة  (،N565( (: رقم)
استلرار الشركة مع الورثة)،)وتقسيم)
التيلي) الشكل  على  علىهم  الحصص 
لبطيقة) الحيملة  :فيطلة  يسين 
 E147496 (: رقم) الوطنية  التعريف 
السيد أنس) (، حصص) (4( (( )زوآة)
التعريف) لبطيقة  الحيمل  بوهالل 
 15 ابن)) ((.M3933(1.الوطنية
حصة)،)السيد أ وب بوهالل الحيمل)
(: رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

M958(2))ابن))15)حصة.)
على) الذي  نص  (:42 رقم) قرار 
تقرر) (: هبة حصص بيلشركة) مي لي:)
الحيملة) فيطلة  يسين  (: السيد1)
(: رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 
من) حصص  (4( هبة) (E147496
الواحد1) للحصة  144 رهم  فئة)
تلتلكهي) التي  الحصص  مجلوع  أي 
بيلشركة لفيئد1 ابنيئهي االسيد أنس)
التعريف) لبطيقة  الحيمل  بوهالل 

الوطنية.M3933(1)،)والسيد):)أ وب)
التعريف) لبطيقة  الحيمل  بوهالل 
الوطنية رقم):)M958(2)،)بنسبة)42 

حصص لكل واحد منهلي.)
على) الذي  نص  (:43 رقم) قرار 
بيلنسبة) مي لي:)تغيير طبيعة اإلمضيء)
بإمضيء) :) قوم  الشركة) ملسيري 
للشركة) وامليلية  القينونية  الوثيئق 
السيد):)أنس بوهالل أو السيد أ وب)

بوهالل بشكل منفصل)
على) الذي  نص  (:4( رقم) قرار 
من) و16) (7، (6 البنو ) تعد ل  مي لي:)

القينون األسي�شي للشركة.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
الذي  نص) (: و47) (46 رقم) بند 
على مي لي:)رأسليل الشركة):)14.444 
144)حصة نقد ة) مكون من)  رهم،)
من فئة)144) رهم للحصة الواحد1،)
كل) لفيئد1  (144 إلى) (41 من) مرقلة 
 54 بنسبة) بوهالل  أنس  السيد  من 
(، (54 إلى) (41 من) مرقلة  حصصة 
ولفيئد1 السيد أ وب بوهالل بنسبة)

54)حصصة مرقلة من)51)إلى)144
على) الذي  نص  (:16 رقم) بند 
مي لي:) قوم بتسيير الشركة وإمضيء)
للشركة) وامليلية  القينونية  الوثيئق 
السيد):)أنس بوهالل أو السيد أ وب)

بوهالل بشكل منفصل
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلصوير1 بتيريخ)21) آنبر)

2422)تحت رقم)526.
1487I

STE CONSEIL MAROC

ELEGANCE HAM
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
ELEGANCE HAM شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1)في طور 
التصفية)



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   412

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 153, شيرع 

اشبيلية تطوان - 93444 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.24555

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 15) آنبر) املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسليلهي) مبلغ  (ELEGANCE HAM

مقرهي) وعنوان  99.444) رهم 

اشبيلية) شيرع  (,153 اإلآتليعي)

املغرب) تطوان  (93444 (- تطوان)

نتيجة ل):)حل الشركة.

(,153 ب) التصفية  مقر  حد   و 

 93444 (- تطوان) اشبيلية  شيرع 

تطوان املغرب.)

و عين:

الطيبي) حلز1  السيد)1))

 (4 رقم) االزهر  تجزئة  وعنوانه)ا))

تطوان) (93444 السواني تطوان) حي 

املغرب كلصفي))1))للشركة.

محلد  يسين) السيد)1))

الهسكوري وعنوانه)ا))مركب آوهر1)

 ( ط) (3 علير1) (1 تطوان بلوك ج ه)

تطوان) مرآين  الضحى  (24 شقة)

((1( تطوان املغرب كلصفي) (93444

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

22) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)2538.

1488I

cabinet(idrissi

STE ANDALOUS CUIR
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

cabinet(idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc

STE ANDALOUS CUIR شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي   كسلون 

زنقة النيضور رقم 1 سيبقي زنقة 
اكنسوس  كيرات - 34444 فيس 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(9589

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 45) آنبر) املؤرخ في)
 STE(1 شركة ذات املسؤولية املحدو
رأسليلهي) مبلغ  (ANDALOUS CUIR
مقرهي) وعنوان  94.444) رهم 
النيضور) زنقة  اإلآتليعي   كسلون 
رقم)1)سيبقي زنقة اكنسوس  كيرات)-)
34444)فيس املغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق الهدف االآتليعي.
و حد  مقر التصفية ب   كسلون)
زنقة) سيبقي  (1 رقم) النيضور  زنقة 
فيس) (34444 (- اكنسوس  كيرات)

املغرب.)
و عين:

علوي) مدغري  عي ل  السيد)1))
زنقة آليل الد ن) (( رقم) وعنوانه)ا))
فيس) (34444  11 شقة) االفغيني 

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)7030/2022.
1489I

الشـركـة الصـحراويـة لللحـيسبة واالستشـيرات)

القـينـونيـة

AYWA TRAV
إعالن متعد  القرارات

الشـركـة الصـحراويـة لللحـيسبة 
واالستشـيرات القـينـونيـة

224 شـيرع مكـة علـير1 صـومأصيـل 
الطـيبق األول ص,ب 538 العيـون ، 

74444، العيـون املغـرب

AYWA TRAV »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: رقـم 
7) حـي األمـل بـوآـدور - - بـوآـدور 

املغـرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: -.

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)19) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:41 رقم) قرار 
التجـيري) النشـيط  •تـوسيـع  مي لي:)

التـيليـة:) األنشطـة  بـيضـيفـة  للشـركـة 

(/ العيمة) املجيالت  وإ ار1  تشغيل 

نقل) السييرات،) مواقف  تشغيل 

النقل؛) وسـيئـل  وتأآير  املستخـدميـن 

بـن) أ ت  محلـد  السيـد  •تعييـن 

 ـوسـف كلسيـر للشـركـة.

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)42)غـرض الشـركـة:)الذي)

في) الشركة  غرض  مي لي:) على   نص 

الغيـر:) لفـيئـد1  أو  لفـيئـدتهـي  املغرب 

(/ العيمة) املجيالت  وإ ار1  تشغيل  (-

نقل) (- ؛) السييرات) مواقف  تشغيل 

النقل؛) وسـيئـل  وتأآير  املستخـدميـن 

-.....................)الــخ....

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

22) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3644.

1494I

sofoget

HAFID SALAH TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

HAFID SALAH TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

 وعنوان مقرهي اإلآتليعي سيدي 

 حيى رقم 9) مجلوعة 14 حي 

السعي 1 - ---- سيدي  حيى املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.1897

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر) (2422 45) وليوز) في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)

مبلغ) (HAFID SALAH TRAVAUX
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

رقم) سيدي  حيى  اإلآتليعي  مقرهي 

(---- (- حي السعي 1) (14 مجلوعة) ((9
:)زيي 1) سيدي  حيى املغرب نتيجة ل)

جسيئر شركة.

التصفية ب سيدي) مقر  و حد  

حي) (14 مجلوعة) ((9 رقم)  حيى 

السعي 1)-)----)سيدي  حيى املغرب.)

و عين:
عنيوي) محم    السيد)1))

سيدي) (---- سيدي  حيى) وعنوانه)ا))

 حيى املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بسيدي سليلين بتيريخ)18 

غشت)2422)تحت رقم)175.

1491I

FIDUCIAIRE PASSION

سنطر كلتغال أربيان ذو 
لكمنكسيون

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

FIDUCIAIRE PASSION

 AMAL 3 RUE 20 N° 13

 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

سنطر كلتغيل أربيين ذو 

لكلنكسيون شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)
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وعنوان مقرهي اإلآتليعي 152 

زنقة 344 الطيبق 1 حي موالي عبد 

هللا الدار البيضيء - 24364 الدار 

.MAROC البيضيء

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.332349

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (15 املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

سنطر كلتغيل أربيين ذو لكلنكسيون)

144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 

 152 اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان 

موالي) حي  (1 الطيبق) (344 زنقة)

 24364 (- البيضيء) الدار  هللا  عبد 

(: نتيجة ل) (MAROC البيضيء) الدار 

عن) النيآلة  االقتصي  ة  الظرفية 

أزمة كوروني.

 152 ب) التصفية  مقر  حد   و 

حي موالي عبد) (1 الطيبق) (344 زنقة)

الدار) (24364 (- البيضيء) الدار  هللا 

البيضيء)املغرب.)

و عين:

بيض) (MOHAMMED السيد)1))

مجلوعة) الصفيء) إقيمة  وعنوانه)ا))

سيدي مومن) (519 رقم) (7 علير1) (6

2344)الدار البيضيء)املغرب كلصفي)

)1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

 344 زنقة) (152 (: املتعلقة بيلتصفية)

حي موالي عبد هللا الدار) (1 الطيبق)

البيضيء

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854411.

1492I

  وان الخدميت

M.Y 8 SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  وان الخدميت
شيرع محلد الخيمس رقم )9 سيدي 

قيسم ، 16444، سيدي قيسم 
املغرب

M.Y 8 SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

الحيط الكحل الزنقة 5) رقم 112 - 
16424 آرف امللحة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
953

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 M.Y 8 (: اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي)

.SERVICE
نقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
(: االآتليعي) املقر  البضيئععنوان 
تجزئة الحيط الكحل الزنقة)5))رقم)

112)-)16424)آرف امللحة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد1 مينة العبد):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) العبد  مينة  السيد1 
 112 5))رقم) تجزئة الكدا ر1 الزنقة)

16424)آرف امللحة املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) العبد  مينة  السيد1 
 112 5))رقم) تجزئة الكدا ر1 الزنقة)

16424)آرف امللحة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

بتيريخ) بلقصيري  بلشرع  االبتدائية 

21) آنبر)2422)تحت رقم)11).

1493I

NWAVE INVEST COMPANY

Nwave invest company
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

NWAVE INVEST COMPANY

شقة رقم 2 تجزئة السالم ، علير1 
رقم 11 الطيبق االول ، شيرع 

الحسن االول ، 12244، تلير1 تلير1

Nwave(invest(company شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شقة رقم 

2 تجزئة السالم ، علير1 رقم 11 

الطيبق االول ، شيرع الحسن االول - 

12444 تلير1 تلير1

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

137835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 Nwave(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.invest(company

التجير1) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

اإللكترونية لللنتجيت املختلفة

والتوزيع) واالتصيل  اإلعالن 

وتطوير الويب.

وتجهيز) وتصليم  وإنشيء) بنيء)

استو  وهيت إلنتيج األفالم

تقد م الخدميت

البصريعنوان) السلعي  اإلنتيج 

تجزئة) (2 :)شقة رقم) املقر االآتليعي)
السالم)،)علير1 رقم)11)الطيبق االول)

،)شيرع الحسن االول)-)12444)تلير1)

تلير1.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

والعيئلية) الشخصية  األسليء) (-

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) ربيعي  سومية  السيد1 
 84444 حي السالم) ((5 رقم) (1 بلوك)

ا ت ملول ا ت ملول.

السيد محلد آيلو عنوانه)ا))حي)
 84444  (5 رقم) (1 موالي علر بلوك)

ا ت ملول ا ت ملول.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) ربيعي  سومية  السيد1 
 84444 حي السالم) ((5 رقم) (1 بلوك)

ا ت ملول ا ت ملول

(- بتيريخ) تم اإل داع القينوني ب-)

تحت رقم)-.

149(I

DAIF CONSEIL

DAIF CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

DAIF CONSEIL

23 الزنقة بور  الطيبق الثيني 

الشقة ) الصخور السو اء ، 

24474، الدار البيضيء املغرب

DAIF CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 63 شيزع 

موالي  وسف - 24474 الدار 

البيضيء املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.11(281
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الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم تحويل) (2422 نونبر) (48 املؤرخ في)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

 24474 (- شيزع موالي  وسف) (63 («

 23« إلى) (« املغرب) البيضيء) الدار 

الشقة) الثيني  الطيبق  بور   الزنقة 

الدار) (24294 (- الصخور السو اء) ((

البيضيء)املغرب)».

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 28 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)7599)448.

1495I

BUSINESS CENTER.COM

POPULOUS

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القينوني للشركة

BUSINESS CENTER.COM

شيرع عبد املومن رقم 236 إقيمة 

ف 8 الطيبق الثيني رقم 6 ، 24394، 

الدارالبيضيء املغرب

POPULOUS شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرهي االآتليعي 242 شيرع 

عبد املومن طيبق سفلي رقم 5 - 

24444 الدار البيضيء.

تحويل الشكل القينوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.5(2999

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في)42) آنبر)2422)تم تحويل)

الشكل القينوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدو 1«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)86)851.

1496I

DAMO CONSULTING SARL

AJK TRADING MAROC
إعالن متعد  القرارات

DAMO CONSULTING SARL
 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 5(

 TANGER(tanger, tanger، 90000،
tanger(MAROC

AJK(TRADING(MAROC »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: املنطقة 
الصنيعية كزني ة القطعة 584 
الطيبق االول - - طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.129679
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)16) آنبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
حصة) (3(4 تفويت) على  املوافقة 
144) رهم للحصة) اآتليعية بقيلة)
الواحد1 التي تشكل%34)من راسليل)
القي ر) الشركة في ملك السيد عبد 
بن) آيكي  السيد  لفيئد1  العبدالوي 

 يكير)
على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
القي ر) عبد  السيد  استقيلة  مي لي:)
العبدالوي من مهيم التسيير مع منحه)
البراء1 التيمة على مد1 تسييره وتعيين)
وحيد) مسير  بن  يكير  آيكي  السيد 

للشركة و الك ملد1 غير محد 1
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:7 رقم) بند 
مي لي:)راسليل الشركة حد  في مبلغ)
 1444 الى) مقسلة  144444) رهم 
144) رهم للحصة) حصة اآتليعية)
السيد) (: كلي  لي) مقسلة  الواحد1 
آيكي بن  يكير)674)حصة اآتليعية)
حصة) (334 والسيد وقيس كيشواهي)

اآتليعية
على) الذي  نص  (:13 رقم) بند 
بن  يكير) السيد آيكي  اصبح  مي لي:)
لفتر1) الوحيد للشركة و الك  املسير 

غير محد 1

بند رقم)16:)الذي  نص على مي لي:)
آليع عقو  ووثيئق الشركة توقع من)
طرف املسير الوحيد للشركة السيد)

آيكي بن  يكير
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264915.

1497I

HPTC

كوساي برك
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

 High(practical(training(and
consulting

 Lot(wifak(residence(el(warda
 1422 Lot(wifak(residence(el

 warda 1422، 12010، TEMARA
Maroc

كوسيي برك شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : نر151 
حي الحسنية 1 شيرع املقيومة 

العيلية - 12444 املحلد ة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.21(73

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 41) آنبر) املؤرخ في)
املسؤولية) كوسيي برك شركة ذات 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
نر151)حي الحسنية)1)شيرع املقيومة)
املغرب) املحلد ة  (12444 (- العيلية)

نتيجة ل عدم وآو 
نشيط..
و عين:

حرك) عزالد ن  السيد)1))
وعنوانه)ا))زنقة الكيز)1)إقيمة الحلد)
1)شقة)74)الطيبق)7 454)2)البيضيء)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
وفي نر151  (2422 41) آنبر) بتيريخ)
حي الحسنية)1)شيرع املقيومة العيلية)

-)12444)املحلد ة املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 22 بتيريخ) بيملحلد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2526.

1498I

ALM JURIC

كومسنطرال
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد د للشركة

ALM JURIC

 BD ABDELLAH BEN YASSINE.5

 7° ETG(N° 2BIS(CASABLANCA،

20500، CASABLANCA(MAROC

كومسنطرال شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي اقيمة 

8 سيدي لحسن الطيبق 1 الشقة 

اليسرى - 26144 برشيد املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري -.

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تم تعيين) 19) آنبر) املؤرخ في)

السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

مرزوك بنعلي كلسير وحيد

تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

22) آنبر) بتيريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2422)تحت رقم)1382.

1499I

اءتلينية عبد الرحيم

BOUATRAV
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اءتلينية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحد1 
رقم 9 ، 15444، الخليسيت املغرب

BOUATRAV شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الرقم 64 

تجزئة حليلة الخليسيت - 15444 

الخليسيت املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

29667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 45) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BOUATRAV

(: بإ جيز) الشركة  غرض 

وآليع) والبنيء) املختلفة  األشغيل 

(: االآتليعي) املقر  املعيمالتعنوان 

الرقم)64)تجزئة حليلة الخليسيت)-)

15444)الخليسيت املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

عبدالسالم) البوعزاوي  السيد 

144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444 (:

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عبدالسالم) البوعزاوي  السيد 

حليلة) تجزئة  (64 الرقم) عنوانه)ا))

الخليسيت) (15444 الخليسيت)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالسالم) البوعزاوي  السيد 

حليلة) تجزئة  (64 الرقم) عنوانه)ا))

الخليسيت) (15444 الخليسيت)

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 19 بتيريخ) بيلخليسيت  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)862.

1144I

ste(united(consulting

 SOCIETE Y&S DIGITAL
IMPROVEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

ste(united(consulting
 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES
FAR(FES، 30000، FES(MAROC

 SOCIETE(Y&S(DIGITAL
IMPROVEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 43 
تجزئة املنزه سييس طريق سيدي 

حرازم منطقة )4)4 فيس - 34444 
فيس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7(837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (48
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 SOCIETE( Y&S( DIGITAL (:

.IMPROVEMENT
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
الرقمي) اإلبداعي  التصليم  االبتكيرو 
رقم) (: الداجليعنوان املقر االآتليعي)
43)تجزئة املنزه سييس طريق سيدي)
 34444 (- )4)4)فيس) حرازم منطقة)

فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد ا ري�شي وكيلي سعد):)544 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد املو ن  يسين):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

سعد) وكيلي  ا ري�شي  السيد 

محلد) شيرع  ((55 رقم) عنوانه)ا))

فيس) (34444 اال ارسة) حي  الفي�شي 

املغرب.

عنوانه)ا)) املو ن  يسين  السيد 
زنقة مداغ حي االمل طريق) (48 رقم)

صفرو)34444)فيس املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

الغيلي) وكيلي  ا ري�شي  السيد 

محلد) شيرع  ((55 رقم) عنوانه)ا))

فيس) (34444 اال ارسة) حي  الفي�شي 

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

49) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)8)51.

1141I

BOUYA CONSULTIN 2

TAFILALETPRO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

BOUYA(CONSULTIN 2

 AV(MLY(ABDELLAH(ETG 2 33

NO 26، 90000، TANGER(maroc

TAFILALETPRO شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 29 شيرع 

علر إبن العيص طيبق 3 رقم 26 

طنجة - 94444 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

133175

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.TAFILALETPRO

(: بإ جيز) الشركة  غرض 
 29 (: التنضيفعنوان املقر االآتليعي)
رقم) (3 شيرع علر إبن العيص طيبق)

26)طنجة)-)94444)طنجة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد الفياللي عبدهللا):)54)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
54)حصة) (: السيد1 الفياللي نوال)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد الفياللي عبدهللا عنوانه)ا))
 45 الشقة) (47 إقيمة الصلد علير1)

أحصين)11444)سال املغرب.
عنوانه)ا)) نوال  الفياللي  السيد1 
تجزئة) (79 رقم) فيال  البيلية  طنجة 
طنجة) (94444  1 الشطر) النخيل 

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الفياللي عبدهللا عنوانه)ا))
 45 الشقة) (47 إقيمة الصلد علير1)

أحصين)11444)سال املغرب
عنوانه)ا)) نوال  الفياللي  السيد1 
تجزئة) (79 رقم) فيال  البيلية  طنجة 
طنجة) (94444 الشطر) النخيل 

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264671.
1142I

SOFISCO

IBIDEM
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

SOFISCO
 CENTRE COMMERCIAL
 NADIA(IMM 1 N°12 BD

 BRAHIM(ROUDANI ، 20390،
CASABALANCA MAROC

IBIDEM شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1)في طور التصفية)
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وعنوان مقرهي اإلآتليعي )13 شيرع 
الزرقطوني الطيبق 3, الدار البيضيء 

- 24254 الدار البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.385861

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (34 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
 244.444 رأسليلهي) مبلغ  (IBIDEM
 13(  رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي)
الدار) (,3 الطيبق) الزرقطوني  شيرع 
البيضيء) الدار  (24254 (- البيضيء)
أي) وآو   عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

نشيط.
و حد  مقر التصفية ب))13)شيرع)
الزرقطوني الطيبق)3,)الدار البيضيء)-)

24254)الدار البيضيء)املغرب.)
و عين:

مينورا) جد جة  السيد)1))
اعلر  منيت) ا ت  حي  وعنوانه)ا))
((1( 22344) منيت املغرب كلصفي)

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851327.
1143I

STE(FIDUCIAIRE(D’AUDIT(CHARAKA

MAROC BONHEUR
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

 STE(FIDUCIAIRE(D›AUDIT
CHARAKA

 AV(YAKOUB(EL(MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc
MAROC BONHEUR شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي املسير1 1 

ب رقم 2)7 الطيبق 2 - 4)41) ، 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.79((5

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (25 املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (MAROC BONHEUR
وعنوان) 34.444) رهم  رأسليلهي)

رقم) ب  (1 املسير1) اإلآتليعي  مقرهي 

مراكش) (، ((41(4 (- (2 الطيبق) (7(2

املغرب نتيجة ل):)عدم مزاولة الغرض)

الدي اسست من اآله.

التصفية ب املسير1) و حد  مقر 

 (41(4 (- (2 الطيبق) (7(2 ب رقم) (1

مراكش املغرب.)

و عين:

السيد)1))الراكع سلوى وعنوانه)ا))
شيرع) اوحلي   علي  عرصة  (34 رقم)

االمير موالي عبد هللا)4444))مراكش)

املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
عرصة) (34 رقم) (: املتعلقة بيلتصفية)

علي اوحلي  شيرع االمير موالي عبد)

هللا مراكش)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

22) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2923)1.

114(I

FINAUDIT

REZOMEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

REZOMEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 

نسرين ) ائر1 زنقة نسرين 21 

24444 الدار البيضيء املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.119771

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تم تحويل) (2422 نونبر) (29 املؤرخ في)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

نسرين) زنقة  ) ائر1  نسرين) »زنقة 

املغرب«) البيضيء) الدار  (24444  21

الغرنيتي) حيين  أبو  شيرع  (21« إلى)

)شيرع بريسو سيبقي))الطيبق األر�شي)

26،طريق) البيضيء.) الدار  معيريف 

الشقة) االول  الطيبق  مرس سلطين 

الدار) (24444 الدار البيضيء.) (3 رقم)

البيضيء)املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851521.

1145I

 MOGADOR(موكي ور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

كوسماط إنيرجي
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

موكي ور أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي بيب  كيلة شيرع وا  

املخيزن الشقة رقم 3 بيلطيبق 

الثيني الصوير1 الصوير1، 444))، 

الصوير1 املغرب

كوسليط إنيرجي شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي املحل 

التجيري الكيئن بدوار ا ت لحسن 

سيدي كيوكي تلنير الصوير1 - 

444)) الصوير1 املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.5687

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 16) آنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
إنيرجي) كوسليط  الوحيد  الشريك 
144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
املحل) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
لحسن) ا ت  بدوار  الكيئن  التجيري 
سيدي كيوكي تلنير الصوير1)-)444)) 
عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  الصوير1 

وآو  أي نشيط.
املحل) ب  التصفية  مقر  حد   و 
لحسن) ا ت  بدوار  الكيئن  التجيري 
سيدي كيوكي تلنير الصوير1)-)444)) 

الصوير1 املغرب.)
و عين:

الكوسليط) محلد  السيد)1))
زنقة ابن عشير تجزئة) (( وعنوانه)ا))
الصوير1 املغرب) (((444 الصوير1) ((

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املحل التجيري) (: املتعلقة بيلتصفية)
سيدي) لحسن  ا ت  بدوار  الكيئن 

كيوكي تلنير الصوير1)
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلصوير1 بتيريخ)21) آنبر)

2422)تحت رقم)525.
1146I

YAZID TRANS SARL 

يزيد طغنس
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

YAZID TRANS SARL
 Adresse(postale(RUE(A(N° 6
 1 ETG(HAY(LALLA(CHAFIA -
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 زيد طغنس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
موالي إسليعيل )1إقيمة موالي 

إسليعيل الطيبق 3 رقم 9 طنجة - 
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94444 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

132891

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

:) زيد) تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

طغنس.

نقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

شيرع) (: العليلعنوان املقر االآتليعي)

موالي) )1إقيمة  إسليعيل) موالي 
(- طنجة) (9 رقم) (3 إسليعيل الطيبق)

94444)طنجة املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 544 (: الكالفي) ا ريس  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد ا لن بولعيش):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) الكالفي  ا ريس  السيد 
 94444  15 رقم) (41 املرس) تجزئة 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) بولعيش  ا لن  السيد 
طنجة) (94444 املعدنوس) زنقة  (1(

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محلد  يسين  السيد 

حي  زيري اقيمة ميل فلوغيس رقم)2 

94444)طنجة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

47) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)6)2643.

1147I

BOUKRAA(CONSULTATION(JURIDIQUE

SAETRA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA(CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح سيحة النيل رقم 64 
العيون ، 74444، العيون املغرب
SAETRA شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
الراحة رقم 317 - 74444 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
((111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 22) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SAETRA
بيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) بيلجللةعنوان  الوسيطة 
االآتليعي):)تجزئة الراحة رقم)317)-)

74444)العيون املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 644.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد عبد هللا اليوسفي):)6.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
اليوسفي) هللا  عبد  السيد 
 711 رقم) اكدال  حي  عنوانه)ا))

84444)ا ت ملول املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

اليوسفي) هللا  عبد  السيد 
 711 رقم) اكدال  حي  عنوانه)ا))

84444)ا ت ملول املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3647.
1148I

ELHANBALI CONSEILS SARL

START PRODUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

ELHANBALI CONSEILS SARL
 N°15 RUE 4 LOT 3 MARS
 BERRECHID(BP 52 POSTE
 PRINCIPALE(BERRECHID،

26100، BERRECHID(MAROC
 START PRODUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 13 شيرع 
محلد الخيمس اقيمة اليسر الطيبق 

الثيلث 21644 برشيد املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.15769

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تحويل) (2422 نونبر) (22 املؤرخ في)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
اقيمة) الخيمس  محلد  شيرع  (13«
اليسر الطيبق الثيلث)21644)برشيد)
تونس) شيرع  ملتقى  (« إلى) (« املغرب)
وشيرع املسير1 الخضراء)الطيبق االول)

الرقم)34 26144)برشيد املغرب)».
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
48) آنبر) بتيريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2422)تحت رقم))134.
1149I

hana(compta(maroc

» CONST 5 ROSE «
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

hana(compta(maroc
 residence(al(wafa(n° A1 RDC

 avenue(mohamed(v(el(jadida(el

jadida، 24000، el(jadida(maroc

» CONST 5 ROSE « شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 13 

شيرع أحلد املجيتي إقيمة ألب 

الطيبق األول رقم 8 معيرف - 24374 

الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565(97

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 41) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(« (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.» CONST 5 ROSE

منعش) (- (: غرض الشركة بإ جيز)

عقيري.

-)أعليل مختلفة.

املقر) تجيري.عنوان  مفيوض  (-
أحلد) شيرع  (13 رقم) (: االآتليعي)

املجيتي إقيمة ألب الطيبق األول رقم)

البيضيء) الدار  (24374 (- معيرف) (8

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: رشي ي) السيد  وسف 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد  وسف رشي ي عنوانه)ا))

 32 العلير1) (5 إقيمة أم الربيع شقة)

434)2)الجد د1 املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد  وسف رشي ي عنوانه)ا))
 32 العلير1) (5 إقيمة أم الربيع شقة)

434)2)الجد د1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854445.
1114I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

C.P.F
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT(N° 10 AVENUE
 MOHAMED(DOUIRI(KENITRA ،

14000، KENITRA(MAROC
C.P.F شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 1756 
مخزن رقم 42 تجزئة قصبة مهد ة 
التوسعي - 444)1 القنيطر1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
67747

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (34
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

.C.P.F(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي
غرض الشركة بإ جيز):)بيئع ا وات)

اطفيء)الحريق
مقيول النظيفة والبستنة

االآتليعي) املقر  منيقصيتعنوان 
تجزئة) (42 رقم) مخزن  (1756 رقم) (:
 1(444 (- التوسعي) مهد ة  قصبة 

القنيطر1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: مصطفى) العلوي  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 544 (: الد ن) نور  السيد شكربة 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

 544 (: مصطفى) العلوي  السيد 

بقيلة)144) رهم.

 544 (: الد ن) نور  السيد شكربة 

بقيلة)144) رهم.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد العلوي مصطفى عنوانه)ا))

42 16444)سيدي) حي الزنيبر ة رقم)

قيسم املغرب.

الد ن) نور  شكربة  السيد 
قصبة) تجزئة  (1756 رقم) عنوانه)ا))

القنيطر1) (1(44( التوسعي) مهد ة 

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العلوي مصطفى عنوانه)ا))

42 16444)سيدي) حي الزنيبر ة رقم)

قيسم املغرب

الد ن) نور  شكربة  السيد 
قصبة) تجزئة  (1756 رقم) عنوانه)ا))

القنيطر1) (1(44( التوسعي) مهد ة 

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 21 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93751.

1111I

MORAFID CONSEILS

LA BERBÈRE DU SUD-EST
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MORAFID CONSEILS

 N°258 LOT(AYOUR(AZZOUZIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

 LA(BERBÈRE(DU(SUD-EST

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شقة رقم 

6 علير1 ك بيب مراكش العزوزية 

مراكش - 4174) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 48) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 LA (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BERBÈRE(DU(SUD-EST

بيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

االستيرا ) ومشتقيتهي’) التلور 

(: االآتليعي) املقر  والتصد رعنوان 

بيب مراكش) علير1 ك  (6 شقة رقم)

مراكش) ((4174 (- العزوزية مراكش)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: السيد1 الصوفي جد جة)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

جد جة) الصوفي  السيد1 

6)علير1 ك بيب) عنوانه)ا))شقة رقم)

 (4174 مراكش) العزوزية  مراكش 

مراكش املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

جد جة) الصوفي  السيد1 

6)علير1 ك بيب) عنوانه)ا))شقة رقم)

 (4174 مراكش) العزوزية  مراكش 

مراكش املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

21) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2819)1.

1112I

rochdi(conseil

KONOUZ ALANDALOSS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi(conseil

تجزئة القوات املسيعد1 رقم 3)1 

العيون ، 74444، العيون املغرب

 KONOUZ(ALANDALOSS

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

املستقبل رقم 11) العيون - 74444 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

((145

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 15) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.KONOUZ(ALANDALOSS

البنيء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

املقر) العيمةعنوان  واالشغيل 

االآتليعي):)تجزئة املستقبل رقم)11) 

العيون)-)74444)العيون املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: محلد) بيلعطير  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) محلد  بيلعطير  السيد 
العيون) ((11 رقم) املستقبل  تجزئة 

74444)العيون املغرب.
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والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محلد  بيلعطير  السيد 
العيون) ((11 رقم) املستقبل  تجزئة 

74444)العيون املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

22) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم))384.

1113I

الشـركـة الصـحراويـة لللحـيسبة واالستشـيرات)

القـينـونيـة

 AL HIKMA MEDICAL

CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

الشـركـة الصـحراويـة لللحـيسبة 

واالستشـيرات القـينـونيـة

224 شـيرع مكـة علـير1 صـومأصيـل 

الطـيبق األول ص,ب 538 العيـون ، 

74444، العيـون املغـرب

 AL(HIKMA(MEDICAL(CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 3، زنقـة 

مستشفـى الحسـن الثـينـي، علـير1 
مكـة العيـون - 74444 العيـون 

املغـرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

((495

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 24) آنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 AL (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.HIKMA(MEDICAL(CENTER

•ا ار1) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

املستشفيـيت) شغيل  املستشفيـيت،)

والعيي ات) التخصصيت  متعد 1 

الشيملة والخدميت الطبية؛

•قييم األطبيء)بإآراء)االستشيرات)

والتحليالت) واالستكشيفيت  الطبية 

والعللييت) اإلشعيعية  والفحوصيت 
بدون  جول) أو  مع  الجراحية 

املستشفى؛

الخيم) املوا   آليع  وبيع  •شراء)

واملعدات) االستهالكية  واملوا  

في) املستخدمة  واأل وات  واألآهز1 

العيي ات واملبيني األجرى لالستخدام)

الطبي؛

مشيركة) أو  مصلحة  •اكتسيب 

عن طريق املسيهلة أو االندميج أو)

امليلية) األوراق  شراء) أو  االكتتيب 

التي) أو  القيئلة  الشركيت  آليع  في 

أو ذي) مليثل  بهدف  إنشيؤهي  سيتم 

(،3 (: االآتليعي) املقر  صلة.عنوان 
الثـينـي،) الحسـن  مستشفـى  زنقـة 
علـير1 مكـة العيـون)-)74444)العيـون)

املغـرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 MO( CLINIQUE( :( 400 الشركة)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد املعطـي حنــينـي):)44))حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

مـيء) ربـو  مـربيـه  فيضل  السيد 

 144 بقيلة) حصة  (144 (: العينيـن)

 رهم للحصة.

الشيـخ) املـيمـون  محلـد  السيد 

 144 حصة بقيلة) (144 (: سعـد بـوه)

 رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

 MO CLINIQUE الشركة)

 (1 الشقـة) مكـة  شـيرع  عنوانه)ا))
العيـون) اال اري  الحـي  (3 علـير1)

74444)العيـون املغرب.

عنوانه)ا)) حنــينـي  املعطـي  السيد 

اللـه) معطـى  علـير1  الدشير1  سيحة 
العيـون) (74444 العيـون) (14 رقـم)

املغرب.

مـيء) ربـو  مـربيـه  فيضل  السيد 
العينيـن عنوانه)ا))اقـيمـة طيبـي علـير1)
شـيرع تأكيـر مـوالي عبـد اللـه) (3 رقـم)

مـراكش)4444))مراكش املغرب.
السيد محلد امليمون الشيخ سعد)
 24 فـيال فـر وس رقـم) بوه عنوانه)ا))
 52444 الـراشيـد ـة) بـوتالميـن  مكـرر 

الراشيـد ـة املغـرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) حنــينـي  املعطـي  السيد 
اللـه) معطـى  علـير1  الدشير1  سيحة 
العيون) (74444 العيـون) (14 رقـم)

املغرب
السيد سيدي محلـد ولـد الـرشيـد)
شـيرع) الـرشيـد  ولـد  فـيـال  عنوانه)ا))
العيـون) (74444 العيـون) حبـوهـي 

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)2022/3596.
111(I

rochdi(conseil

BENNE FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

rochdi(conseil
تجزئة القوات املسيعد1 رقم 3)1 
العيون ، 74444، العيون املغرب
BENNE FRERES شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة ابن 
بطوطة رقم 867 العيون - 74444 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

((147
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 12) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
.BENNE FRERES

نقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
(: االآتليعي) املقر  البضيئععنوان 
(- العيون) (867 زنقة ابن بطوطة رقم)

74444)العيون املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: سهيم) جدامة  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 544 (: الرحيم) عبد  بري  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) سهيم  جدامة  السيد1 
 17 رقن) بوقني ل  زنقة  الفتح  حي 

العيون)74444)العيون املغرب.
السيد بري عبد الرحيم عنوانه)ا))
امزور1) بولعوان  العروسيين   وار 

سطيت)26444)سطيت املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) سهيم  جدامة  السيد1 
 17 رقن) بوقني ل  زنقة  الفتح  حي 

العيون)74444)العيون املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3645.

1115I

NEW(C.A.A.T.(Sarl(Au

أدينا أندوسطغي موروكو 
 ADINA INDUSTRIES -

MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

NEW(C.A.A.T. Sarl(Au
 Av. la(Montagne, Immeuble

 Chakroune(n°14, 3° étage(n°14
، 90040، Tanger(Maroc

 ADINA - أ  ني أندوسطغي موروكو
INDUSTRIES MOROCCO شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
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وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
موالي إسليعيل إقيمة فوليبيليس 
بلوك س الطيبق األول رقم 53 - 

94444 طنحة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

133269
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 45) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
أ  ني) (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 ADINA (- موروكو) أندوسطغي 

.INDUSTRIES MOROCCO
تلوين) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
األولية،) املوا   امليكينكية،) امالت 
النسيج،) الكلييئية،) املنتجيت 
في) الحلول  وتقد م  األكسسوارات،)
املجيل الصنيعي والخدميتعنوان املقر)
إسليعيل) موالي  شيرع  (: االآتليعي)
الطيبق) بلوك س  فوليبيليس  إقيمة 
األول رقم)53)-)94444)طنحة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد عبد القي ر السبيعي):)254 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 254 (: زنيبر) نبيل  محلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
العلراني) محلد  سيدي  السيد 
حصة) (254 (: العبي�شي) اال ري�شي 

بقيلة)144) رهم للحصة.
العلراني) الغيلي  سيدي  السيد 
حصة) (254 (: العبي�شي) اال ري�شي 

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السبيعي) القي ر  عبد  السيد 
رقم) كولف  بوبينة  مجلع  عنوانه)ا))

22 4)944)طنجة املغرب.

السيد محلد نبيل زنيبر عنوانه)ا))
موريس) سين  العروسيين  زنقة  (73

السوي�شي)14174)الربيط املغرب.

العلراني) محلد  سيدي  السيد 
اال ري�شي العبي�شي عنوانه)ا))8)مكرر)

شيرع صومعة حسين)14424)الربيط)

املغرب.

العلراني) الغيلي  سيدي  السيد 
اال ري�شي العبي�شي عنوانه)ا))زنقة بني)

مسكين تجزئة املنظر الجليل رقم)67 

السوي�شي)14174)الربيط املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السبيعي) القي ر  عبد  السيد 

رقم) كولف  بوبينة  مجلع  عنوانه)ا))

22 4)944)طنجة املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264788.

1116I

BUMACOF SARL

OTHISMA GLOBAL HYPE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

BUMACOF SARL

355شيرع محلد الخيمس الطيبق 
)رقم 57، 24344، الدار البيضيء 

املللكة املغربية

OTHISMA GLOBAL HYPE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 

سومية علير1 82 ط2 الرقم) حي 

بيمليي - 24232 الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

566361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (42

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.OTHISMA GLOBAL HYPE

تجير1) (- (: بإ جيز) الشركة  غرض 

األحد ة

-)التصد ر واإلستيرا عنوان املقر)

 82 زنقة سومية علير1) (: االآتليعي)

ط2)الرقم))حي بيمليي)-)24232)الدار)

البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسليل  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كيلتيلي:

عتلين) غزالني  الجيمعي  السيد 

144) رهم) بقيلة) حصة  (544 (:

للحصة.

 544 (: لحلو) اسليعيل  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عتلين) غزالني  الجيمعي  السيد 

الجد د1) طريق  (9 كلم) عنوانه)ا))

البيضيء) الدار  (24194 ليسيسفة)

املللكة املغربية.

السيد اسليعيل لحلو عنوانه)ا))

28)ابن جلوية)24194)الدار البيضيء)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عتلين) غزالني  الجيمعي  السيد 

الجد د1) طريق  (9 كلم) عنوانه)ا))

البيضيء) الدار  (24194 ليسيسفة)

املغرب

السيد اسليعيل لحلو عنوانه)ا))

28)ابن جلوية)24194)الدار البيضيء)

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)44851437.

1117I

AXE GESTION SARL

RL DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

AXE GESTION SARL
 11ZONE INDUSTRIELLE
 ATTASNIA MAGASIN N3

 TEMARA ، 12000، TEMARA
MAROC

RL DESIGN شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع تي لة 
إقيمة بسم هللا رقم 29 الربيط - 

14194 الربيط املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.114357

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم تحويل) (2422 نونبر) (15 املؤرخ في)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
 29 »شيرع تي لة إقيمة بسم هللا رقم)
إلى) الربيط املغرب«) (14194 (- الربيط)
تيمسني تلير1) (2 »الحي الصنيعي رقم)

12244)تلير1 املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)131311.

1118I

stratencyco(SARL

Travaux yassin mahka
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشيط الشركة)

stratencyco(SARL
حي الفرح، زنقة النيظور رقم 24. 
تيفلت ، 544)1، تيفلت املغرب

Travaux(yassin(mahka شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي االآتليعي 22 زنقة 
االجو1 حي الفرح الطيبق االر�شي - 

44)15 املد نة املغرب.
توسيع نشيط الشركة
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رقم التقييد في السجل التجيري 
.1369

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 49) آنبر) في) املؤرخ 
نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):
نقل البضيئع لصيلح الغير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) االبتدائية بتيفلت بتيريخ)

2422)تحت رقم)568.
1119I

stratencyco(SARL

KEROUAD TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

stratencyco(SARL
حي الفرح، زنقة النيظور رقم 24. 
تيفلت ، 544)1، تيفلت املغرب

KEROUAD(TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شقة 

الطيبق الثيني تجزئة النسيم رقم 46 
- 44)15 تيفلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
1(21

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.KEROUAD(TRANS
نقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
البنيء) الغير،) لصيلح  البضيئع 
املقر) املختلفةعنوان  واالعليل 
الثيني) الطيبق  شقة  (: االآتليعي)
 15(44 (- (46 رقم) النسيم  تجزئة 

تيفلت املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: كروا ) سعيد  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) كروا   سعيد  السيد 
 74 زنقة الوالد ة رقم) الدار الحلراء)

11424)سال املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) كروا   سعيد  السيد 
 74 زنقة الوالد ة رقم) الدار الحلراء)

11424)سال املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) االبتدائية بتيفلت بتيريخ)

2422)تحت رقم)554.
1124I

مكتب الخطيبي لللحيسبة والتسيير محيسب معتلد

فروماجري مونت بالن
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب الخطيبي لللحيسبة والتسيير 
محيسب معتلد

زنقة الزبير بن العوام اقيمة العسري 
2 الطيبق االول رقم املكتب 9 ، 

94444، طنجة املغرب
فروميآري مونت بالن شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : العلير1 
رقم 1 تجزئة املجد زنقة الشيرقة مي 
بين الطيبقين رقم الشقة 1 - 94484 

طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.143545

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (41 املؤرخ في)
ذات) شركة  بالن  مونت  فروميآري 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسليلهي)14.444) رهم)

العلير1) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
1)تجزئة املجد زنقة الشيرقة مي) رقم)
بين الطيبقين رقم الشقة)1)-)94484 
طنجة املغرب نتيجة لفشل املشروع)

وعدم القدر1 على االستلرارية.
و عين:

السيد)1))مرا  القلش وعنوانه)ا))
زنقة غرنيطة اقيمة ا لنة بلوك س)
 94444  91 رقم) الخيمس  الطيبق 

طنجة املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
زنقة) وفي  (2422 16) آنبر) بتيريخ)
غرنيطة اقيمة ا لنة بلوك س الطيبق)
طنجة) (94444 (- (91 رقم) الخيمس 

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264933.
1121I

TAWAF ABDALLAH

ARGOLISS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA(OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

ARGOLISS شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 31 شيرع 

أنفي إامة أزور مكتب رقم 11 - 
24374 الدارالبيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(881(3
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (28 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
مبلغ) (ARGOLISS الوحيد) الشريك 
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
أنفي) شيرع  (31 اإلآتليعي) مقرهي 
 24374 (- (11 رقم) أزور مكتب  إامة 
(: ل) نتيجة  املغرب  الدارالبيضيء)

ظرفية اقتصي  ة.
و حد  مقر التصفية ب)31)شيرع)
أنفي إامة أزور مكتب رقم)11)-)24374 

الدارالبيضيء)املغرب.)
و عين:

أمين  ونس) علي  السيد)1))
زنقة1  الليلون1) تجزئة  وعنوانه)ا))
الدار البيضيء) (242(4 فيال رقم5/7 

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851549.

1122I

طوبي سعيد

 AD.MUS( أ د موس إمو
)IMMO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

طوبي سعيد
 boite(postal 2069 El(Jadida ،

444)2، الجد د1 املغرب
 AD.MUS IMMO( أ   موس إمو
SARL AU) شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

سجد1 2 بلوك 1 علير1 5 رقم )12 - 
444)2 الجد د1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
241(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 أبريل) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
أ  ) (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 AD.MUS IMMO SARL((موس إمو

.(AU
بيع موا ) (: غرض الشركة بإ جيز)

البنيء)
املقر) عقيريعنوان  منعش 
 1 بلوك) (2 :)تجزئة سجد1) االآتليعي)
علير1)5)رقم))12)-)444)2)الجد د1)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد عدنين مصطفى)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد عدنين مصطفى عنوانه)ا))
 7 تجزئة بيشكو إقيمة ا ة شقة) (6(

24)24)الدارالبيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عدنين مصطفى عنوانه)ا))
 7 تجزئة بيشكو إقيمة ا ة شقة) (6(

24)24)الدارالبيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)21) آنبر)

2422)تحت رقم)3)295.

1123I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

 AZROU SERVICES
IMMOBILIERS

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 24 زنقة 1 حي السالم ، أحداف 
AZROU MAROC ،53144 ، أزرو ،

 AZROU SERVICES
IMMOBILIERS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي مراب 

رقم 159 فرح 2 ازرو - 53144 ازرو 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

1893

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

متبوعة) الشركة  تسلية 

بلختصر) اإلقتضيء) عند 

 AZROU SERVICES (: تسليتهي)

.IMMOBILIERS

(, شراء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

بيع وكراء)محالت عقيريةعنوان املقر)

 2 فرح) (159 مراب رقم) (: االآتليعي)

ازرو)-)53144)ازرو املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسليل  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كيلتيلي:

544)حصة) (: السيد الزييني علر)

بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد الزييني محلد مهدي):)544 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد الزييني علر عنوانه)ا))رقم)

ازرو) (53144 احداف) (2 اطلس) (61

املغرب.

مهدي) محلد  الزييني  السيد 
احداف) (2 اطلس) (61 رقم) عنوانه)ا))

53144)ازرو املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزييني علر عنوانه)ا))رقم)

ازرو) (53144 احداف) (2 اطلس) (61

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

13) آنبر) بتيريخ) بيزرو  االبتدائية 

2422)تحت رقم)375.

112(I

comptahagga

CHNMJ
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

comptahagga

 guelmim(guelmim، 81000،

guelmim(maroc

CHNMJ شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

 N 03 وعنوان مقرهي االآتليعي

 RUE AGADIR HAY ESSAADA

 LAAYOUNE(N 03 RUE(AGADIR

 HAY ESSAADA LAAYOUNE

.83000 LAAYOUNE(MAROC

تغيير تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

36949

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تم تغيير) (2422 نونبر) (47 املؤرخ في)

إلى) (»CHNMJ« من) الشركة  تسلية 

.»NOUN(SKILLS«

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

15) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)1)35.

1125I

SAGIDEV

 BUSINESS OPTIMISING

 CONSULTING GROUP –

INTERNATIONAL BOCGI
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

SAGIDEV

 BD(ZERKTOUNI 46BD (6

 ZERKTOUNI(CASABLANCA،

20000، CASABLANCA(MAROC

 BUSINESS OPTIMISING

 CONSULTING(GROUP –

INTERNATIONAL BOCGI شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 56 زنقة 

177 شيرع وا  نفيس أولفي الدار 

البيضيء 56 زنقة 177 شيرع وا  

نفيس أولفي الدار البيضيء 24234 

الدار البيضيء املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.(2535

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم) (2422 13) آنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 

»644.444) رهم«)أي من)»544.444 

»1.144.444) رهم«) إلى)  رهم«)
مقيصة مع   ون) إآراء) (: عن طريق)

الشركة املحد 1 املقدار واملستحقة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)66)854.

1126I

A&T(AUDITEURS(CONSULTANTS

 AEGEAN SHIPPING
 AGENCY AND PORT

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

 A&T(AUDITEURS

CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN

 RUE(AL(YAMAN(LES 4 TEMPS

 BLOC(C(N 57 ، 90000، TANGER

MAROC

 AEGEAN SHIPPING AGENCY

AND PORT SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 111 شيرع 

ولي العهد الطيبق 5 رقم 19 ، طنجة 

املغرب - 94444 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(3263

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2417 14) ني ر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
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تفويت السيد))1))محلد قدميري)

أصل) من  اآتليعية  حصة  (2.544

5.444)حصة لفيئد1 السيد))1))علر)

قدميري بتيريخ)14) ني ر)2417.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

ميي) (15 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2417)تحت رقم)2916.

1127I

FIDUCIAIRE PASSION

ملزي ماروك

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتليعي للشركة

FIDUCIAIRE PASSION

 AMAL 3 RUE 20 N° 13

 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

ملزي ميروك شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

صهيب الرومي بلوك 39 رقم 

24 سيدي البرنو�شي - 24644 

الدارالبيضيء املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.(869(1

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

املؤرخ في)17)أكتوبر)2422)تم تحويل)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

 39 بلوك) الرومي  صهيب  »شيرع 

 24644 (- سيدي البرنو�شي) (24 رقم)

»زاوية) إلى) املغرب«) الدارالبيضيء)

إبن) العزيز وزنقة  شيرع موالي عبد 

أبي زرع رقم))3)إقيمة  يقو1)-)444)1 

القنيطر1 املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)5))854.

1128I

STE(PARA-BELLA(BEAUTY(&(HEALTH

 STE PARA-BELLA BEAUTY &
HEALTH

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

 STE(PARA-BELLA(BEAUTY &
HEALTH

شيرع الزرقطوني الطيبق السفلي 
رقم 3)2 ، 73444، الداجلة املغرب
 STE(PARA-BELLA(BEAUTY &
HEALTH شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

الزرقطوني الطيبق السفلي رقم 3)2 
- 73444 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
23553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 47) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 STE( PARA-BELLA( BEAUTY( &

.HEALTH
غرض) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخيرج هو):)
األسيسية) الجليلية  الرعي ة 

والطبية
تقد م الخدميت

املبيعيت واملشتر يت عبر اإلنترنت)
)الشبكيت االآتليعية)،)إلخ)

بيع وشراء)مستحضرات التجليل)
الحيوية

وبيع املنتجيت الصيدالنية) شراء)
وشبه الطبية.

شبه) املنتجيت  وتصد ر  استيرا  
الصيدالنية وشبه الطبية.

مستحضرات) وتصد ر  استيرا  
التجليل الحيوية

(، متنوعة) أعليل  (، عيمة) تجير1 
استيرا )/)تصد ر

العللييت) آليع  (، عيم) .وبشكل 
غير) أو  مبيشر  بشكل  املرتبطة 
الشركة) نلو  لتعزيز  بنشيطهي  مبيشر 
(: االآتليعي) املقر  وتطورهيعنوان 
شيرع الزرقطوني الطيبق السفلي رقم)

3)2)-)73444)الداجلة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 544 (: معزوف) السيد  ونس 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد1 ام كلثوم سرسوري):)544 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) معزوف  السيد  ونس 
 14444 1178)حي املنتزه ح ي م) رقم)

الربيط املغرب.
سرسوري) كلثوم  ام  السيد1 
 35 زنقة وا  ملوية علير1) عنوانه)ا))
الربيط) (14444 اكدال) (41 شقة)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) معزوف  السيد  ونس 
 14444 1178)حي املنتزه ح ي م) رقم)

الربيط املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) الدهب  بوا ي  االبتدائية 
 آنبر)2422)تحت رقم)2194/2022.
1129I

CABINET FICOR

BENO STANDING IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

CABINET FICOR
12 زنقة األقحوان إقيمة النيس 

بوسجور ، 24244، الدار البيضيء 
املغرب

BENO STANDING IMMO شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 7)1 شيرع 
املقيومة اقيمة آفة الطيبق التيني 
رقم 22 - 24244 الدار البيضيء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

56(291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 BENO(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.STANDING IMMO

غرض الشركة بإ جيز):)*)اإلنعيش)

العقيري بلختلف أشكيله إلى آينب)

أشغيل التجهيز وتهييئ األرا�شي املعد1)

للبنيء)

واألشغيل) البنيء) أشغيل  (* (

العلومية املختلفة.

األرا�شي) كراء) بيع،) شراء،) (*

والبني يت.

وتوزيع،) تلثيل  شراء،) بيع،) (*

واملييت) السلع  وتصد ر  استيرا  
وموا  أجرى

األجرى) األنشطة  آينب  *إلى 

بشكل) الشركة  بنشيط  املتعلقة 

مبيشر أو غير مبيشر،)

عنوان املقر االآتليعي):)7)1)شيرع)

املقيومة اقيمة آفة الطيبق التيني رقم)

22)-)24244)الدار البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 144 (: الطيب) بن  السيد  يسين 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 AB( ISTITMAR( :( 900 الشركة)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد  يسين بن الطيب عنوانه)ا))
13)زنقة قسطنطينة ط2)ش5)اقيمة)

املستشفييت) حي  الزهراء) فيطلة 

24244)الدار البيضيء)املغرب.
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الشركة)AB ISTITMAR)عنوانه)ا))

7)1)شيرع املقيومة اقيمة آفة الطيبق)

التيني رقم)22 24244)الدار البيضيء)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  يسين بن الطيب عنوانه)ا))
13)زنقة قسطنطينة ط2)ش5)اقيمة)

املستشفييت) حي  الزهراء) فيطلة 

24244)الدار البيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 42 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)8764)8.

1134I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

 GROUPEMENT AGRICOLE

ISSEMOUNE
مجلوعة ذات النفع االقتصي ي

تأسيس شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 24 زنقة 1 حي السالم ، أحداف 

AZROU MAROC ،53144 ، أزرو ،

 GROUPEMENT AGRICOLE

ISSEMOUNE مجلوعة ذات النفع 

االقتصي ي

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار 

توفصطلت الجليعة القروية عين 

اللوح - 53144 ازرو املغرب

تأسيس مجلوعة ذات النفع 

االقتصي ي 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

1895

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2421 19) آنبر)

النفع) ذات  ملجلوعة  األسي�شي 

االقتصي ي بيملليزات التيلية:

ذات) مجلوعة  (: الشركة) شكل 

النفع االقتصي ي.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

 GROUPEMENT AGRICOLE

.ISSEMOUNE

تقد م) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
االعضيء. وتسيير  مرافقة  (, النصح)
:) وار) االآتليعي) املقر  عنوان 
عين) القروية  الجليعة  توفصطلت 

اللوح)-)53144)ازرو املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسليل الشركة:)30.000,00 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
الشركة تعيونية ا ور انبدو):)144 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 144 (: الشركة تعيونية املستقبل)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 144 (: ازيزل) تعيونية  الشركة 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
انبدو) ا ور  تعيونية  الشركة 
عنوانه)ا)) وار توفصطلت الجليعة)
ازرو) (53144 اللوح) عين  القروية 

املغرب.
املستقبل) تعيونية  الشركة 
عنوانه)ا)) وار توفصطلت الجليعة)
ازرو) (53144 اللوح) عين  القروية 

املغرب.
عنوانه)ا)) ازيزل  تعيونية  الشركة 
القروية) الجليعة  توفصطلت   وار 

عين اللوح)53144)ازرو املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد1 جدوج بوتعريت عنوانه)ا))
القروية) الجليعة  توفصطلت   وار 

عين اللوح)53144)ازرو املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بيزرو  االبتدائية 

2422)تحت رقم)376.

1131I

مكتب الحلوتي

VITAVIA MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

مكتب الحلوتي
شيرع الخرطوم رقم 51 ، 62444، 

النيظور املغرب

VITAVIA MOROCCO شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 584 شيرع 
املسير1 الطيبق الثيني شقة رقم 43 - 

62444 النيظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

254(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (48
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.VITAVIA MOROCCO
صنيعة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
وأسقفة) و فيئيت  لوازم  وبيع 
وكل) املرتفعة  واألسر1  الحدائق 
املشيبهة.عنوان) األجرى  املنتوآيت 
شيرع املسير1) (584 (: املقر االآتليعي)
الطيبق الثيني شقة رقم)43)-)62444 

النيظور املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 344.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 E.P.H.(SHMIDT(&(CO(الشركة
حصة) (GMBH&CO.KG( :( 10.500

بقيلة)14) رهم للحصة.
 OPJ( A/S( SA( :( 10.500 الشركة)

حصة بقيلة)14) رهم للحصة.
 TELM( SARL( :( 9.000 الشركة)

حصة بقيلة)14) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 E.P.H.(SHMIDT(&(CO(الشركة
GMBH&CO.KG)عنوانه)ا)) رتلوند)
9)1))) رتلوند)  34 هوفكيرستراب)

أملينيي.
عنوانه)ا)) (OPJ( A/S( SA الشركة)
فولد رسليف) 36أ  فولد رسليفيش)

5264)أ  نس س  نليرك.

عنوانه)ا)) (TELM SARL الشركة)
النيظور) (62444 حي إبوين أزغنغين)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السالم) عبد  املرابط  السيد 
عنوانه)ا))حي إبوين أزغنغين)62444 

النيظور املغرب
 OLIVER SCHMIDT السيد)
9)1))) رتلوند) عنوانه)ا)) رتلوند)

أملينيي
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)21) آنبر)

2422)تحت رقم)5462.

1132I

CABINET BAHMAD

 MANUFACTURE DES
ARCHI-TEXTURES

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقيمة مراكش بالزا علير1   1 شقة 
ب 21 الطيبق الثيني آليز مراكش 
إقيمة مراكش بالزا علير1   1 شقة 
ب 21 الطيبق الثيني آليز مراكش، 

4444)، مراكش املغرب
MANUFACTURE(DES(ARCHI-

TEXTURES شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مكتب رقم 
2 في اليلين، شقة رقم 6، زاوية زنقة 
طيرق ابن زيي  وابن عيئشة، إقيمة 
اكسيل سيور، علير1 18، - 4444) 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131949
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 49) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
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عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
MANUFACTURE( DES( ARCHI-

.TEXTURES
صنيعة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
االآتليعي) املقر  البنيءعنوان  موا  
في اليلين،)شقة رقم) (2 مكتب رقم) (:
وابن) زيي   ابن  طيرق  زنقة  زاوية  (،6
إقيمة اكسيل سيور،)علير1) عيئشة،)

18،)-)4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 24.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 MCA COMPANY الشركة)
الشقة) (314 رقم) تجزئة  عنوانه)ا))
رقم)1)الطيبق األول سيدي غينم الحي)

الصنيعي)4114))مراكش املغرب.
مورا) كريستوف  ي  السيد 
عنوانه)ا))إ ربينيزاسكو أتالنتيكو ل ت)
بيتيييس) (2445-431 بيدرا  ي أورو)

البرتغيل.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
ميرتين) سيسيل  ميري  السيد1 
عنوانه)ا)) ومين) أوبوارون  بيتريسيي 
وقيي 1) أطلس  ائر1  بيب  ابراج 

الويدان)1143))مراكش املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2875)1.
1133I

FIDUCOJ

 STE ELECTRIC POWER
 CONSTRUCTION DE

L›ORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCOJ
 HAY(ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
 STE ELECTRIC POWER

 CONSTRUCTION DE

L›ORIENTAL شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : حي طيرق 

بن زيي  رقم س 43 حي�شي بالل - 

544)6 آرا 1 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.35679

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 47) آنبر) في) املؤرخ 

 STE ELECTRIC POWER حل)

 CONSTRUCTION DE

L’ORIENTAL)شركة ذات مسؤولية)

محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

مقرهي اإلآتليعي حي طيرق بن زيي )
 6(544 (- بالل) حي�شي  (43 س) رقم 

لصعوبة) نتيجة  املغرب  آرا 1 

الوضعية االقتصي  ة الحيلية.

و عين:

هشيم) أوموي  السيد)1))

وعنوانه)ا))حي طيرق بن زيي  رقم س)

43)حي�شي بالل)544)6)آرا 1 املغرب)

كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ)47) آنبر)2422)وفي حي طيرق)

(- بالل) حي�شي  (43 س) رقم  زيي   بن 

544)6)آرا 1 املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

22) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)2453.

113(I

FLASH ECONOMIE

ZAID ET RIAD PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 

بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتيريخ)

تم تأسيس شركة) (, (2422 نونبر) (23

بيملواصفيت) املسؤولية  محدو 1 

التيلية:

 ZAID ET RIAD».:التسلية

 .PROMO«(S.A.R.L

ميآوريل) إقيمة  التجيري:) املقر 

سيدي) (G3 N3القدس علير1 

البرنو�شي الدار البيضيء.)
الهدف التجيري:)-)منعش عقيري

 144.444 في) محد   الرأسليل:)

حصة كلي) (1444  رهم مقسلة إلى)

 لي:

 544 جيرون) املحجوب  السيد  (-

حصة.

 544 جيرون) محلد  السيد  (-

حصة.

املد1:)99)سنة من تيريخ تأسيسهي)

التسيير:)السيد املحجوب جيرون.

املحكلة) القينوني:) اإل داع 

الرقم) تحت  البيضيء) الدار  التجيرية 

9685)8)سجل تجيري رقم)565421.

1135I

FLASH ECONOMIE

ADRAZ NEHAL
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ADRAZ NEHAL شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 181 زنقة 

بوقني ل  ار الحلر1 - 11444 سال 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

37155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (45

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ADRAZ NEHAL
ورشة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) املنسوآيتعنوان  إنتيج 
زنقة بوقني ل  ار) (181 (: االآتليعي)

الحلر1)-)11444)سال املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد ر�شى ا راز):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
ملر) السيد ر�شى ا راز عنوانه)ا))
مكنيس علير1)3)رقم)36 11444)سال)

الجد د1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
ملر) السيد ر�شى ا راز عنوانه)ا))
مكنيس علير1)3)رقم)36 11444)سال)

الجد د1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
12) آنبر) بتيريخ) بسال  االبتدائية 

2422)تحت رقم))412).
1136I

FLASH ECONOMIE

 QUARRIES MANAGEMENT
AND ENGINEERING

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
شركة 

 QUARRIES MANAGEMENT
AND ENGINEERING

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

رأسليلهي 144.444  رهم
مسجل) عرفي  عقد  بلقت�شى 
بتيريخ)02/12/2202  بيلدار البيضيء)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد) الشريك  ذات  املحدو 1 

بيملليزات التيلية:)
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 QUARRIES شركة) التسلية:) (-
 MANAGEMENT AND

 ENGINEERING
-)املوضوع:)مستغل املحيآر

-)املقر االآتليعي:)12)شيرع سيرية)
بن زونيم الطيبق)3)الشقة)3)النخيل)

الدار البيضيء.
-)رأس امليل):)ميئة ألف  رهم))144 
DH 000,00))مقسلة إلى ألف حصة)
حصة اآتليعية)) (1444( اآتليعية)
 100,00( بقيلة ميئة  رهم للحصة.)

 (DH
 QUARRIES شركة) (-
 MANAGEMENT AND
ذات) شركة  وهي  (ENGINEERING
الشريك) ذات  املحدو 1  املسؤولية 
املغربي،) القينون  بلوآب  الوحيد 
4.444.4441) رهم) ميلهي) رأس   بلغ 
)مئة الف  رهم)،)ولهي مكتب مسجل)
12)شيرع سيرية بن زونيم الطيبق) في)

3)الشقة)3)النخيل الدار البيضيء.
مغربي) موحدي  كريم   لثلهي 
الوطنية) البطيقة  وحيمل  الجنسية 

.DD847419(رقم
فيتح) من  االآتليعية:) السنة  (-
 ني ر إلى الحي ي والثالثون من  آنبر.
:تسعة وتسعون سنة من) املد1) (-
في) اال  الفعلي  الشركة  تأسيس   وم 

حيلة التصفية املسبقة او التلد د.)
الشركة) تسير  واال ار1:) التسيير  (-
من طرف السيد كريم موحدي مغربي)
الوطنية) البطيقة  وحيمل  الجنسية 

.DD847419(رقم
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
تحت) البيضيء) للدار  التجيري 

رقم.565597
1137I

Sté(Fiduciaire(d’Aujourd’hui(SARL

 STE MISS MAJORELLE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشيط الشركة)

 Sté(Fiduciaire(d›Aujourd›hui
SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN
 NO 34 ، 32000، AL(HOCEIMA

MAROC
 STE MISS MAJORELLE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي االآتليعي 24 شيرع 

عالل بن عبد هللا الحسيلة - 
32444 الحسيلة املغرب.

توسيع نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.3943
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)25)نونبر)2422)تلت إضيفة)
إلى نشيط الشركة) التيلية  األنشطة 

الحيلي):
التصد ر واالسترا .

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) بيلحسيلة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم))35.
1138I

FIDUCIAIRE(EL(IDRISSI(KHADIJA

LONOTEC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
LONOTEC SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي االآتليعي قطعة 

24 تجزئة ترو ا نجلة الجنوب 46 
الطيبق الثيني - 444)2 الجد د1 

املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
19877

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تغيير) (2422 نونبر) (15 املؤرخ في)
 LONOTEC« من) الشركة  تسلية 
 STOCKPLOMB« إلى) (»SARL AU

.»SARL AU

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ)15) آنبر)

2422)تحت رقم)29526.

1139I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

 MOROCCO RE

OPPORTUNITIES
تأسيس شركة املسيهلة

 MOROCCO RE

OPPORTUNITIES

هـيئـة الـتوظـيـف الـجـلـيعي جـيضـعـة 

لـلـقـينـون رقم )74-1

رأس امليل 145.444.444  رهم

مقر هي اال آتلي عي : الدا ر البيضي ء 

55، شيرع عبد املومن

إ عتلي  من طرف الهيئة املغربية 

 » AMMC « لسوق الرسيميل

 2422/AG/SPI/033 تـحـت رقـم

بتـيريـخ 29 نوقلبر 2422

 NEMA CAPITAL : شــركـة الـتـدبـيـر

السجل التجيري : الدار البيضيء رقم 

566375

 إ عـــال ن بـــتــأ سـيـس شــر كــة 

بتي) مـنجـز  في  عـر  عــقـد  بـلـقـتـ�شى 

ثم تـأ ســيس) (2422 )1) يسلبر) ريخ)

شـركـة مليزاتهي كيلتي لي):

 MOROCCO RE (: التسلية)

OPPORTUNITIES

الـتوظـيـف) هـيئـة  (: الشــكل) (

الـجـلـيعي العـقـيري جـيضـعـة لـلـقـينـون)

كشركة) تأسيسهي  ثم  (،14-70 رقم)

إ) (، متغير) رأسليل  ذات  مسيهلة 

املغربية) الهيئة  طرف  من  عتلي  

تحت) (» (AMMC (« لسوق الرسيميل)

 29 بتـيريـخ) (AG/SPI/033/2022(رقم

نوقلبر)2422 

 NEMA (: الـتـدبـيـر) شــركـة 

CAPITAL

الهد ف):)هيئة التوظيف الجليعي)

العقيري)

الرئي�شي) اإلآتليعي  هدفهي 

التي) عقيرية  أصول  في  اإلستثلير 

بهدف) بنيؤهي  ثم  التي  أو  تستأآرهي 

تأآيرهي واللتي تلتلكهي بشكل مبيشر)

أو غير مبيشر)

املقر اال آتلي عي):)الدا ر البيضي)ء)

55،)شيرع عبد املومن

املـــــد 1):)99)سنة إ بتد ا)ء)من تي ر  خ)

تأ سيسهي النهي ئي.

(: الر أ سلي ل اإل آتلي عي األولي) (

لــى) إ  مقـســم  رهم    (145.444.444

144)  ر) ســهــم من فئة) (1.454.444

هم لــلــســــهم مكــتـتـبـة بكــي مـلهي.)

)تــد بــــير الــشر كــة):)

 ـتكون املجـلس اإل  اري من):

ملثلة) (»CANTOR 68 (« شركة)

من طرف السيد حسن أ تعلي

(، (»ATLANTASANAD (« شركة)

ملثلة من طرف السيد هشيم تبين

(،» (HOLMARCOM (« شركة)

محلد) السيد  طرف  من  ملثلة 

بنبراهيم

اإل   ا ر 1 الــعــي مـة):)

إ ن املــجــلس اإل   ا ري املنــعقــد)

أ ضي بتــي ر  ــخ))1) يسلبر)2422)قد):

(، (»CANTOR 68 (« عــين شركة)

ملثلة) (، كــرئيــس لـلجـــلس اإل   ا ر 1)

من طرف السيد حسن أ تعلي،

(،NEMA CAPITAL عين الشركة)

من) ملثلة  للشركة،) عــيم  كلد  ــر 

طرف السيد رشيد األزرق،

مــد قـــقين الــحسي بــي ت):)

(، (Fidaroc( Grant( Thornton

ملثـلة من طـرف السيـــد رضي لحليني.

تو زيع األ ر بي ح):)

األربيح حسب قوانين) توزيع   تم 

هيئيت التوظيف الجليعي العقيري.

ى) لد  ني  نو  القي  ع  ا  اإل  د  ثـــم 

املــحــكــلة الــتــجــي رية بيلد ا ر البيضي)ء،)

بتي ريــخ)23) يسلبر)2422)تــحــت عـــد)

الشركة) تسجيل  وثم  (، (851333 ( 

بيلسجل التجيري تحت رقم)566375
)مقتطف من أ آل اال شهي ر

11(4I



427 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

فريحات هولدينغ
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE( SALAM(NR( 38( -

 (EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY( ABDELLAH( -( GUELIZ( ،

40000،(MARRAKECH(MAROC

ذات) شركة  هولد نغ  فريحيت 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي العقير)

املسلي1 أمبر الفيضة  ائر1 تحنيوت)

تحنيوت) ((2342 (- الحوز) اقليم 

املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري)

.97955

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم) (2422 12) آنبر) في) املؤرخ 
بلبلغ) الشركة  رأسليل  رفع 

»2.900.000,00) رهم«) قدره)

إلى) »144.444) رهم«) من) أي 

طريق) عن  »3.000.000,00) رهم«)

الشركة) مع   ون  مقيصة  إآراء) (:

املحد 1 املقدار واملستحقة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

22) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2946)1.

11(1I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

GENIE FUSION
مجلوعة ذات النفع االقتصي ي

قفل التصفية

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 24 زنقة 1 حي السالم ، أحداف 

AZROU MAROC ،53144 ، أزرو ،

GENIE FUSION مجلوعة ذات 

النفع االقتصي ي

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 257 
نخيل 1 ازرو - 53144 ازرو املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.663
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 12) آنبر) املؤرخ في)
ذات) مجلوعة  (GENIE FUSION
رأسليلهي) مبلغ  االقتصي ي  النفع 
مقرهي) وعنوان  50.000,00) رهم 
ازرو) (1 نخيل) (257 رقم) اإلآتليعي 
لعدم) نتيجة  املغرب  ازرو  (53144 (-

وآو  نشيط.
و عين:

السيد)1))علي بوعرف وعنوانه)ا))
ازرو) (53144 ازرو) (1 257)نخيل) رقم)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ)12) آنبر)2422)وفي رقم)257 

نخيل)1)ازرو)-)53144)ازرو املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بيزرو  االبتدائية 

2422)تحت رقم))24.

11(2I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

 LA CENTRALE DES
DISPOSITIFS MEDICAUX

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 centre(d›étude(de(gestion(et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca(maroc

 LA CENTRALE DES DISPOSITIFS
MEDICAUX شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي ), شيرع 
 ي فينو، الطيبق السفلي - متجر 
زاوية شيرع  ي سيغيل، الوازيس - 

الدار البيضيء الدار البيضيء 14)24 
الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565865

 15 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 غشت)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 LA (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

 CENTRALE DES DISPOSITIFS

.MEDICAUX

شراء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

وتصد ر) بيلجللة  وتوزيع  واستيرا  

االستهالكية) املوا   آليع  وتلثيل 

الرعي ة) ملؤسسيت  املخصصة 

الطبية) األآهز1  وجيصة  الصحية 

والبرامج) االستهالكية  واملوا  

وامللحقيت املقيبلة لهي)؛

•)صيينة األآهز1 الطبية والبرامج)

املرتبطة بهي)،)وكذلك تدريب املوظفين)

املسؤولين عن استخدامهي.

املشيركة) أو  املصيلح  اكتسيب  (•

عن طريق املسيهلة أو االندميج أو)

األوراق امليلية في) االكتتيب أو شراء)

آليع الشركيت القيئلة أو التي سيتم)

إنشيؤهي لغرض مليثل أو ذي صلة.

),)شيرع  ي) (: عنوان املقر االآتليعي)

متجر زاوية) (- الطيبق السفلي) فينو،)

الدار) (- الوازيس) شيرع  ي سيغيل،)

البيضيء)الدار البيضيء)14)24)الدار)

البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

الشركة أكد تيل هولد نغ):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

هولد نغ) أكد تيل  الشركة 
الوازيس) شيرع  (,2(6 عنوانه)ا))

14)24)الدار البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) أقد م  أحلد  السيد 
بولو) (29 رقم) (2 تجزئة بكيطيل زنقة)

24)24)الدار البيضيء)املغرب
عنوانه)ا)) طيلب  رشدي  السيد 
الدار) (24(54 زنقة الرمين أنفي) (,48

البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 19 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854891.
11(3I

CMGP-CAS

CMGP GROUP
إعالن متعد  القرارات

CMGP-CAS
 Parc(Industriel(Sapino, Lots

 102 à 105, Nouaceur, Maroc ،
4)242، الدار البيضيء املغرب

CMGP GROUP »شركة املسيهلة«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 6) شيرع 
الزرقطوني الطيبق الثيني شقة رقم 

6 - - الدار البيضيء املغرب..
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.(11483

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)29)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
بيوال) آيينكيرلو  ي  السيد  استقيلة 

من مهيمه كلسير للشركة
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تعيين السيد بيير فيران مسيرا آد دا)

للشركة
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
حسن) بنيني  إ ريس  السيد  تعيين 

مسيرا آد دا للشركة
قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)

تحيين النظيم االسي�شي للشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
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بند رقم)-:)الذي  نص على مي لي:)
تم تعد ل النظيم االسي�شي للشركة)
من) (14,81% بيع) املوافقة على  بعد 
تصويت) وحقوق  الشركة  ميل  رأس 
 ADP II HOLLDING 14 شركة)
 LUXEMBOURG,( MAGHREB
 PRIVATE(EQUITY(IV(LLC,(AFRICA
السيد  وسف) (,AGRICULTURE
لفيئد1) اليون  آيك  والسيد  معليه 

 FIPAR-HOLDING(شركة
بند رقم)-:)الذي  نص على مي لي:)
األسي�شي) النظيم  مراآعة  تهدف 
األسي�شي) النظيم  آعل  إلى  للشركة 
للشركة متوافقي مع التعد الت التي)
 17-95 رقم) القينون  على  أ جلت 
التي) املسيهلة  بيلشركيت  املتعلق 
(، الخصوص) وآه  على  إآراؤهي  تم 
بلوآب الظهير رقم)75-21-1)املؤرخ)
3)ذو الحجة)2))1 ))1) وليو)2421) 

بإصدار القينون رقم)19-20.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9)8543.
11((I

CMGP-CAS

CMGP
إعالن متعد  القرارات

CMGP-CAS
 Parc(Industriel(Sapino, Lots

 102 à 105, Nouaceur, Maroc ،
4)242، الدار البيضيء املغرب

CMGP »شركة املسيهلة«
وعنوان مقرهي االآتليعي: الدار 

البيضيء، املنطقة الصنيعية سيبينو 
142و 145، النواصر - - الدار 

البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.77567

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)29)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
شركة) ستقيلة  بيستقيلة  اإلقرار 
سفيين) السيد  (، (CMGP GROUP

السيد آي    ل ليرو مورو،) (، لحلر)
مهيمهم) من  فياللي،) غيلي  السيد 

كلسؤولي الشركة.
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تعيين السيد آيك اليون كلسؤول)

آد د للشركة.
على) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 
مي لي:)تعيين السيد انس ابو املقييس)

كلسؤول مستقل للشركة.
قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
زيي 1 رأس امليل من)154.444.444.44 
مع) 249.114.444.44) رهم  إلى)
التحقيق النهيئي للزيي 1 في رأس امليل.
على) الذي  نص  (:5 رقم) قرار 
الشركة) ميل  رأس  زيي 1  (- مي لي:)
إلى) 249.114.444.44) رهم  من)

254.444.444.44) رهم.
قرار رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

تعد ل النظيم األسي�شي للشركة.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:7 رقم) بند 
في) تيبث  الشركة  رأسليل  مي لي:)
مقسلة) (، 250.000.000،00) رهم)
1.444.444)سهم من فئة واحد1) الى)

،)بقيلة)254) رهم للسهم.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 42 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)8816)8.

11(5I

CMGP-CAS

SICDA
إعالن متعد  القرارات

CMGP-CAS
 Parc(Industriel(Sapino, Lots

 102 à 105, Nouaceur, Maroc ،
4)242، الدار البيضيء املغرب

SICDA »شركة املسيهلة«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 8)ـ52 
املنطقة الصنيعية طريق مراكش، 

- - برشيد املغرب..
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.599

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)29)شتنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
(، (CMGP GROUP إستقيلة شركة)
آي ) السيد  (، لحلر) السيد سفيين 
السيد غيلي فياللي،)   ل ليرو مورو،)

من مهيمهم كلسؤولي الشركة.
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تعيين السيد آيك اليون كلسؤول)

آد د للشركة.
على) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 
مي لي:)تعيين السيد انس ابو املقييس)

كلسؤول مستقل للشركة.
قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
االسي�شي) القينون  فصول  تعد ل 

للشركة.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)13:)الذي  نص على مي لي:)
آللتهي) في  (13 املي 1) صييغة  ستتم 
األولى))بيع األسهم)-)بند املوافقة))من)
النظيم األسي�شي للشركة على النحو)
)تبقى بقية املي 1  ون تغيير)) التيلي:)
»)بيع وعللييت النقل األجرى لألسهم)
تتم بحرية:)-)بين املسيهلين.)-)لصيلح)
مد ري الشركة لتلكينهم من حييز1)
من) (16 لللي 1) (

ً
أسهم الضلين وفقي

النظيم األسي�شي)».
على) الذي  نص  (:15.1 رقم) بند 
من) )التكوين)) (15.1 املي 1) مي لي:)
»تدار) للشركة.) األسي�شي  النظيم 
الشركة من قبل مجلس إ ار1  تألف)
عضًوا  تم) عشر  اثني  إلى  ثالثة  من 
ويتم) املسيهلين  بين  من  اجتييرهم 

تعيينهم من قبل الجلع العيم«.
على) الذي  نص  (:16 رقم) بند 
املي 1) من  األولى  الجللة  مي لي:)
النظيم) من  (( الضلين) )أسهم  (16
التيلي:) النحو  على  للشركة  األسي�شي 
)تبقى بقية املي 1 كلي هي))» جب أن)
 لتلك كل مد ر سهًلي واحًدا))1))على)
األقل طوال فتر1 وال ته)،)بيستثنيء)أي)
 (1 مد ر مستقل وفًقي ألحكيم املي 1)

مكرر من القينون رقم)17-95«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
41) آنبر) بتيريخ) ببرشيد  االبتدائية 

2422)تحت رقم)1277.
11(6I

THE ADVISORY HOUSE

GERFLOR MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتليعي للشركة

THE ADVISORY HOUSE
 AVENUE LALLA YACOUT ,61
 MUSTAPHA(MAANI 2ème

 Etage ، 20000، CASABLANCA
MAROC

GERFLOR MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 9)، زنقة 
آين آوريس، الطيبق السي س، 
حي كوتيي - 24254 الدار البيضيء 

املللكة املغربية.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(51873

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)29)غشت)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
الطيبق) آوريس،) آين  زنقة  (،(9«
 24254 (- كوتيي) حي  السي س،)
املغربية«) املللكة  البيضيء) الدار 
الجنوب) الصنيعية  »املنطقة  إلى)
و2  (1 )الطوابق) (121 رقم) الغربية،)
واألر�شي))-)28814)املحلد ة املللكة)

املغربية«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 48 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9386)8.
11(7I

SUD EST CONSEIL

CHOROUK FISH
إعالن متعد  القرارات

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16, Bd

 Hassan(II, Hay(Hassani ، 40130،
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Marrakech(maroc

CHOROUK(FISH »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: علير1 

ظهير ب ، الطيبق االول ، مكتب رقم 

16 الحي الحسني 2 ، طريق أكي  ر- - 

4444) مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.114147

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)12) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

 CHOROUK الشركة ل) تغيير اسم 

 CHOROUK عوض) (SUPPLIES

FISH

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

تغيير نشيط الشركة ليصبح منعش)

عقيري)-)تجير1 في موا  ومعدات البنيء)

ومعدات) موا   وتصد ر  استيرا   (-

البنيء

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 
علير1) (24 رقم) في:) الكيئن  الجد د 

البركة سيدي عبي )))،)مراكش

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
عقيري) منعش  (: الشركة) نشيط 

(- البنيء) ومعدات  موا   في  تجير1  (-

استيرا  وتصد ر موا  ومعدات البنيء

بند رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

 CHOROUK (: الشركة) تسلية 

SUPPLIES

بند رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
علير1 البركة) (24 رقم) (: مقر الشركة)

سيدي عبي )))،)مراكش

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

22) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2947)1.

11(8I

MON BUREAU COMPTABLE

أوراش بوعلي
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MON BUREAU COMPTABLE
 AV(DES(FAR(RES(HNIA 2.2EME
 ETAGE(APPART(N°6 TETOUAN،

93000، TETOUAN(MAROC
أوراش بوعلي شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

الجيش امللكي إقيمة هنية 2 الطيبق 
2 شقة 6 تطوان 93444 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
32659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 42) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي):)أوراش)

بوعلي.
األشغيل) (: غرض الشركة بإ جيز)
العيمة للعيمةعنوان املقر االآتليعي)
 2 شيرع الجيش امللكي إقيمة هنية) (:
 93444 تطوان) (6 شقة) (2 الطيبق)

تطوان املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسليل  مبلغ 

100.000,00) رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: بوعلي) ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
إلى) من1) (: ابراهيم بوعلي) السيد 

1444)بقيلة)144) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) بوعلي  ابراهيم  السيد 
تنجدا ) (52644 نوشن) ازاك  قصر 

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بوعلي  ابراهيم  السيد 
تنجدا ) (52644 نوشن) ازاك  قصر 

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)2521.
11(9I

VSUMME MEDICAL

VSUMME MEDICAL
إعالن متعد  القرارات

VSUMME MEDICAL
املنطقة الحر1 للتصد ر بوجيلف، 

القطعة )2أ2، الجزء )2ب، الطيبق 
االول، املكتب رقم 13  ، 94444، 

طنجة املغرب
VSUMME MEDICAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: املنطقة 
الحر1 للتصد ر بوجيلف، القطعة 
)2أ2، الجزء )2ب، الطيبق االول، 
املكتب رقم 13  - 94444 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.1113(7

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)46) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
نبيل) السيد  استقيلة  قبول  مي لي:)
منصبه) من  سطالوي  افريحة  بن 
 VSUMME« لشركة) وحيد  كلسير 
MEDICAL SARL«،)مع منحه شهي 1)
تسييره) فتر1  أآل  من  الذمة  إبراء)

للشركة املذكور1.
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
افريحة،) بن  جيلد  السيد  تعيين 
بطنجة) والسيكن  الجنسية،) مغربي 
كلسير) اكزني ة،) البوغيز،) آنين 
وحيد غير شريك للشركة،)وذلك ملد1)

تلزم الشركة في آليع) غير محدو 1.)

معيمالتهي بتوقيع املسير الوحيد الغير)

شريك السيد جيلد بن افريحة.

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

تحيين وإعي 1 صييغة املي 1)»15«)من)

القينون األسي�شي للشركة.

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)4:)الذي  نص على مي لي:)

تلت إعي 1 صييغته بلي  تنيسب مع)

التغييرات الجد د1.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264791.

1154I

Ste(Abdoune(Conseil

CHRARDA IVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

Ste(Abdoune(Conseil
رقم ) إقيمة فيطلة شيرع موالي 

رشيد األطلس طريق صفرو فيس ، 

34444، فيس املغرب

CHRARDA IVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي فيس 

اطلس شيرع موالي رشيد إقيمة 

النخيل متجر ) مكتب 5 - 34444 

فيس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.5(9(3

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 49) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):

مفرح) محلد  ((1( السيد) تفويت 

44))حصة اآتليعية من أصل)44) 

نجي1 برا 1) ((1( حصة لفيئد1 السيد)

بتيريخ)21)نونبر)2419.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)7)74.

1151I
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Ste(Abdoune(Conseil

CHRARDA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

Ste(Abdoune(Conseil
إقيمة فيطلة شيرع موالي) (( رقم)
(، رشيد األطلس طريق صفرو فيس)

34444،)فيس املغرب
CHRARDA INVEST)شركة ذات)

املسؤولية املحدو 1
فيس) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
إقيمة) رشيد  موالي  شيرع  اطلس 
النخيل متجر)))مكتب)5)فيس اطلس)
النخيل) إقيمة  رشيد  موالي  شيرع 
فيس) (34444  5 مكتب) (( متجر)

املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري)
.5(9(3

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تم تعيين) 49) آنبر) املؤرخ في)
برا 1) مسير آد د للشركة السيد)1))

نجي1 كلسير آجر
تبعي لوفي1 املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)7)74.
1152I

Ste(Abdoune(Conseil

CHRARDA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

Ste(Abdoune(Conseil
رقم ) إقيمة فيطلة شيرع موالي 

رشيد األطلس طريق صفرو فيس ، 
34444، فيس املغرب

CHRARDA INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم ) 
إقيمة فيطلة شيرع موالي رشيد 

األطلس طريق صفرو فيس - 34444 
فيس املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.5(9(3

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تحويل) (2422 نونبر) (14 املؤرخ في)
املقر االآتليعي الحيلي للشركة من)»)
رقم)))إقيمة فيطلة شيرع موالي رشيد)
األطلس طريق صفرو فيس)-)34444 
فيس املغرب«)إلى)»فيس اطلس شيرع)
 ( موالي رشيد إقيمة النخيل متجر)
موالي) شيرع  اطلس  فيس  (5 مكتب)
رشيد إقيمة النخيل متجر)))مكتب)5 

34444)فيس املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)7)74.
1153I

CONSEILS EVERNAGE

 MOROCCAN BOHEMIAN
STYLE

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH(maroc

 MOROCCAN BOHEMIAN
STYLE شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي اقيمة 
آوهر1 الطيبق التيني شقة رقم 
17 شيرع عالل الفي�شي - 4444) 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.74131

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (19 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 MOROCCAN الوحيد) الشريك 
BOHEMIAN STYLE)مبلغ رأسليلهي)
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
الطيبق) آوهر1  اقيمة  اإلآتليعي 
عالل) شيرع  (17 رقم) شقة  التيني 
املغرب) مراكش  ((4444 (- الفي�شي)

نتيجة ل):)توقف النشيط.

اقيمة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
 17 آوهر1 الطيبق التيني شقة رقم)
شيرع عالل الفي�شي)-)4444))مراكش)

املغرب.)
و عين:

املصطفى عبد النيصر) السيد)1))
وعنوانه)ا))تجزئة الييسلين)1)رقم)5/)
217)مراكش)4444))مراكش املغرب)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)ال �شيء
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2941)1.

115(I

SAGASUD

SAKARA PECHE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شيرع االمير موالي عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
SAKARA(PECHE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
عصيم صوفيي طرق السلير1 رقم 65 

العيون - 74444 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
((415

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 46) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SAKARA(PECHE

كل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

بيلجللة) االسليك  ببيع  مي  تعلق 

بيلنقل،) مي  تعلق  وكل  والتقسيط،)

تجير1) الغير،) لحسيب  النقل 

املقر) وتصد ر..عنوان  عيمة،استرا  

صوفيي) عصيم  تجزئة  (: االآتليعي)

(- العيون) (65 رقم) السلير1  طرق 

74444)العيون املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: السيد نور الد ن سقر1)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد نور الد ن سقر1 عنوانه)ا))
عبد) سيدي  حي  املعيني  زنقة  (46

الكريم اسفي)6444))اسفي املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نور الد ن سقر1 عنوانه)ا))
عبد) سيدي  حي  املعيني  زنقة  (46

الكريم اسفي)6444))اسفي املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

13) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3529/2022.

1155I

COMPTE A JOUR

KEBDANA CASH
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

KEBDANA(CASH شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
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وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي 
عيريض لحرش - 62444 النيظور 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.18855

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 41) آنبر) في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 
 KEBDANA الوحيد) الشريك  ذات 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (CASH
اإلآتليعي حي)  رهم وعنوان مقرهي 
النيظور) (62444 (- لحرش) عيريض 
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف)

املنشو .
حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 
النيظور) (62444 (- لحرش) عيريض 

املغرب.)
و عين:

حد دوان) السيد)1)) يسين 
النيظور) (62444 النيظور) وعنوانه)ا))

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)19) آنبر)

2422)تحت رقم)5439.
1156I

jilovta(sarl

RB PRESTATIONS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

jilovta(sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
RB PRESTATIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
الرييض ايسلي رقم 67 وآد1 - 

64444 وآد1 املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
39645

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 ميي) (46
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 RB (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.PRESTATIONS
غرض الشركة بإ جيز):)

التدريب االستشيري للحدث
بيع منتجيت التنظيف

بيع الحقيئب
تيآر

تجزئة) (: االآتليعي) املقر  عنوان 
(- وآد1) (67 رقم) ايسلي  الرييض 

64444)وآد1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 84 (: رضوان) بوعبدالوي  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 24 (: محلد) بوعبدالوي  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
 84 (: رضوان) بوعبدالوي  السيد 

بقيلة)144) رهم.
 24 (: محلد) بوعبدالوي  السيد 

بقيلة)144) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
رضوان) بوعبدالوي  السيد 
الحسني) حي  لعلج  تجزئة  عنوانه)ا))
 64444 وآد1) (53 رقم) زنقة شهداء)

وآد1 املغرب.
محلد) بوعبدالوي  السيد 
الحسني) حي  لعلج  تجزئة  عنوانه)ا))
 64444 وآد1) (53 رقم) زنقة شهداء)

وآد1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محلد  وحي  السيد 
الدوحي) تجزئة  الفي�شي  عالل  شيرع 
رقم)24)وآد1)64444)وآد1 املغرب)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

29) ونيو) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)961.

1157I

jilovta(sarl

INCON CONTRACTOR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta(sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

INCON CONTRACTOR شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

املقدس العلير1 6 الطيبق 2 الشقة 

6 وآد1 - 64444 وآد1 املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

(4337

 26 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 أكتوبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.INCON CONTRACTOR

:)أعليل أو) غرض الشركة بإ جيز)

تشييد متنوعة

موا  بنيء

استيرا  وتصد ر

شيرع) (: االآتليعي) املقر  عنوان 

املقدس العلير1)6)الطيبق)2)الشقة)6 

وآد1)-)64444)وآد1 املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسليل  مبلغ 

54.444.444) رهم،)مقسم كيلتيلي:

 544 (: لحسو�شي) محلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

 544 (: لحسو�شي) محلد  السيد 

بقيلة)144) رهم.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد محلد لحسو�شي عنوانه)ا))

 64444 وآد1) البركيني  الحسني  حي 

وآد1 املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلد لحسو�شي عنوانه)ا))

 64444 وآد1) البركيني  الحسني  حي 

وآد1 املغرب)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)2426.

1158I

azzouziabdelali

SOCIETE AL BRAR AFRAH
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES(MAROC

SOCIETE AL BRAR AFRAH شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 2 

طريق املحطة بيب الخوجة - 34444 

فيس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.51699

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 49) آنبر) املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (SOCIETE AL BRAR AFRAH
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

مقرهي اإلآتليعي رقم)2)طريق املحطة)

فيس املغرب) (34444 (- بيب الخوجة)

نتيجة ل):)عدم القدر1 على التسيير.
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 2 رقم) التصفية ب  مقر  و حد  
طريق املحطة بيب الخوجة)-)34444 

فيس املغرب.)
و عين:

وعنوانه)ا)) عالل  وبي  السيد)1))
رقم)5))عرصة ملطيل�شي بيب الجد د)
((1( كلصفي) املغرب  فيس  (34444

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم))532.
1159I

KOFIPRO

VVS SERVICES - SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

KOFIPRO
113 زنقة الصفيء تجزئة بنيس حي 

الراحة ، 4)344، فيس املغرب
VVS(SERVICES - SARL(AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي مكتب 2 
علير1 لفونطين شيرع أحلد شوقي 

فيس - 34444 فيس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.71(47

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 13) آنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 VVS( SERVICES( - الوحيد) الشريك 
 144.444 مبلغ رأسليلهي) (SARL AU
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
مكتب)2)علير1 لفونطين شيرع أحلد)
املغرب) فيس  (34444 (- فيس) شوقي 

نتيجة ل):)قلة الفرص في السوق..
 2 و حد  مقر التصفية ب مكتب)
شوقي) أحلد  شيرع  لفونطين  علير1 

فيس)-)34444)فيس املغرب.)

و عين:
كوارتي) محلد  السيد)1))
زنقة الصفيء)تجزئة) (113 وعنوانه)ا))
بنيس حي الراحة فيس)4)344)فيس)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
علير1) (2 مكتب) (: املتعلقة بيلتصفية)

لفونطين شيرع أحلد شوقي فيس
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)7468.
1164I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ESAV PRODUCTION
إعالن متعد  القرارات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقيطع شيرع موالي رشيد وعبد 
الكريم الخطيبي،علير1 مركز أعليل 
آليز، الطيبق الثيلث، مكتب رقم 21 

، 4444)، مراكش املغرب
ESAV PRODUCTION »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: حي 

ٲمرشيش، الطيبق الثيلث ، مكتب 
رقم344 - 4444) مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.6(857
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)11)نونبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تحويل املقر االآتليعي الحيلي للشركة)
من)»حي ٲمرشيش)،)الطيبق الثيلث)،)
مكتب رقم)344)مراكش إلى)36)،زاوية)
طيرق ابن زيي  وزنقة الحرية،)علير1)
 23  اني)،)الطيبق الرابع)،)شقة رقم)

آليز)-)مراكش)
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تغيير السنة امليلية إلى فيتح ٲكتوبر من)
كل سنة لتنهي في)34)شتنبر من السنة)

املوالية.

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

املحين) األسي�شي  النظيم  اعتلي  

للشركة

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  (:46-1 رقم) بند 

انظر النظيم األسي�شي املحيين) مي لي:)

للشركة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

23) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)8)29)1.

1161I

A40(DEV(«(S.A.R.L(«

A40 DEV « S.A.R.L «
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

ADEV 40 SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدو 1 

مقرهي اإلآتليعي شيرع أكيسيي ، 

 B6( الطيبق 6 مكتب Bاقيمة أكيسيي

طنجة 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

132(49

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (46

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 A(4« تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

 DEV«(SARL

تطوير) (- (: غرض الشركة بإ جيز)

آليع أنواع التطبيقيت

-)شراء)واستئجير جي م الويب

إنشيء)وإ ار1 الحلالت التسويقية

(، مقرهي اإلآتليعي شيرع أكيسيي)

 B6((الطيبق)6)مكتب(Bاقيمة أكيسيي

طنجة)

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة)

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي

والعيئلية) الشخصية  :األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء
ططري) تيسير  محلو   السيد 

نرآس) تجزئة  (2 البرانص) عنوانه 

شيرع االآيص رقم)15)طنجة

حي) عنوانه  ططري  علر  السيد 
النزاهة زنقة ابن عطية فيال ططري)

طنجة)

السيد محلو  ططري عنوانه حي)

النزاهة زنقة تقي الد ن الهاللي رقم)9 

طنجة)

السيد بشير محلد ططري عنوانه)

حي النزاهة منتزه املكري رقم)9)طنجة)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة
ططري) تيسير  محلو   السيد 

نرآس) تجزئة  (2 البرانص) عنوانه 

شيرع االآيص رقم)15)طنجة)-)طنجة

حي) عنوانه  ططري  علر  السيد 
النزاهة زنقة ابن عطية فيال ططري)

طنجة)-)طنجة

السيد محلو  ططري عنوانه حي)

النزاهة زنقة تقي الد ن الهاللي رقم)9 

طنجة)

السيد بشير محلد ططري عنوانه)

حي النزاهة منتزه املقري رقم)9)طنجة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (22 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)259764

1162I

FRUITIES SARL

النهضة ديفلوبومون ش م م
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القينوني للشركة

 ANNAHDA DEVELOPPEMENT

SARL

 DOUAR AIN DADDA ROUE

 D›AGADIR(MARRAKECH ،

40160، MARRAKECH(MAROC

النهضة   فلوبومون ش م م شركة 

ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
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و عنوان مقرهي االآتليعي  وار عين 

 ا 1 طريق اكي  ر - 4164) مراكش.

تحويل الشكل القينوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.76871

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تم تحويل) (2422 ميي) (13 املؤرخ في)

الشكل القينوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدو 1«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

ميي) (18 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)9)1358.

1163I

FRUITIES SARL

النهضة ديفلوبومون ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

 ANNAHDA DEVELOPPEMENT

SARL

 DOUAR AIN DADDA ROUE

 D’AGADIR(MARRAKECH ،

40160، MARRAKECH(MAROC

النهضة   فلوبومون ش م م شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار عين 

 ا 1 طريق اكي  ر  وار عين  ا 1 

طريق اكي  ر 4164) مراكش املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.76871

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تعيين) تم  (2422 ميي) (13 في) املؤرخ 

فتيح) مسير آد د للشركة السيد)1))

عبد العيلي كلسير وحيد

تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

ميي) (18 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)9)1358.

116(I

FRUITIES SARL

النهضة ديفلوبومون ش م
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

 ANNAHDA DEVELOPPEMENT
SARL

 DOUAR AIN DADDA ROUE
 D›AGADIR(MARRAKECH ،

40160، MARRAKECH(MAROC
النهضة   فلوبومون ش م شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار عين 
 ا 1 طريق اكي  ر  وار عين  ا 1 

طريق اكي  ر 4164) مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.76871

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 ميي) (13 في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1))كلتوم بيبي اعلي)
24)حصة اآتليعية من أصل)1.444 
عبد العيلي) ((1( حصة لفيئد1 السيد)

فتيح بتيريخ)13)ميي)2422.
بيبي) كلتوم  ((1( السيد) تفويت 
من) اآتليعية  حصة  (984 اعلي)
السيد) لفيئد1  حصة  (1.444 أصل)
التجير1) في  املتخصصة  املدرسة  ((1(
ميي) (13 بتيريخ) املتعد 1  والوسيئط 

.2422
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
ميي) (18 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)9)1358.
1165I

expertiz(partners

AMAZIGH IMMERSION
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

expertiz(partners
املكتب رقم 2 الكيئن بيلطيبق االول 
للعلير1 الكيئنة بطريق بيوكرى ا ت 
ملول ، 84444، ا ت ملول املغرب

AMAZIGH IMMERSION شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 614 

الشيرع الرئي�شي أغبيلو آليعة 
سيدي وسيي قيي 1 ميسة إقليم 

شتوكة ا ت بهي. - 84444 اشتوكة 
ا ت بيهي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.18(63
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 شتنبر) (15 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 
 AMAZIGH الوحيد) الشريك  ذات 
رأسليلهي) مبلغ  (IMMERSION
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
الشيرع الرئي�شي) (614 اإلآتليعي رقم)
قيي 1) وسيي  سيدي  آليعة  أغبيلو 
ميسة إقليم شتوكة ا ت بهي.)-)84444 
(: اشتوكة ا ت بيهي املغرب نتيجة ل)

قرار الشركة.
و حد  مقر التصفية ب رقم)614 
الشيرع الرئي�شي أغبيلو آليعة سيدي)
وسيي قيي 1 ميسة إقليم شتوكة ا ت)
بهي.)-)84444)شتوكة ا ت بهي املغرب.)

و عين:
السيد)1))رشيد بيطير وعنوانه)ا))
وسيي) سيدي  بنزارن  سيدي   وار 
اشتوكة) (84444 بيهي) ا ت  اشتوكة 
ا ت بيهي املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
شتنبر) (15 بتيريخ) بينزكين  االبتدائية 

2422)تحت رقم)2448.
1166I

bercy(conseils

هنجري ماوت
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

bercy(conseils
 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE(MY
 ISMAIL(V.N ، 50000، meknes

maroc

هنجري ميوت شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 235 

الزنقة 33 الشطر 43 حي األمين 

مكنيس - 54444 مكنيس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

57595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 27) ونيو)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي):)هنجري)

ميوت.

(: بإ جيز) الشركة  غرض 
رقم) (: االآتليعي) املقر  سنيكعنوان 

235)الزنقة)33)الشطر)43)حي األمين)

مكنيس)-)54444)مكنيس املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد نبيل الكراوي):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

حصة) (544 (: السيد ر�شى مطيع)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

السيد نبيل الكراوي):)544)بقيلة)

144) رهم.

بقيلة) (544 (: السيد ر�شى مطيع)

144) رهم.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) الكراوي  نبيل  السيد 
األمين) حي  (3 الشطر) (33 زنقة) (235

مكنيس)54444)مكنيس املغرب.

عنوانه)ا)) مطيع  ر�شى  السيد 

م) م  ق  لللدرعيت  امللكية  املدرسة 

مكنيس)54444)مكنيس املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)) الكراوي  نبيل  السيد 
األمين) حي  (3 الشطر) (33 زنقة) (235

مكنيس)54444)مكنيس املغرب
عنوانه)ا)) مطيع  ر�شى  السيد 
م) م  ق  لللدرعيت  امللكية  املدرسة 

مكنيس)54444)مكنيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (48 بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)241).
1167I

STE AGEFICO SARL

BHALIL CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد د للشركة

STE AGEFICO SARL
12 شيرع علر الخييم الطيبق الثيني 

رقم ) ، 94444، طنجة املغرب
BHALIL CAR شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي مسنينة 
حومة ور 1 تجزئة )55 - 94444 

طنجة املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.22235

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم تعيين) (2422 نونبر) (42 املؤرخ في)
السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

الكريمي سفيين كلسير وحيد
تبعي إلقيلة مسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (21 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)259699.
1168I

AUDINET

ATLANTIC SURVEY
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 43
 YOUSSEF(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC

ATLANTIC SURVEY شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 43 زنقة 
ا ت اورير الدار البيضيء - 24444 

الدارالبيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.35317

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 أكتوبر) (4( في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 1) حل شركة 
 ATLANTIC الوحيد) الشريك  ذات 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (SURVEY
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
(- زنقة ا ت اورير الدار البيضيء) (43
املغرب نتيجة) الدارالبيضيء) (24444

ل):)-التصفية املسبقة للشركة.
43)زنقة) و حد  مقر التصفية ب)
ا ت اورير)-)الدار البيضيء)-)-)24444 

الدار البيضيء)املغرب.)
و عين:

السالم  ويش) عبد  السيد)1))
وعنوانه)ا))زنقة لوكيتلي طيبق1شقة1 
 24444 البيضيء) الدار  بلفد ر 
((1( كلصفي) املغرب  الدارالبيضيء)

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 23 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)7381)8.

1169I

CHICOIFFURE

CHICOIFFURE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CHICOIFFURE
14،شيرع الحرية الطيبق 3 شقة 

5،الدارالبيضيء ، 24124، 
الدارالبيضيء املغرب

CHICOIFFURE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 
14،شيرع الحرية الطيبق 3 

شقة 5،الدارالبيضيء - 24124 
الدارالبيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(699(5
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (16 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 CHICOIFFURE الوحيد) الشريك 
مبلغ رأسليلهي)24.444) رهم وعنوان)
الحرية) 14،شيرع  اإلآتليعي) مقرهي 
(- 5،الدارالبيضيء) شقة) (3 الطيبق)
املغرب نتيجة) الدارالبيضيء) (24124

ل):)الحل املبكر للشركة.
ب) التصفية  مقر  حد   و 
 3 الطيبق) الحرية  14،شيرع 
 24124 (- 5،الدارالبيضيء) شقة)

الدارالبيضيء)املغرب.)
و عين:

شيشني) صيلح  السيد)1))
 121 تجزئة يسري علير1) وعنوانه)ا))
 24224 البيضيء) االلف  (41 شقة)
((1( كلصفي) املغرب  الدارالبيضيء)

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):)14،شيرع الحرية)

الطيبق)3)شقة)5،الدارالبيضيء
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851258.
1174I

AMIATIS CONSEIL

HB DESIGN
إعالن متعد  القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقيمة الحد قة ٬الطيبق الثيلث٬ 
مكتب 53 ٬طريق الربيط ٬عين 
السبع ، 24444، الدار البيضيء 

املغرب
HB DESIGN »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: تجزئة 

5)2 بيملنطقة الصنيعية كزني ة - - 
طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.(4445
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في))1)شتنبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:41 رقم) قرار 
مي لي:)•)املوافقة على شركيء)آد  في)
الشركة:)-)السيد لطفي العلج الحيمل)
(- (.B69(386 الوطنية رقم) للبطيقة 
الحيمل) العلج  الحليد  عبد  السيد 
 .BK48360 رقم) الوطنية  للبطيقة 
الحيمل) العلج  العيلي  عبد  السيد  (-
 .BE614(91 رقم) الوطنية  للبطيقة 
الحيملة) العلج  سيمية  السيد1  (-
(- (.BK46622 للبطيقة الوطنية رقم)
السيد1 آسيي العلج الحيملة للبطيقة)

.BL(42(7(الوطنية رقم
على) الذي  نص  (:42 رقم) قرار 
القبول واملوافقة على التبرع) (• مي لي:)
حلز1) السيد  (- بين:) بيلحصص 
العلج الحيمل للبطيقة الوطنية رقم)
طريق) عن  نقل  والذي  (،B171516
لصيلح) إآتليعية  حصة  (24 التبرع)
الحيمل) العلج،) لطفي  السيد  ابنه 
(،B69(386 رقم) الوطنية  للبطيقة 
السيد حلز1) (- بلوآب عقد عرفي.)
الوطنية) للبطيقة  الحيمل  العلج 
عن) نقل  والذي  (،B171516 رقم)
إآتليعية) حصة  (34 التبرع) طريق 
الحليد) عبد  السيد  ابنه  لصيلح 
العلج،)الحيمل للبطيقة الوطنية رقم)
(- عرفي.) عقد  بلوآب  (،BK48360
السيد حلز1 العلج الحيمل للبطيقة)
الوطنية رقم)B171516،)والذي نقل)
عن طريق التبرع)24)حصة إآتليعية)
لصيلح ابنه السيد عبد العيلي العلج،)
 BE614(91(الحيمل للبطيقة الوطنية
،)بلوآب عقد عرفي.)-)السيد حلز1)
العلج الحيمل للبطيقة الوطنية رقم)
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طريق) عن  نقل  والذي  (،B171516

لصيلح) إآتليعية  حصة  (34 التبرع)

ابنته السيد1 سيمية العلج،)الحيملة)

(،BK46622 رقم) الوطنية  للبطيقة 

السيد حلز1) (- بلوآب عقد عرفي.)

العلج الحيمل للبطيقة الوطنية رقم)

طريق) عن  نقل  والذي  (،B171516

لصيلح) إآتليعية  حصة  (34 التبرع)

الحيملة) العلج،) اسيي  السيد1  ابنته 

(،BL(42(7 رقم) الوطنية  للبطيقة 

بلوآب عقد عرفي.

على) الذي  نص  (:43 رقم) قرار 

مي لي:)•)املوافقة على تحد ت النظيم)

األسي�شي للشركة.

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

املسيهليت

بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)

الراسليل

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (29 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264448.

1171I

MARCHICA CONSEIL

ACTI INVESTTS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

)) ، شيرع طوكيو، الطيبق 1، شقة 

1، النيظور. ، 62444، النيظور 

املغرب

ACTI INVESTTS شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

العلران رقم 1614 اقيمة ا ة الشقة 

2 سلوان النيظور - 62742 النيظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

2(913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (49

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ACTI (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.INVESTTS

غرض الشركة بإ جيز):)1.)اشغالل)

الهندسة.

2.)التجير1.

3.)اشغالل البنيء.

تجزئة) (: االآتليعي) املقر  عنوان 

العلران رقم)1614)اقيمة ا ة الشقة)
النيظور) (62742 (- 2)سلوان النيظور)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

(: الهياللي) الحكيم  عبد  السيد 

144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

الهياللي) الحكيم  عبد  السيد 

 1645 عنوانه)ا))تجزئة العلران رقم)
النيظور) (62742 النيظور) سلوان 

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

الهياللي) الحكيم  عبد  السيد 

 1645 عنوانه)ا))تجزئة العلران رقم)
النيظور) (62742 النيظور) سلوان 

املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (16 االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)

2422)تحت رقم)792).

1172I

QUALICIA CONSULTING

CAC PROMO SARL AU
إعالن متعد  القرارات

QUALICIA CONSULTING

اقيمة أمين الطيبق التيني رقم )1 

زنقة طرفي ة، موالي علي الشريف 

املد نة الجد د1 مكنيس. ، 54444، 

مكنيس املغرب

CAC PROMO SARL AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع 

محلد  او  151 زنقة سينيء طوابل 

السفلى تطوان - 93444 تطوان 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.2((83

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)42) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

اآتليعية) حصة  (2(444 تفويت)

أورام) السيد  ملك  في  كينت  والتي 

السيد) من  كل  لفيئد1  القي ر  عبد 

اورام آوا  الحيمل لبطيقة التعريف)

القيطن) الم267128) رقم  الوطنية 
بشيرع الزرقيء)زنقة)3)رقم)33)كويللي)

11524)حصة اآتليعية،) تطوان ب)

لبطيقة) الحيمل  معي   اورام  السيد 

الم425)71  رقم  الوطنية  التعريف 

القيطن بشيرع بني كرفط زنقة)3)رقم)

11524)حصة) كويللي تطوان ب) (33

صفيء) الضو  والسيد1  اآتليعية 

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيملة 

بشيرع) القيطنة  كيف19)8)5) رقم 

 1 1)ط) رقم) محلد  او  زنقة سينيء)

اآتليعية.) حصة  (964 ب) تطوان 

الشركة) ميل  رأس  تفصيل  وسيتم 

على النحو التيلي:)%48)لفيئد1 السيد)

السيد) لفيئد1  (48% آوا ،) اورام 

السيد1) لفيئد1  و4%) معي   اورام 

الضو صفيء.

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
للشركة) القينوني  الشكل  تحويل 
من شركة  ات املسؤولية املحدو 1)
 ات الشريك الوحيد الى شركة  ات)

املسؤولية املحدو 1.
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
قبول استقيلة السيد1 اورام ا لين)
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيملة 
من مهيمهي كلسير) رقم الم8326)6)

للشركة.
على) الذي  نص  (:( رقم) قرار 
آوا ) اورام  السيد  تعيين  مي لي:)
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
بشيرع) القيطن  الم267128) رقم 
الزرقيء)زنقة)3)رقم)33)كويللي تطوان)
الحيملة) صفيء) الضو  والسيد1 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 
القيطنة بشيرع محلد) كيف19)8)5)
1)تطوان) 1)ط)  او  زنقة سينيء)رقم)

مسيران آد دان للشركة.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
للشركة) القينوني  الشكل  تحويل 
من شركة  ات املسؤولية املحدو 1)
 ات الشريك الوحيد الى شركة  ات)

املسؤولية املحدو 1.
بند رقم)12:)الذي  نص على مي لي:)
اآتليعية) حصة  (2(444 تفويت)
أورام) السيد  ملك  في  كينت  والتي 
السيد) من  كل  لفيئد1  القي ر  عبد 
اورام آوا  الحيمل لبطيقة التعريف)
القيطن) الم267128) رقم  الوطنية 
بشيرع الزرقيء)زنقة)3)رقم)33)كويللي)
11524)حصة اآتليعية،) تطوان ب)
لبطيقة) الحيمل  معي   اورام  السيد 
الم425)71  رقم  الوطنية  التعريف 
القيطن بشيرع بني كرفط زنقة)3)رقم)
11524)حصة) كويللي تطوان ب) (33
صفيء) الضو  والسيد1  اآتليعية 
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيملة 
بشيرع) القيطنة  كيف19)8)5) رقم 
 1 1)ط) رقم) محلد  او  زنقة سينيء)
اآتليعية.) حصة  (964 ب) تطوان 
الشركة) ميل  رأس  تفصيل  وسيتم 
على النحو التيلي:)%48)لفيئد1 السيد)
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السيد) لفيئد1  (48% آوا ،) اورام 
السيد1) لفيئد1  و4%) معي   اورام 

الضو صفيء.
على) الذي  نص  (:(3 رقم) بند 
قبول استقيلة السيد1 اورام) مي لي:)
التعريف) لبطيقة  الحيملة  ا لين 
الوطنية رقم الم8326)6)من مهيمهي)

كلسير للشركة.
على) الذي  نص  (:(3 رقم) بند 
آوا ) اورام  السيد  تعيين  مي لي:)
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
بشيرع) القيطن  الم267128) رقم 
الزرقيء)زنقة)3)رقم)33)كويللي تطوان)
الحيملة) صفيء) الضو  والسيد1 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 
القيطنة بشيرع محلد) كيف19)8)5)
1)تطوان) 1)ط)  او  زنقة سينيء)رقم)

مسيران آد دان للشركة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
15) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)3568.
1173I

QUALICIA CONSULTING

PEGASO PROMO SARL AU
إعالن متعد  القرارات

QUALICIA CONSULTING
اقيمة أمين الطيبق التيني رقم )1 
زنقة طرفي ة، موالي علي الشريف 

املد نة الجد د1 مكنيس. ، 54444، 
مكنيس املغرب

 PEGASO PROMO SARL AU
»شركة ذات املسؤولية املحدو 1 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: حي احريق 
مشروع بنونة بلوك 3 رقم 5 ميرتيل 

- 93154 ميرتيل املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.2((81

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)42) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
اآتليعية) حصة  (36444 تفويت)
أورام) السيد  ملك  في  كينت  والتي 

السيد) من  كل  لفيئد1  القي ر  عبد 
اورام آوا  الحيمل لبطيقة التعريف)
القيطن) الم267128) رقم  الوطنية 
بشيرع الزرقيء)زنقة)3)رقم)33)كويللي)
17284حصة اآتليعية،) تطوان ب)
لبطيقة) الحيمل  معي   اورام  السيد 
الم425)71  رقم  الوطنية  التعريف 
القيطن بشيرع بني كرفط زنقة)3)رقم)
17284)حصة) كويللي تطوان ب) (33
صفيء) الضو  والسيد1  اآتليعية 
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيملة 
بشيرع) القيطنة  كيف19)8)5) رقم 
 1 1)ط) رقم) محلد  او  زنقة سينيء)
اآتليعية.) حصة  (1((4 ب) تطوان 
الشركة) ميل  رأس  تفصيل  وسيتم 
على النحو التيلي:)%48)لفيئد1 السيد)
السيد) لفيئد1  (48% آوا ،) اورام 
السيد1) لفيئد1  و4%) معي   اورام 

الضو صفيء.
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
للشركة) القينوني  الشكل  تحويل 
من شركة  ات املسؤولية املحدو 1)
 ات الشريك الوحيد الى شركة  ات)

املسؤولية املحدو 1.
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
قبول استقيلة السيد1 اورام ا لين)
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيملة 
من مهيمهي كلسير) رقم الم8326)6)

للشركة.
على) الذي  نص  (:( رقم) قرار 
آوا ) اورام  السيد  تعيين  مي لي:)
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
بشيرع) القيطن  الم267128) رقم 
الزرقيء)زنقة)3)رقم)33)كويللي تطوان)
الحيملة) صفيء) الضو  والسيد1 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 
القيطنة بشيرع محلد) كيف19)8)5)
1)تطوان) 1)ط)  او  زنقة سينيء)رقم)

مسيران آد دان للشركة.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
للشركة) القينوني  الشكل  تحويل 
من شركة  ات املسؤولية املحدو 1)
 ات الشريك الوحيد الى شركة  ات)

املسؤولية املحدو 1.

بند رقم)12:)الذي  نص على مي لي:)

اآتليعية) حصة  (36444 تفويت)

أورام) السيد  ملك  في  كينت  والتي 

السيد) من  كل  لفيئد1  القي ر  عبد 

اورام آوا  الحيمل لبطيقة التعريف)

القيطن) الم267128) رقم  الوطنية 

بشيرع الزرقيء)زنقة)3)رقم)33)كويللي)

17284حصة اآتليعية،) تطوان ب)

لبطيقة) الحيمل  معي   اورام  السيد 

الم425)71  رقم  الوطنية  التعريف 

القيطن بشيرع بني كرفط زنقة)3)رقم)

17284)حصة) كويللي تطوان ب) (33

صفيء) الضو  والسيد1  اآتليعية 

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيملة 

بشيرع) القيطنة  كيف19)8)5) رقم 

 1 1)ط) رقم) محلد  او  زنقة سينيء)

اآتليعية.) حصة  (1((4 ب) تطوان 

الشركة) ميل  رأس  تفصيل  وسيتم 

على النحو التيلي:)%48)لفيئد1 السيد)

السيد) لفيئد1  (48% آوا ،) اورام 

السيد1) لفيئد1  و4%) معي   اورام 

الضو صفيء.

على) الذي  نص  (:(3 رقم) بند 

قبول استقيلة السيد1 اورام) مي لي:)

التعريف) لبطيقة  الحيملة  ا لين 

الوطنية رقم الم8326)6)من مهيمهي)

كلسير للشركة.

على) الذي  نص  (:(3 رقم) بند 

آوا ) اورام  السيد  تعيين  مي لي:)

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 

بشيرع) القيطن  الم267128) رقم 

الزرقيء)زنقة)3)رقم)33)كويللي تطوان)

الحيملة) صفيء) الضو  والسيد1 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

القيطنة بشيرع محلد) كيف19)8)5)

1)تطوان) 1)ط)  او  زنقة سينيء)رقم)

مسيران آد دان للشركة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

15) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)3566.

117(I

QUALICIA CONSULTING

HYDROKECH SARL AU
إعالن متعد  القرارات

QUALICIA CONSULTING

اقيمة أمين الطيبق التيني رقم )1 
زنقة طرفي ة، موالي علي الشريف 

املد نة الجد د1 مكنيس. ، 54444، 

مكنيس املغرب

HYDROKECH(SARL(AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: )6 شيرع 

عبد هللا املد وني الطيبق 1 الشقة 

2 الدار البيضيء - 24444 الدار 

البيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.54(223

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)45) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 

اآتليعية) حصة  (64 تفويت) مي لي:)

والتي كينت في ملك السيد الركراكي)

علر لفيئد1 السيد الهروا�شي شعيب)

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
بي ت) القيطن  إكس3239) إس  رقم 

وسيتم) الحيآب.) اقدار  اومدغوس 

تفصيل رأس ميل الشركة على النحو)

لفيئد1 السيد الركراكي) (40% التيلي:)

لفيئد1 السيد الهروا�شي) علر و60%)

شعيب.

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

للشركة) القينوني  الشكل  تحويل 

من شركة  ات املسؤولية املحدو 1)

 ات الشريك الوحيد الى شركة  ات)

املسؤولية املحدو 1.

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

للشركة) القينوني  الشكل  تحويل 

من شركة  ات املسؤولية املحدو 1)

 ات الشريك الوحيد الى شركة  ات)

املسؤولية املحدو 1.
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على) الذي  نص  (:12 رقم) بند 

اآتليعية) حصة  (64 تفويت) مي لي:)

والتي كينت في ملك السيد الركراكي)

علر لفيئد1 السيد الهروا�شي شعيب)

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
بي ت) القيطن  إكس3239) إس  رقم 

وسيتم) الحيآب.) اقدار  اومدغوس 

تفصيل رأس ميل الشركة على النحو)

لفيئد1 السيد الركراكي) (40% التيلي:)

لفيئد1 السيد الهروا�شي) علر و60%)

شعيب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)1963).

1175I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

 FIRST PROPRETE ET
SERVICES

إعالن متعد  القرارات

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

مكنيس ، 14444، مكنيس املغرب

 FIRST PROPRETE ET SERVICES

»شركة ذات املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: محل 

برقم 126 تجزئة الفتح 1 توالل - 

54454 مكنيس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.51893

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في))2)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

للشركة) الرئي�شي  النشيط  توسيع 

بيضيفة النشيط ملون الحفالت

على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 

مي لي:)توسيع هدف الشركة بيضيفة)

املطيعم/) جدميت  التيلية:) األنشطة 

ت) ا معد / ت لوآبي ا . مطعم - مقهى

املطيعم واملقيهي الخفيفة/تج

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

توسيع هدف الشركة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

)1) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم))69).

1176I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

IRIDAN 3T
إعالن متعد  القرارات

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

مكنيس ، 14444، مكنيس املغرب

IRIDAN 3T »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: مكتب 

رقم 25، الطيبق السيبع علير1 أ 

زنقة القنيطر1، سيحة 2 شتنبر م.ج 

- 54454 مكنيس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.(99(5

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)45)غشت)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 

بلبلغ) الشركة  رأسليل  رفع  مي لي:)

ليرتفع) 5.000.000،00) رهم  قدره)

الى) 10.000.000،00 رهم  من)

15.000.000،00 رهم

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

»ا ريدان) من) الشركة  تسلية  تغيير 

تور«)الى)»ا ريدان)3ط«

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

رفع رأسليل الشركة

بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

تغيير تسلية الشركة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

غشت) (45 بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)682).

1177I

AMC G AUDIT

SELK TRANSPORTS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMC G AUDIT
املنطقة الصنيعية طريق مرتيل 

رقم 4)1 - 1)1 ، 93444، تطوان 
املغرب

SELK(TRANSPORTS شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي   ر, حي 

بوزغالل طريق سد اسلير املضيق - 
93244 املضيق الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
32583

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (2(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SELK (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.TRANSPORTS
تسويق) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

موا  البنيء
نقل البضيئع

والشبكيت) والطرق  البنيء) أعليل 
( (: االآتليعي) املقر  املتنوعةعنوان 
اسلير) سد  طريق  بوزغالل  حي  ر,)
الفنيدق) املضيق  (93244 (- املضيق)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد سليلين القلليحي):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

القلليحي) سليلين  السيد 
سد) طريق  بوزغالل  حي  عنوانه)ا))
املضيق) (93244 املضيق) اسلير 

الفنيدق املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
القلليحي) سليلين  السيد 
سد) طريق  بوزغالل  حي  عنوانه)ا))
املضيق) (93244 املضيق) اسلير 

الفنيدق املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
46) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)25)2.
1178I

QUALICIA CONSULTING

FIRST FUEL SARL AU
إعالن متعد  القرارات

QUALICIA CONSULTING
اقيمة أمين الطيبق التيني رقم )1 
زنقة طرفي ة، موالي علي الشريف 

املد نة الجد د1 مكنيس. ، 54444، 
مكنيس املغرب

FIRST FUEL SARL AU »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرهي االآتليعي: )6 شيرع 
عبد هللا املد وني الطيبق 1 الشقة 
2 الدار البيضيء - 24444 الدار 

البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.54(225

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)45) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
اآتليعية) حصة  (64 تفويت) مي لي:)
والتي كينت في ملك السيد الركراكي)
علر لفيئد1 السيد الهروا�شي شعيب)
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
بي ت) القيطن  إكس3239) إس  رقم 
وسيتم) الحيآب.) اقدار  اومدغوس 
تفصيل رأس ميل الشركة على النحو)
لفيئد1 السيد الركراكي) (40% التيلي:)
لفيئد1 السيد الهروا�شي) علر و60%)

شعيب.
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قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
للشركة) القينوني  الشكل  تحويل 
من شركة  ات املسؤولية املحدو 1)
 ات الشريك الوحيد الى شركة  ات)

املسؤولية املحدو 1.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
للشركة) القينوني  الشكل  تحويل 
من شركة  ات املسؤولية املحدو 1)
 ات الشريك الوحيد الى شركة  ات)

املسؤولية املحدو 1.
على) الذي  نص  (:12 رقم) بند 
اآتليعية) حصة  (64 تفويت) مي لي:)
والتي كينت في ملك السيد الركراكي)
علر لفيئد1 السيد الهروا�شي شعيب)
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
بي ت) القيطن  إكس3239) إس  رقم 
وسيتم) الحيآب.) اقدار  اومدغوس 
تفصيل رأس ميل الشركة على النحو)
لفيئد1 السيد الركراكي) (40% التيلي:)
لفيئد1 السيد الهروا�شي) علر و60%)

شعيب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)1962).
1179I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE NOBLE TOUR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE NOBLE TOUR شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
محلد الخيمس ملر تلكروت - 

5444) ورزازات املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.2325

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (4( املؤرخ في)
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 
 STE NOBLE ذات الشريك الوحيد)
 244.444 رأسليلهي) مبلغ  (TOUR
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
شيرع محلد الخيمس ملر تلكروت)
(: ورزازات املغرب نتيجة ل) ((5444 (-

توقف النشيط.
شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- تلكروت) ملر  الخيمس  محلد 

5444))ورزازات املغرب.)
و عين:

مو�شى) ا ت  ابراهيم  السيد)1))
وعنوانه)ا))9)تجزئة الوازيس)2)علير1)
املغرب) مراكش  ((4444 املشرق)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (17 االبتدائية بورزازات بتيريخ)

2422)تحت رقم)59).
1184I

MED EXPERTISE

 ANNOUR LIL ISKANE«
»ALIS

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسليل الشركة

MED EXPERTISE
 N°65 E1 IMM(TIFAOUINE(AV

 AL(MOUKAOUAMA(QI(AGADIR
، 80000، AGADIR(MAROC

 ANNOUR(LIL(ISKANE »ALIS«
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شقة 

رقم 48 الطيبق األول علير1 رميل 
2 فونتي العليي تجزئة 2)2 اكي  ر - 

84444 اكي  ر املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.32883

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم) (2422 49) آنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
من) أي  »1.444.444) رهم«)
»1.444.444) رهم«)إلى)»2.444.444 
تقد م حصص) (: عن طريق)  رهم«)

نقد ة أو عينية.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
16) آنبر) بتيريخ) بيكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)119749.
1181I

ALICOMAR S.A

أليكومار
شركة املسيهلة

رفع رأسليل الشركة
ALICOMAR S.A

رقم 151 تجزئة النليء الحي 
 FES ،34444 ، 1 الصنيعي بنسو

MAROC
أليكومير شركة املسيهلة

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 151 
تجزئة النليء الحي الصنيعي بنسو 1 

فيس - 34444 فيس املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.21587

العيم) الجلع  بلقت�شى 
شتنبر) (29 في) املؤرخ  اإلستثنيئي 
الشركة) رأسليل  رفع  تم  (2422
»444.444.)) رهم«) قدره) بلبلغ 
إلى) »15.544.444) رهم«) من) أي 
طريق) عن  »19.544.444) رهم«)
الشركة) مع   ون  مقيصة  إآراء) (:

املحد 1 املقدار واملستحقة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (25 بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)56)6.
1182I

ALICOMAR S.A

أليكومار
شركة املسيهلة

جفض رأسليل الشركة
ALICOMAR S.A

رقم 151 تجزئة النليء الحي 
 FES ،34444 ، 1 الصنيعي بنسو

MAROC
أليكومير شركة املسيهلة

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 151 
تجزئة النليء الحي الصنيعي بنسو 1 

فيس 151 تجزئة النليء الحي 
الصنيعي بنسو 1 فيس 34444 فيس 

املغرب.
جفض رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.21587

العيم) الجلع  بلقت�شى 
شتنبر) (29 في) املؤرخ  اإلستثنيئي 
الشركة) رأسليل  جفض  تم  (2422
»3.691.444) رهم«) قدره) بلبلغ 
إلى) »19.544.444) رهم«) من) أي 
(: طريق) عن  »15.849.444) رهم«)

تخفيض عد  األسهم.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (25 بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)56)6.
1183I

sté(ENNAKHILE(CONSEIL(SARL(AU

 STE ALIOUNE TECH SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 sté(ENNAKHILE(CONSEIL(SARL
AU

رقم )18 الحي الحسني ورزازات 
رقم )18 الحي الحسني ورزازات، 

5443)، ورزازات املغرب
 STE ALIOUNE TECH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 266 
تجزئة االجو1 . 5444) ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
12191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (43
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ALIOUNE TECH SARL AU
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإ جيز
DIVERS OU CONSTRUCTION
تجزئة) (266 (: عنوان املقر االآتليعي)

االجو1).)5444))ورزازات املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: الحسن) علون  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
 1.444 (: الحسن) علون  السيد 

بقيلة)144) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) الحسن  علون  السيد 
ورزازات) ((5444 تجزئة االجو1) (266

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) الحسن  علون  السيد 
ورزازات) ((5444 تجزئة االجو1) (266

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (25 االبتدائية بورزازات بتيريخ)

2422)تحت رقم)553.
118(I

BOULANOIR BUILDING

BOULANOIR BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

BOULANOIR BUILDING
 RUE 16 NOVEMBRE 29

 ،BUREAU(RDC(VN(FES ، 30000
فيس املغرب

BOULANOIR BUILDING شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي محل 
تجيري رقم 142 تجزئة الزيتون 

بنسو 1 فيس - 34444 فيس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7(877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.BOULANOIR BUILDING
أشغيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

متنوعة
بيع آالت البنيء
بيع موا  البنيء

املقر) وتصد رعنوان  استرا  
 142 رقم) تجيري  محل  (: االآتليعي)
(- فيس) بنسو 1  الزيتون  تجزئة 

34444)فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 944 (: امللك) عبد  بولنوار  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 144 (: محسن) بولنوار  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
امللك) عبد  بولنوار  السيد 
الزيتون) تجزئة  (142 رقم) عنوانه)ا))

بنسو 1 فيس)34444)فيس املغرب.
بولنوار محسن عنوانه)ا)) السيد 
بنسو 1) الزيتون  تجزئة  (142 رقم)

فيس)34444)فيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
بولنوار محسن عنوانه)ا)) السيد 
بنسو 1) الزيتون  تجزئة  (142 رقم)

فيس)34444)فيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5238.
1185I

CABINET RAMI EXPERTISE

INCUBOOSTER
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

INCUBOOSTER شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مكتب رقم 
18 الطيبق ) مكيتب موالي سليلين 
شيرع سينت لويس آينب زازا املد نة 
الجد د1 فيس 34444 فيس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7(919

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 14) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.INCUBOOSTER
(- (: بإ جيز) الشركة  غرض 

االستشيرات اإل ارية.
-)مشيركة الشركة في حسيبهي)،)أو)
أو) (، في وضع أو إ ار1 األوراق امليلية)
في املعيمالت على األوراق امليلية أو في)

السيطر1 على الشركيت.
مستأآرغرف أو أميكن مجهز1) (-
أو) االحتفيالت  أو  لالآتليعيت 
(: االآتليعي) املقر  املعيرض.عنوان 
مكيتب) (( الطيبق) (18 رقم) مكتب 
لويس) سينت  شيرع  سليلين  موالي 
فيس) الجد د1  املد نة  زازا  آينب 

34444)فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 544 (: عيطف) اليوسفي  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 544 (: أ لن) أجي  حييني  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد اليوسفي عيطف عنوانه)ا))
تجزئة الكولومب طريق ا لوزار) (15

34444)فيس املغرب.
السيد حييني أجي أ لن عنوانه)ا))
س) نرآس  (5( رقم) الوفيء) شيرع 

34444)فيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اليوسفي عيطف عنوانه)ا))
تجزئة الكولومب طريق ا لوزار) (15

34444)فيس املغرب
السيد حييني أجي أ لن عنوانه)ا))
س) نرآس  (5( رقم) الوفيء) شيرع 

34444)فيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5335.
1186I

ABK(CONSULTING

HAMMER GRAPH
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ABK(CONSULTING
 RUE OUED FES APPT N°1 27

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

HAMMER GRAPH شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي توين سنتر 
تيور الغرب شيرع زركتوني واملسير1 
الطيبق 8 - 24254 الدار البيضيء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.513875

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 نونبر) (14 في) املؤرخ 

املصي قة على):
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آوان إستيف) ((1( تفويت السيد)
اآتليعية) حصة  (334 فيلكو) أورتي 
من أصل)1.444)حصة لفيئد1 السيد)
نونبر) (14 بتيريخ) فورم  شول�شي  ((1(

.2422
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 49 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9725)8.
1187I

األستيذ1 أمينة ميلوني موثقة

 INMAE EL MACHARIAA«
»SARL

إعالن متعد  القرارات

األستيذ1 أمينة ميلوني موثقة
شيرع الزرقطوني علير1 السعي 1 أ 

الطيبق األول شقة رقم 1 ، 64444، 
وآد1 املغرب

 ،راس ميلهي 144444.44  رهم.
 INMAE AL MACHARIAA «
SARL » شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي االآتليعي: 83 شيرع 
محلد الخيمس ،طيبق األول، شقة 

رقم 3 - 64444 وآد1 املغرب
»رقم التقييد في السجل التجيري: 

265(5
»إعالن متعد  القرارات«

تلقته) رسمي  عقد  بلقت�شى  (1-  
موثقة) ميلوني  أمينة  األستيذ1 
 2415 غشت) (26 بتيريخ) بوآد1،)
كيفة) املعلم  آليل  السيد  فوت  (،
حصصه االآتليعية املتلثلة في)544 
ا) في  التي  لتلكهي  اآتليعية  حصة 

لشركة)
لفيئد1) محدو 1  مسؤولية  ذات 
 INMAE« املعلم.) إسليعيل  السيد 

 AL(MACHARIAA«(SARL
-2)بلقت�شى محضر عيم استثنيئي)
واملو ع) (2415 غشت) (26 بتيريخ)
أمينة) األستيذ1  لذى  اليوم  بنفس 
قدم السيد) ميلوني موثقة بوآد1،)
كلسير) مهيمه  من  استقيلته  آليل 
للشركة املذكور1 مع إعطيئه اإلبراء)
وعين السيد إسليعيل املعلم كلسير)
محدو 1،) غير  لفتر1  للشركة  وحيد 

آد د) أسي�شي  قينون  اعتلي   وتم 

للشركة املذكور1 في مجللهي.

القينوني) الشكل  تحويل  تم  كلي 

ذات مسؤولية) »شركة  للشركة من)

إلى)»شركة ذات مسؤولية) محدو 1«)

محدو 1 ذات الشريك الوحيد«.

تعد ل) تم  لذلك  ونتيجة  (3-

القينون) من  (1،6،7،15 الفصل)

األسي�شي للشركة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  -4تم 

التجيرية بوآد1 بتيريخ)21/09/2015 

،)تحت عد )635.

1188I

ABK(CONSULTING

HAMMER GRAPH
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القينوني للشركة

ABK(CONSULTING

 RUE OUED FES APPT N°1 27

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT

MAROC

HAMMER GRAPH شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرهي االآتليعي توين سنتر 

تيور الغرب شيرع زركتوني واملسير1 

الطيبق 8 - 24254 الدار البيضيء.

تحويل الشكل القينوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.513875

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم تحويل) (2422 نونبر) (14 املؤرخ في)

الشكل القينوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدو 1«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 49 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9725)8.

1189I

ABK(CONSULTING

HAMMER GRAPH
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد د للشركة

ABK(CONSULTING
 RUE OUED FES APPT N°1 27

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

HAMMER GRAPH شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي توين سنتر 
تيور الغرب شيرع زركتوني واملسير1 
الطيبق 8 - 24254 الدار البيضيء 

املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.513875

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم تعيين) (2422 نونبر) (14 املؤرخ في)
مسير آد د للشركة السيد)1))اسيمة)

بوغيلب كلسير آجر
تبعي إلقيلة مسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 49 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)9725)8.
1194I

مينير1 فينينس آروب

أنفان والجوزة
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

مينير1 فينينس آروب
52 شيرع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطيبق الرابع آليز مراكش ، 

4444)، مراكش املغرب
أنفين والجوز1 شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

-141 سلنيح إقليم الحوز مقيطعة 
تيحنيوت آليعة تلصلوحت - 

4444) مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.36933

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 نونبر) (2( في) املؤرخ 

املصي قة على):

(« شركة) ((1( السيد) تفويت 

اتالنتيك انفيستيسلون«)644)حصة)

حصة) (644 أصل) من  اآتليعية 

»آليبكو«) شركة) ((1( السيد) لفيئد1 

بتيريخ))2)نونبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

21) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2831)1.

1191I

مينير1 فينينس آروب

تيكمي ن بلدي
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

مينير1 فينينس آروب

52 شيرع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطيبق الرابع آليز مراكش ، 

4444)، مراكش املغرب

تيكمي ن بلدي شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

-56 سلنيح إقليم الحوز مقيطعة 

تيحنيوت آليعة تلصلوحت - 

4444) مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.58139

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 نونبر) (2( في) املؤرخ 

املصي قة على):

شركة) ((1( السيد) تفويت 

»آليبكو«)399)حصة اآتليعية من)

((1( حصة لفيئد1 السيد) (399 أصل)

انفيستيسلون«) اتالنتيك  (« شركة)

بتيريخ))2)نونبر)2422.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

22) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2888)1.

1192I
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مينير1 فينينس آروب

تيكمي ن بوبي
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

مينير1 فينينس آروب
52 شيرع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطيبق الرابع آليز مراكش ، 

4444)، مراكش املغرب
تيكمي ن بوبي شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

-55 سلنيح إقليم الحوز مقيطعة 
تيحنيوت آليعة تلصلوحت - 

4444) مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.58137

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (2( في) املؤرخ 

املصي قة على):
(« شركة) ((1( السيد) تفويت 
اتالنتيك انفيستيسلون«)644)حصة)
حصة) (644 أصل) من  اآتليعية 
»آليبكو«) شركة) ((1( السيد) لفيئد1 

بتيريخ))2)نونبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
23) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2968)1.

1193I

مينير1 فينينس آروب

فونسيير غال
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مينير1 فينينس آروب
52 شيرع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطيبق الرابع آليز مراكش ، 

4444)، مراكش املغرب
فونسيير غيل شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 52 شيرع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطيبق 
الرابع آليز - 4444) مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 

.116217

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 14) آنبر) املؤرخ في)

فونسيير غيل شركة ذات مسؤولية)

محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 14.444) رهم  رأسليلهي)

موالي) شيرع  (52 اإلآتليعي) مقرهي 
رشيد شقة رقم)7)الطيبق الرابع آليز)

-)4444))مراكش املغرب نتيجة لقفل)

الشركة.

و عين:

السيد)1))ليلى ابن رييح وعنوانه)ا))

املحلد ة) (28814 6 حي القدس رقم)

املغرب كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

بتيريخ)14) آنبر)2422)وفي)52)شيرع)

الطيبق) (7 رقم) شقة  رشيد  موالي 

الرابع آليز)-)4444))مراكش املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

21) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2828)1.

119(I

fiducaire(service(ouidan

 GROUPE SCOLAIRE AFAK

ALRIYADA PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiducaire(service(ouidan

 hamama(route(de(tanger

 residence(bahri 1 er(etage(N3

 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC

 GROUPE(SCOLAIRE(AFAK

ALRIYADA PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي الزاوية 

شيرع علر بن عبد العزيز اقيمة 

املرابط c املضيق 93444 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

32653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

 GROUPE( SCOLAIRE( AFAK

.ALRIYADA PRIVE

التعليم) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

االولي واالبتدائي والثينويعنوان املقر)

االآتليعي):)حي الزاوية شيرع علر بن)

املضيق) (c عبد العزيز اقيمة املرابط)

93444)تطوان املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد عبدالعزيز املرابط):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

املرابط) عبدالعزيز  السيد 

حي الزاوية شيرع علر ابن) عنوانه)ا))

عبد العزيز رقم)35)الطيبق)1)الشقة)

1)املضيق)93444)تطوان املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) اقنين  علي  السيد 

تطوان) (82 شيرع محلد الحراق رقم)

MAROC(93444)تطوان

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

16) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)2546.

1195I

SOCIETE EL MASSA SARL

SOCIETE EL MASSA SARL
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOCIETE EL MASSA SARL
28 زنقة رمضين الكي�شي الطيبق 

االول رقم 9 ، 64444، وآد1 املغرب
 SOCIETE EL MASSA SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 28 زنقة 
رمضين الكي�شي الطيبق االول رقم 

9 - 64444 وآد1 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.25621

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 نونبر) (25 في) املؤرخ 

املصي قة على):
الصلد) عبد  ((1( السيد) تفويت 
زركيط)35.444)حصة اآتليعية من)
حصة لفيئد1 السيد) (35.444 أصل)
نونبر) (25 بتيريخ) زركيط  )1)) حي 

.2422
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)3863.

1196I

نوڤيڤي

نوڤاڤي
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

نوڤيڤي
املحل الكيئن بيلطيبق األر�شي رقم 
8 الحي الصنيعي عين الشقف ، 

36122، فيس املغرب
نوڤيڤي شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي املحل 
الكيئن بيلطيبق األر�شي رقم 8 الحي 
الصنيعي عين الشقف - 36122 

فيس املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجيري 
.67613

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 41) آنبر) املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
94.444) رهم) نوڤيڤي مبلغ رأسليلهي)
املحل) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 
الحي) (8 الكيئن بيلطيبق األر�شي رقم)
 36122 (- الشقف) عين  الصنيعي 
النتيئج) (: ل) نتيجة  املغرب  فيس 
السلبية طوال مد1 اشتغيل الشركة.

املحل) ب  التصفية  مقر  حد   و 
الحي) (8 الكيئن بيلطيبق األر�شي رقم)
 36122 (- الشقف) عين  الصنيعي 

فيس املغرب.)
و عين:

السبيعي) حلز1  السيد)1))
وعنوانه)ا))رقم)24)زنقة هبري تجزئة)
 34454 الغرفة طريق عين الشقف)

فيس املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5347.
1197I

FIDUSCAL

CONIBAT
إعالن متعد  القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
CONIBAT »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 61 شيرع 
اللة الييقوت زاوية مصطفى املعيني 
الطيبق األول رقم 56 مركز الرييض 

الدار البيضيء - 24254 الدار 
البيضيء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.365933

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)48)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
الذي) (: بيع الحصص) (1 قرار رقم)
 نص على مي لي:)وفًقي ألحكيم النظيم)
الجلع) ،) حيط  للشركة) األسي�شي 
السيد) التيلية:) بيلتحويالت  عللي 
جلسليئة) عبدامليلك  بيع  أمجيد 
144.44) رهم) بقيلة) حصة  ((544(
لكل منهي لصيلح السيد املزييتي محلد.)
بلغ عد  الحصص املبيعة جلسليئة)
144.44) رهم) بقيلة) حصة  ((544(
وقدره) بلبلغ  (، الواحد1) للحصة 

جلسون ألف))50،000.00) رهم).
قرار رقم)2)توزيع آد د للرأسليل:)
الذي  نص على مي لي:) قرر الجلع)
في) أ نيه  املحد 1  حجزالحصص 
املزييتي) السيد  (- التيلية:) املقترحيت 
محلد…...)1،000حصة املجلوع.......)

1444حصة.
قرار رقم)3)إستقيلة املسير):)الذي)
 نص على مي لي:) قبل الجلع إستقيلة)
أمجيد) السيد  املشيرك  املسير 
كيملة) ذمة  إبراء) ويلنحه  عبدامليلك 
ونهيئية)،) ون ضلين املسؤولية.)بعد)
االطالع على أصول والتزاميت الشركة)
الجبيئية) الوضعية  شهي 1  وأن 

أعطيت له في نفس  وم التوقيع.
(: مسيرآد د) تعيين  (( رقم) قرار 
يعين الجلع) الذي  نص على مي لي:)
وحيد) كلسير  محلد  املزييتي  السيد 

للشركة لفتر1 غير محدو 1.
اإل ار1:) صالحييت  (5 رقم) قرار 
تتلتع اإل ار1) الذي  نص على مي لي:)
بأوسع صالحييت اإل ار1 والتصرف)،)
 ون قيو  أو تحفظ)،)للتصرف بيسم)
فيلي  تعلق) عنهي  وبيلنييبة  الشركة 
آليع) في  (، الثيلثة) األطراف  بجليع 
الصالحييت) مراعي1  مع  (، الظروف)
الجلع) القينون.) بلوآب  امللنوحة 
الشركة) ستلتزم  (، وبيلتيلي) العيم.)
األعليل) بجليع  صحيح  بشكل 
املتعلقة بهي وكذلك املعيمالت امليلية)
للسيد) الوحيد  التوقيع  جالل  من 

املزييتي محلد.

قرار رقم)6)تغيير الشكل القينوني:)
الذي  نص على مي لي:)سيتم تحويل)
الشركة ذات املسؤولية املحدو 1 إلى)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

الشريك الوحيد)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
على) الذي  نص  (:14 رقم) بند 

مي لي:)املسيهليت)
على) الذي  نص  (: (12 رقم) بند 

مي لي:)اإل ار1
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)5)8545.
1198I

األستيذ علي الشريف العلمي)-موثق-

LES MOULINS LAHLAL S.A
إعالن متعد  القرارات

األستيذ علي الشريف العلمي -موثق-
إقيمة  يسلين، العلير1 ب زاوية 

شيرع محلد الخيمس وشيرع الجيش 
امللكي، الطيبق األول، الجد د1. ، 

444)2، الجد د1 املغرب
 LES MOULINS LAHLAL S.A

»شركة املسيهلة«
 El(Jadida, :وعنوان مقرهي االآتليعي
 zone(industrielle - ,(6-(5-lot 44

.24000 El(Jadida(Maroc
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.2247

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)45) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
محضر) عقد  بلقت�شى  مي لي:)
تلقيه) الذي  العي ي  العيم  الجلع 
موثق) األستيذ علي الشريف العلمي،)
 2422 45) آنبر) بتيريخ) بيلجد د1،)
معي نة) (- مي  لي:) الشركيء) قرر  (،
يعقوبي) السيد محلد  املرحوم  وفي1 
سوسين بلوآب إراثة عدلية بيلدار)
 .2422 غشت) (4( بتيريخ) البيضيء)
السيد) املرحوم  أسهم  تقسيم  تم  (-
محلد يعقوبي سوسين من الرأسليل)

سهم) (38.444 بلجلوع) االآتليعي 
الواحد،) للسهم  144) رهم  بقيلة)
السيد1) (: أرملته) التيلي:) الشكل  على 
بنسبة) وريثة  العلمي  مشيش  أسية 
أوال ه منهي:) سهم،) ((.754 أي) (6/48
السيد1 ني  ة يعقوبي سوسين وريثة)
بنسبة)7/48)أي)2)5.5)سهم،)السيد)
بنسبة) وريث  سوسين  يعقوبي  علر 
السيد) سهم،) (11.483 أي) (14/48
ميمون يعقوبي سوسين وريث بنسبة)
والسيد1) سهم  (11.483 أي) (14/48
سليلة يعقوبي سوسين وريثة بنسبة)
وفي1) بعد  سهم.-) (5.5(2 أي) (7/48
املسير املرحوم السيد محلد يعقوبي)
سوسين أكد الجلع العيم استبداله)
سوسين) يعقوبي  ني  ة  بيلسيد1 

كلسير1 ملد1 ست سنوات.
على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
مي لي:)بلقت�شى عقد محضر املجلس)
علي) األستيذ  تلقيه  الذي  اإل اري 
بيلجد د1،) موثق  العلمي،) الشريف 
،إقترح) (2422 45) آنبر) بتيريخ)
علر) السيد  تأكيد  اإل اري  املجلس 
في منصبه كرئيس) يعقوبي سوسين 
ملجلس اإل ار1 ملد1)6)سنوات ابتداءا)
من)45)أكتوبر)2424)وإعطيئه آليع)
الصالحييت،)وبه تم القبول والتآكيد)

على ذلك من طرفه.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
بيقي) على  املرحوم  أسهم  تقسيم 
الشركيء)وتحد د رأسليلهي االآتليعي

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ))1) آنبر)

2422)تحت رقم)29519.
1199I

GLOFID

ETUDESPAGNE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

GLOFID
196 شيرع السفير بن عيئشة الطيبق 

الثيني الرقم ) ، 24344، الدار 
البيضيء املغرب
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ETUDESPAGNE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 75شيرع 

11  ني ر الطيبق األول الشقة ر169 

- 24444 الدارالبيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

566181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ETUDESPAGNE

تشغيل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

في) الطالبي  اإلرشي   مكتب  وإ ار1 

املغرب والخيرآعنوان املقر االآتليعي)
األول) الطيبق  11) ني ر  75شيرع) (:

الشقة ر169)-)24444)الدارالبيضيء)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد1 سيمية أوريقي):)54)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد1 نرآس نيصح):)54)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد1 سيمية أوريقي عنوانه)ا))

الحي) (2 شقة) إو  مدجل  القصبة 

البيضيء) الدار  (24444 الحسني)

املغرب.

عنوانه)ا)) نيصح  نرآس  السيد1 

 34 زنقة) الجد د1  الد ير  تجزئة 
 24444 1)عين الشق) رقم628)طيبق)

الدار البيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد1 سيمية أوريقي عنوانه)ا))
الحي) (2 شقة) إو  مدجل  القصبة 
البيضيء) الدار  (24444 الحسني)

املغرب
عنوانه)ا)) نيصح  نرآس  السيد 
 1 طيبق) رقم628) (34 الجد د1 زنقة)
البيضيء) الدار  (24444 الشق) عين 

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851263.
1244I

األستيذ علي الشريف العلمي)-موثق-

STE MAXI GRAIN S.A.R.L
إعالن متعد  القرارات

األستيذ علي الشريف العلمي -موثق-
إقيمة  يسلين، العلير1 ب زاوية 

شيرع محلد الخيمس وشيرع الجيش 
امللكي، الطيبق األول، الجد د1. ، 

444)2، الجد د1 املغرب
STE MAXI GRAIN S.A.R.L »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1«
 El(Jadida, :وعنوان مقرهي االآتليعي

 Zone(Industrielle, Lot 46 -
.24000 El(Jadida(Maroc
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.3259

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)45) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
بلقت�شى عقد محضر الجلع) مي لي:)
األستيذ علي) تلقيه  االستثنيئي  العيم 
بيلجد د1،) موثق  العلمي،) الشريف 
بتيريخ)45) آنبر)2422)،)قرر الشركيء)
مي  لي:)-)معي نة وفي1 املرحوم السيد)
محلد يعقوبي سوسين بلوآب إراثة)
 4( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  عدلية 

غشت)2422.
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
-)تم تقسيم حصص املرحوم السيد)
محلد يعقوبي سوسين من الرأسليل)
حصة) ((2.544 بلجلوع) االآتليعي 
إآتليعية بقيلة)144) رهم للحصة،)

السيد1) (: أرملته) التيلي:) الشكل  على 
بنسبة) وريثة  العلمي  مشيش  أسية 
إآتليعية،) حصة  (5.312 أي) (6/48
يعقوبي) ني  ة  السيد1  منهي:) أوال ه 
أي) (7/48 بنسبة) وريثة  سوسين 
6.198)حصة إآتليعية،)السيد علر)
يعقوبي سوسين وريث بنسبة)14/48 
أي)12.396)حصة إآتليعية،)السيد)
ميمون يعقوبي سوسين وريث بنسبة)
14/48)أي)12.396)حصة إآتليعية)
سوسين) يعقوبي  سليلة  والسيد1 
وريثة بنسبة)7/48)أي)6.198)حصة)

إآتليعية
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
محلد) السيد  املرحوم  وفي1  بعد  (-
السيد) تأكيد  تم  سوسين  يعقوبي 
وحيد) كلسير  يعقوبي سوسين  علر 

للشركة.
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

تلخيص مسيهلة الشركيء
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)

تحد د رأسليلهي االآتليعي
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلجد د1 بتيريخ))1) آنبر)

2422)تحت رقم)29524.

1241I

 EMERGENCE
PERFORMANCE

صندوق مشترك للتوظيف
رسليله 1.000.000,00  رهم

الكيئن مقره : الدار البيضيء- زاوية 
أبو ظبي وطريق الجد د1 وازيس

تعد ــل نظــيم التدبيـر
العيمة) الجلعية  بلوآب  (-I
التدبير) ملؤسسة  غيرالعي  ة 
 »VALORIS MANAGEMENT«
املنعقد1 في)31)أكتوبر)2422،)تقرر:

•)تخصيص الصندوق للصندوق)
املنهي املغربي للتقيعد

 Caisse( Interprofessionnelle«
Marocaine(de(Retraite)«)؛

•)تجـد د الرجصة؛

•)تعد ل نظيم التدبير.
من) التدبير  نظيم  اعتلي   تم  (-II
طرف الهيأ1 املغربية لسوق الرسيميل)
 2422 نونبر) (49 بتيريخ) (»AMMC«

.GP22162(تحت رقم
القينوني) بيإل داع  القييم  تم  (-III
املحكلة) لدى  الضبط  بكتيبة 
 19 بتيريخ) البيضيء) للدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854841.
عن املستخلص والبيينيت

1242I

 CAPITAL GESTION
SOLIDARITE

صندوق مشترك للتوظيف
رسليله 1.000.000,00  رهم

الكيئن مقره : الدار البيضيء- زاوية 
أبو ظبي وطريق الجد د1 وازيس

تعد ــل نظــيم التدبيـر
غير) العيمة  الجلعية  بلوآب  (-I
 VALORIS«(العي  ة ملؤسسة التدبير
 31 في) املنعقد1  (»MANAGEMENT

أكتوبر)2422،)تقرر:
لتصبح) الشركة  تسلية  تغيير  (•
»EMERGENCE PATRIMOINE)«)؛

 Axa« ل) الصندوق  تخصيص  (•
Assurance(Maroc«)؛
•)تجـد د الرجصة؛

•)تعد ل نظيم التدبير.
من) التدبير  نظيم  اعتلي   تم  (-II
طرف الهيأ1 املغربية لسوق الرسيميل)
 2422 نونبر) (49 بتيريخ) (»AMMC«

.GP22164(تحت رقم
القينوني) بيإل داع  القييم  تم  (-III
املحكلة) لدى  الضبط  بكتيبة 
 19 بتيريخ) البيضيء) للدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854842.
عن املستخلص والبيينيت

1243I

CAPITAL GARANTI 2011
صندوق مشترك للتوظيف

رسليله 1.000.000,00  رهم
الكيئن مقره : الدار البيضيء- 16)، 

زنقة مصطفى املعيني
تعد ــل نظــيم التدبيـر



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   444

بلوآب مجلس إ ار1 مؤسسة) (-I
التدبير)»WAFA GESTION«)املنعقد)

في)11)ميرس)2422،)تقرر:
لتصبح) الشركة  تسلية  تغيير  (•

»PROFIL FLEXIBLE)«)؛
•)تغيير مد1 الحيي1؛

•)تغيير شبكيت التسويق؛
•)تغيير مراقب الحسيبيت؛

•)تغيير مد1 التوظيف املو�شى به؛
•)تغيير املكتتبين املعنيين؛

•)تغيير الترتيب؛
•)تغيير غرض الصندوق واألهداف)

النوعية؛
•)تغيير املستدل املرآعي؛

•)تغيير استراتيجية االستثلير؛
و رآة) االستثلير  مجـيل  تغيير  (•
مختلف) في  لللخيطر  التعرض 

األسواق؛
قيلة) احتسيب  تغيير  ورية  (•

التصفية؛
تغيير الحيملة ووتير1 نشر قيلة) (•

التصفية؛
االكتتيب) كيفييت  تغيير  (•

واالستر ا ؛
•)تغيير علوالت االكتتيب؛
•)تغيير علوالت االستر ا ؛

•)تغيير حيالت اإلعفيء)من علوالت)
االكتتيب واالستر ا ؛

•)تغيير أتعيب مراقب الحسيبيت؛
•)تغير علولة املؤسسة الو يعة؛

املغربية) الهيأ1  علولة  تغيير  (•
لسوق الرسيميل)»AMMC«؛

حسيب) تدبير  علولة  تغيير  (•
اإلصدار)/)ميروكلير؛

•)تغيير حق القبول)/)ميروكلير؛
•)تعد ل نظيم التدبير.

من) التدبير  نظيم  اعتلي   تم  (-II
طرف الهيأ1 املغربية لسوق الرسيميل)
 2422 نونبر) (23 بتيريخ) (»AMMC«

.GP2217((تحت رقم
القينوني) بيإل داع  القييم  تم  (-III
املحكلة) لدى  الضبط  بكتيبة 
 19 بتيريخ) البيضيء) للدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854844.
عن املستخلص والبيينيت

124(I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

GALISKA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC(Camp(Mangin(Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH(MAROC

GALISKA شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي اقيمة فرح 
كيمب منجين الشقة رقم 2 الطيبق 

االر�شي آليز - 4444) مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131813

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 47) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.GALISKA
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
الصنيعة) منتجيت  وبيع  تصد ر 
(: االآتليعي) املقر  التقليد ةعنوان 
اقيمة فرح كيمب منجين الشقة رقم)
 (4444 (- آليز) االر�شي  الطيبق  (2

مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 144 (: ني  ة) ليسوب  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) ني  ة  ليسوب  السيد1 
 675(4 فوش) مرشيل  زنقة  (87

اوستوالد فرنسي.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) ني  ة  ليسوب  السيد1 
 675(4 فوش) مرشيل  زنقة  (87

اوستوالد فرنسي
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم))275)1.

1245I

ste(destmar

مراس لوجيستيك
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste(destmar
 place(roudani(rue(abdellah(el

 habti(rsd(al(qods(n°34, tanger ،
90000، tanger(maroc

مراس لوآيستيك شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع ابي 
حسن الشي لي إقيمة ور 1 رقم 2 
الطيبق السفلي طنجة - 94444 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.12(283

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (23 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
لوآيستيك) مراس  الوحيد  الشريك 
144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 
ابي) اإلآتليعي شيرع  وعنوان مقرهي 
 2 رقم) ور 1  إقيمة  الشي لي  حسن 
 94444 (- طنجة) السفلي  الطيبق 

طنجة املغرب نتيجة ل):)إفالس.
شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
ابي حسن الشي لي إقيمة ور 1 رقم)
 94444 (- السفلي طنجة) الطيبق  (2

طنجة املغرب.)

و عين:

السيد)1))محلد شقور وعنوانه)ا))
طنجة) كورطيس  هرنين  زنقة  (16

((1( املغرب كلصفي) طنجة  (94444

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)شيرع ابي حسن)

الطيبق) (2 رقم) ور 1  إقيمة  الشي لي 

السفلي طنجة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

49) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)725)1.

1246I

FOUZMEDIA

N.Y SET
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

N.Y SET شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الرقم 

س29 أليينس  ارني املحالت رقم 

)-5-6 و7 - 444)1 القنيطر1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

63565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2421 15) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 N.Y (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SET



445 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

استغالل) (: غرض الشركة بإ جيز)
مقهى تضم)5)أشخيص على األقل

سنيك
الخفيفةعنوان) لللأكوالت  محل 
املقر االآتليعي):)الرقم س29)أليينس)
 ارني املحالت رقم)6-5-4)و7)-)444)1 

القنيطر1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عبدالكريم) سللين  السيد 
 41 الشقة) س  (29 الرقم) عنوانه)ا))
تجزئة أليينس  ارني الشطر)2)مرحلة)

ب مهد ة)444)1)القنيطر1 املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالكريم) سللين  السيد 
 41 الشقة) س  (29 الرقم) عنوانه)ا))
تجزئة أليينس  ارني الشطر)2)مرحلة)

ب مهد ة)444)1)القنيطر1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2421)تحت رقم)-.
1247I

ADVOLIS

MOAB IMMOBILIER
إعالن متعد  القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

MOAB IMMOBILIER »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: إقيمة 
اطلس فلوري ب 1رقم 1، شيرع 
موالي رشيد - 94444 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.119741

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)29)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:41 رقم) قرار 
عبد) رحيوي  السيد  وهب  مي لي:)
السيد) لفيئد1  حصة  (54 القي ر)

رحيوي محلد.
على) الذي  نص  (:42 رقم) قرار 
القينوني) الشكل  تحويل  مي لي:)
للشركة من)»)شركة ذات املسؤولية)
املحدو 1«)الى)»شركة ذات مسؤولية)

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)»
على) الذي  نص  (:43 رقم) قرار 
العيم) الجلع  اعضيء) اتفق  مي لي:)
عبد) رحيوي  السيد  مغي ر1  على 
من) واستقيلته  للشركة  القي ر 
منصبه كلسيرمشيرك وبذلك  كون)
السيد رحيوي محلد املسير الوحيد)
الصالحية) كيمل  واعطيئه  للشركة 
لتسير وتلثيل الشركة وذلك ملد1 غير)

محدو 1
على) الذي  نص  (:4( رقم) قرار 
مي لي:)اتفق اعضيء)الجلع العيم على)

تحيين القينون االسي�شي للشركة)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
الذي) بند رقم القينون االسي�شي:)
القينون) تحيين  مي لي:) على   نص 

االسي�شي للشركة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
)1) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264629.

1248I

CAF MANAGEMENT

ARTLEKIN
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهنيء ، 
24214، الدار البيضيء املغرب

ARTLEKIN شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي الهني 
زنقة 19 رقم 14 - 24214 الدار 

البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.322323

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (14 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
ARTLEKIN)مبلغ رأسليلهي)144.444 
اإلآتليعي حي)  رهم وعنوان مقرهي 
الهني زنقة)19)رقم)14)-)24214)الدار)
إنعدام) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضيء)

األنشطة للشركة.
و حد  مقر التصفية ب حي الهني)
الدار) (24214 (- (14 رقم) (19 زنقة)

البيضيء)املغرب.)
و عين:

السيد)1))ليلى لقاللش وعنوانه)ا))
 24214  14 رقم) (19 زنقة) الهني  حي 
((1( كلصفي) املغرب  البيضيء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم))85112.
1249I

AB COMPTA NORD

MAHATTA AIN DALIA
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وفي1 شريك

AB COMPTA NORD
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
MAHATTA AIN DALIA شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 234 حي 
عين  الية الصغير1 طنجة 94474 

طنجة املغرب.
وفي1 شريك

رقم التقييد في السجل التجيري 
.148575

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)12) آنبر)2422)تم اإلعالم)
بوفي1 الشريك محلد الزوا ي وتوزيع)
لرسم) (

ً
تبعي الورثة  على  حصصه 

 2422 أكتوبر) (17 في) املؤرخ  اإلراثة 
بيلشكل األتي):

 3 (، الزوا ي) احلد  السيد)1))
حصة.

 3 (، الزوا ي) زكرييء) السيد)1))
حصة.

السيد)1))وليد الزوا ي)،)3)حصة.

السيد)1))كوثر الزوا ي)،)1)حصة.
 1 (، الزوا ي) عيئشة  السيد)1))

حصة.
 5 (، عطوف) لطيفة  السيد)1))

حصة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم))1515.
1214I

MARCHICA CONSEIL

SAMSUN INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
)) ، شيرع طوكيو، الطيبق 1، شقة 

1، النيظور. ، 62444، النيظور 
املغرب

SAMSUN INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 
عالل ابن عبد هللا رقم 36 الطيبق 
الثيلث النيظور - 62444 النيظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

23331
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2421 نونبر) (4(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.SAMSUN INVEST
1.)مقيول) (: غرض الشركة بإ جيز)

االشغيل والبنيء.
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2.)مقيول الهند1 املدنية.

3.)تيآر ا وات املكتب.عنوان املقر)

االآتليعي):)شيرع عالل ابن عبد هللا)

(- النيظور) الثيلث  الطيبق  (36 رقم)

62444)النيظور املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

حصة) (844 (: آيي ) انوار  السيد 

بقيلة)144) رهم للحصة.

 144 (: بويعلي ) محلد  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد آليل القبيتي):)144)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد انوار آيي  عنوانه)ا))شيرع)

بومية اشويحية بركين)63254)بركين)

املغرب.

السيد محلد بويعلي  عنوانه)ا))

 وار املهندس الجزير1 بوعرك النيظور)

62423)النيظور املغرب.

عنوانه)ا)) القبيتي  آليل  السيد 

حي سيدي مو�شى بني انصير النيظور)

62454)النيظور املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد انوار آيي  عنوانه)ا))شيرع)

بومية اشويحية بركين)63254)بركين)

املغرب

السيد محلد بويعلي  عنوانه)ا))

 وار املهندس الجزير1 بوعرك النيظور)

62423)ٍالنيظور املغرب

عنوانه)ا)) القبيتي  آليل  السيد 

حي سيدي مو�شى بني انصير النيظور)

62454)النيظور املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلنيضور بتيريخ))2) آنبر)

2421)تحت رقم)742).

1211I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ROSE AMENAGEMENT
إعالن متعد  القرارات

 L›ORIENTATION(DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE(ABOU(TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES(MAROC
ROSE AMENAGEMENT »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: تجزئة 
أميل رقم 3)2 زنقة توريرت حي 

األمل طريق صفرو قيس - 34444 
فيس املللكة املغربية.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.33663
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)23)نونبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:41 رقم) قرار 
رأسليل) من  (75% تحرير) مي لي:)
مقيصة) إآراء) الشركة على حسيب 
املقدار) املحد 1  الشركة  مع   ون 

واملستحقة للشركيء)الدائنين
على) الذي  نص  (:42 رقم) قرار 
من) الشركة  رأسليل  رفع  مي لي:)
 544444.44 الى) 144444.44) رهم 
مع   ون) مقيصة  بإآراء)  رهم 
واملستحقة) املقدار  املحد 1  الشركة 
ومكتتبة) محرر1  الدائنين،) للشركيء)
بنسبة) بأكللهي وأسندت الى الشركيء)

متسيوية
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)45:)الذي  نص على مي لي:)
 14444.44 رفع رأسليل الشركة من)
544444.44) رهم بإآراء)  رهم الى)
املحد 1) الشركة  مع   ون  مقيصة 

املقدار واملستحقة للشركيء)الدائنين
على) الذي  نص  (:46 رقم) بند 
رأسليل) من  (75% تحرير) مي لي:)
مقيصة) إآراء) الشركة على حسيب 
املقدار) املحد 1  الشركة  مع   ون 

واملستحقة للشركيء)الدائنين

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5393.

1212I

AFIDACOM

AQORAR HUILERIE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

افيدكوم 
7 و17 تجزئة السيكون األطلس 
طريق صفرو ، 34444، فيس 

املغرب.
إعالن عن قفل التصفية.

شركة AQORAR HUILERIE شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1 في طور 

التصفية
وعنوان مقرهي االآتليعي : أغبيلو 
أقورار قيي 1 لواتة صفرو - 34441 

صفرو املغرب 
مبلغ رأسليلهي 144.444  رهم 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.3475

السيد) املصفي:) وعنوان  اسم 
العبي ي عبد العزيز الحيمل لبطيقة)
 96787C رقم) الوطنية  النعريف 
طريق) الكلومب  تجزئة  (29 وعنوانه)

اموزار)34441)صفرو املغرب)
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
 27/09/2022 في) املؤرخ  للشركيء،)

تقرر مي  لي):
مصفي) تقرير  على  املصي قة  (•
التصفية) بعللييت  املتعلق  الشركة 

التي قيم بهي.
•)تسليم وصل إبراء)لللصفي عن)

عللييت التصفية.
لشركة) التصفية  قفل  تقرير  (•
ذات) شركة  (AQORAR HUILERIE
من) ابتداء) (، املحدو 1) املسؤولية 
تيريخ الجلع العيم االستثنيئي املذكور)

أعاله.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 16 بتيريخ) االبتدائية بلد نة صفرو 

 آنبر)2422)تحت رقم)404/2022.

1213I

FIDUCIAIRE(CONSULTING(AKABBAL(SARL

J-CONFECTION

إعالن متعد  القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL(SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN

 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

J-CONFECTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1 ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: طنجة 

املنطقة الصنيعية املجد قطعة )84 

- 94444 طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 

.123743

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)28)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 

السيد علر الكيتي  تنيزل عن) مي لي:)

والنقل بلوآب) )ألف سهم)) (1،000

الضلينيت العي  ة للحقيئق والقينون)

،)وامللتلكيت لصيلح السيدعز الد ن)

الكيتي.

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

استقيلة املسير السيد الكيتي علر

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  (:6-7 رقم) بند 

الكيتي.) الد ن  عز  السيد  مي لي:)

1،000)حصة إآتليعية

على) الذي  نص  (:15 رقم) بند 

تعين مسير آد د السيد عز) مي لي:)

الد ن الكيتي

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

45) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)))2642.

121(I
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نجالء)البكيري

SOFT NORTH LINE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
نجالء البكيري

ص.ب 585 امزورن الحسيلة ، 
32254، امزورن املغرب

SOFT NORTH LINE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي بركم 

1 - 32254 امزورن املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
3955

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 SOFT (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.NORTH LINE
بيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

الفواكه بيلجللة
التجير1 والتوزيع

املقر) والتصد رعنوان  االستيرا  
 32254 (- (1 بركم) حي  (: االآتليعي)

امزورن املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
(: زجنين) الد ن  صالح  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
زجنين) الد ن  صالح  السيد 
 32254  47 زنقة) (5( عنوانه)ا))

امزورن املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

زجنين) الد ن  صالح  السيد 
 32254  47 زنقة) (5( عنوانه)ا))

امزورن املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 15 بتيريخ) بيلحسيلة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)1121.
1215I

سيكوآيس شلم

 STE AVD ENERGIE MAROC
)SARL (AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

سيكوآيس شلم
98 شيرع عبد الكريم الخطيبي ، 

32444، الحسيلة املغرب
 STE AVD ENERGIE MAROC

SARL (AU) شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار أ ت 
القي�شي آليعة امرابطن - 32242 

آليعة امرابطن املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.2229

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (28 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
 STE AVD ENERGIE(الشريك الوحيد
MAROC SARL (AU))مبلغ رأسليلهي)
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
اإلآتليعي  وار أ ت القي�شي آليعة)
آليعة امرابطن) (32242 (- امرابطن)

املغرب نتيجة ل):)اقتصي ي.
و حد  مقر التصفية ب  وار أ ت)
 32242 (- القي�شي آليعة امرابطن)

آليعة امرابطن املغرب.)
و عين:

بنلتهيمي) فكري  السيد)1))
وعنوانه)ا)) وار أ ت القي�شي)32242 
آليعة امرابطن املغرب كلصفي))1))

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 1( بتيريخ) بيلحسيلة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)1)3.

1216I

CANOCAF SARL

MOBER
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CANOCAF SARL

شيرع الجيش امللكي زنقة الخنسيء 
رقم 7 الطيبق الثيني رقم 43 

 NADOR ،62444 ،النيظور

MAROC

MOBER شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

البستين رقم 167 بوعرك - 62423 

النيظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.5743

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (17 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

مبلغ) (MOBER الوحيد) الشريك 
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

البستين) تجزئة  اإلآتليعي  مقرهي 
النيظور) (62423 (- بوعرك) (167 رقم)

نشيط) نهي ة  (- (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

 62423 (- بوعرك) (167 البستين رقم)

النيظور املغرب.)

و عين:

برابح) مصطفى  السيد)1))
النيظور) (62444 النيظور) وعنوانه)ا))

املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)24) آنبر)

2422)تحت رقم)5454.

1217I

AMR CENTER

CMN&COM
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMR CENTER

 77RUE(MOHAMED(SMIHA 8

 ETAGE ، 20080، CASABLANCA

MAROC

CMN&COM شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 77 زنقة 

محلد سليحة طيبق 8 - 24484 

الدار البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.52(4(7

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر حل) (2422 نونبر) (15 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

الشريك الوحيد)CMN&COM)مبلغ)
وعنوان) 14.444) رهم  رأسليلهي)
محلد) زنقة  (77 اإلآتليعي) مقرهي 

الدار) (24484 (- (8 طيبق) سليحة 

انعدام) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضيء)

النشيط التجيري.
زنقة) (77 و حد  مقر التصفية ب)

املغرب) (8 طيبق) سليحة  محلد 

24484)الدار البيضيء)املغرب.)

و عين:

سعداني) محلد  السيد)1))
وعنوانه)ا))22)زنقة هينري   نوطيبق)

62253) ريوش املغرب كلصفي)  1(

)1))للشركة.
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وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851498.

1218I

SOCOGESE

MODE STUDIO FES
شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تجد د مد1 مزاولة مهيم املسير ن

SOCOGESE
شيرع ولي العهد إقيمة موالي الكيمل 

فيس ، 34444، فيس املغرب
MODE STUDIO FES »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: 1 عند 

شركة »طيكسنور« املنطقة 
الصنيعية الدكيرات - 34444 فيس 

املغرب.
»تجد د مد1 مزاولة مهيم املسير ن«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.22867
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)16) آنبر)2422
مهيم) مزاولة  مد1  تجد د  تقرر 

املسير ن ملد1:)6)سنوات.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)2022/5396.

1219I

ALEXANDRIS(COMPTA(-(SARL

- CADIC MAROC - SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
CADIC(MAROC - SARL - شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زاويــة 
شــيرع عبـد املــومــن وزنقـــة سليـــة 
رقــم 24 الـطــيبــق 5 حــي النخيـــل -- 

4)243 الدار البيضيء املغــــــرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.88.365

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)27)شتنبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
وزنقـــة) املــومــن  عبـد  شــيرع  »زاويــة 
حــي) (5 الـطــيبــق) (24 رقــم) سليـــة 
البيضيء) الدار  (243(4 (-- النخيـــل)
»القـــيئــد لــوطــراكـــســين) إلى) (« املغــــــرب)
الدار البيضيء) (27223 (--  ار بـــوعـــز1)

املــغـــرب)».
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851.299.
1224I

FIDUCIAIRE(CONSULTING(AKABBAL(SARL

MSN BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL(SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
MSN BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي طنجة 7) 
شيرع الحسن الثيني الطيبق 2 رقم 

5. - 94444 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
133331

في) مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 12) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 MSN (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.BUILDING
الترويج) (- (: غرض الشركة بإ جيز)

العقيري.
أو) ملتلكيت  على  -االستحواذ 
مصيلح في أي شركيت أو مؤسسيت)

مليثلة أو مختلفة.
واالستيرا ) والبيع  الشراء) (-
والسلسر1) والتلثيل  والتصد ر 
 اجل وجيرج آليع املنتجيت واملوا )

واملعدات وامالت.
املتنوعة) بيألعليل  القييم  (-
الطرق) وأعليل  املبيني  وتقسيم 
وإنشيء) و راسة  والطالء) والسبيكة 
التقسيليت والطرق وإنشيء)املسيرات)
والتجهيزات) البنيء) أعليل  وآليع 
الهندسية األجرى املدنية بشكل عيم.

-)تقسيم األرض بشكل عيم.
-)اقتنيء)آليع العقيرات املبنية أو)

املزمع إنشيؤهي وبيعهي.
إنشيء)آليع املبيني لالستخدام) (-
السكني) أو  الصنيعي  أو  التجيري 
عن) سواء) املبيني  هذه  وتشغيل 
أجرى) طريقة  بأي  أو  اإل جير  طريق 
إلى) تقسيلهي  الخصوص  وآه  وعلى 
طوابق وشقق بهدف تشغيلهي في إطير)
قوانين) تنظم  التي  النيفذ1  القوانين 

امللكية املشتركة بيملغرب.
-)التقد م أو املشيركة في أي سوق)
أو طلب عطيءات بيإلشير1 إلى األشييء)

املذكور1 أعاله
العللييت) آليع  (، عيم) بشكل  (-
أو) امليلية  أو  التجيرية  أو  الصنيعية 
املتعلقة بشكل) العقيرية  أو  املنقولة 
بيألنشطة) مبيشر  غير  أو  مبيشر 
املحتلل) من  التي  أو  أعاله  املذكور1 
أن تعزز تطوير الشركة.عنوان املقر)
7))شيرع الحسن) :)طنجة) االآتليعي)
 94444 (- (.5 رقم) (2 الطيبق) الثيني 

طنجة املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

النقليوي) سعيد  محلد  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444 (:

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
النقليوي) سعيد  محلد  السيد 
طنجة) (94444 طنجة) عنوانه)ا))

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
سعي ) جييطي  زرهوني  السيد1 
طنجة) (94444 طنجة) عنوانه)ا))

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم))26487.

1221I

FIDUCIAIRE(CONSULTING(AKABBAL(SARL

MODULAR TANGER
إعالن متعد  القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL(SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
MODULAR TANGER »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: طنجة 

12 جيلد بن الوليد طيبق3 رقم 8 - 
94444 طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.132389
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في))1) آنبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
 544 السيد جيلق محلد شهبيز  بيع)
بلوآب) وينقل  (، سهم) )جلسليئة))
والقينون) للواقع  العي  ة  الضلينيت 
محلد) السيد  لصيلح  سهم  ((544(،

ر�شى قويد.
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قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

محلد) السيد  آد د  كشريك  قبول 
ر�شى قويد)

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

على) الذي  نص  (:6-7 رقم) بند 

شهبيز) محلد  جيلق  محلد  مي لي:)

رضي) محلد  إآتليعية  حصة  (544

حصة إآتليعية إآليلي) (544 قويد)

1444)وحد1

على) الذي  نص  (:15 رقم) بند 

آد د) مشيرك  مد ر  إضيفة  مي لي:)

السيد محلد ر�شى قويد

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)4)2647..

1222I

TRANSPARENCE(COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION(-T2CS

ZEVARED
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رفع رأسليل الشركة

TRANSPARENCE(COMPTA--

CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL(MASSAR(ROUTE

 DE(SAFI(APPT(N°9 2EME

 ETAGE(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH(MAROC

ZEVARED شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار 

محيمد ة الويدان - 1143) مراكش 

املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.(6811

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تم) (2422 نونبر) (15 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 

 14.444« أي من) »994.444) رهم«)

عن) »1.444.444) رهم«) إلى)  رهم«)

أو) نقد ة  حصص  تقد م  (: طريق)

عينية.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

21) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم))1391.

1223I

FIDUCIAIRE(CONSULTING(AKABBAL(SARL

 PARAPHARMACIE GREEN

LOTUS
إعالن متعد  القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL(SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN

 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

 PARAPHARMACIE GREEN

LOTUS »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: طنجة ، 

3 ، شيرع أبو بكر الرازي. - 94444 

طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.69673

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)16)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

العالمة) الشركة  اسم  إلى  أضف 

M INSTITUT«(التيلية

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

لغرض) اآتليعية  أنشطة  إضيفة 

مستحضرات) تسويق  (- الشركة:)

التجليل الطبيعية والحيوانيت.

على) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 
مي لي:)زيي 1 رأس امليل من  رهم.)من)

600،000.00) رهم) إلى) (10،000.00

بقيلة) سهم  (5944 بإصدار) وذلك 

بيلكيمل) (144.44 تحرير)  رهم.) تم 

تعويض) طريق  عن  االكتتيب  عند 

بعض املطيلبيت السيئلة واملستحقة)

الدفع لللشتركين ضد الشركة.

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
M INSTITUT«(العالمة التيلية

بند رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
التجليل) مستحضرات  تسويق 

الطبيعية والحيوانيت.
على) الذي  نص  (:6-7 رقم) بند 
مي لي:)رأس امليل)600،000.00) رهم

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
48) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264399.
122(I

SERVIAP

AZ JE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SERVIAP
رقم 1 زاوية شيرع طيرق بن زيي  
بنسليلين ، 13444، بنسليلين 

املغرب
AZ JE TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 76 رالقي د 
علر بن سليلين - 13444 بن 

سليلين املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.6537

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) )1) آنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
الشريك الوحيد)AZ JE TRANS)مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
76)رالقي د علر بن) مقرهي اإلآتليعي)
سليلين)-)13444)بن سليلين املغرب)

نتيجة ل):)ازمة ميلية.
 76 ب) التصفية  مقر  حد   و 
رالقي د علر بن سليلين)-)13444)بن)

سليلين املغرب.)
و عين:

مقدم) القي ر  عبد  السيد)1))
وعنوانه)ا))1496)زنقة سيدي لحسن)
 64844 تيوريرت) غشت  (24 حي)
تيوريرت املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 21 بتيريخ) سليلين  ببن  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)7)6.

1225I

FOUZMEDIA

JUST SAY
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

JUST SAY شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 14) شيرع 

الزرقطوني اقيمة حلد الشقة 1 - 

24444 الدار البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

56(751

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 JUST (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.SAY

تنظيم) (- (: غرض الشركة بإ جيز)

الحفالت

االآتليعي) املقر  التجير1عنوان  (-

شيرع الزرقطوني اقيمة حلد) ((14 (:

البيضيء) الدار  (24444 (- (1 الشقة)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
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والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد السيوطي ا  ب عنوانه)ا))
 ( الشقة) علي  االميم  شيرع  (129

444)1)القنيطر1 املغرب.
عنوانه)ا)) رآيء) كلوش  السيد1 
شيليء) اقيمة  العدوية  ربيعة  زنقة 
الطيبق)1)الشقة)2)الآيروند)24444 

الدار البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السيوطي ا  ب عنوانه)ا))
 ( الشقة) علي  االميم  شيرع  (129

444)1)القنيطر1 املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 47 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)-.

1226I

FOUZMEDIA

COPERATIVA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
COPERATIVA شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي الرقم 352 
تجزئة العصيم - 444)1 القنيطر1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
54729

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (42
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.COPERATIVA
قيعة) (- (: بإ جيز) الشركة  غرض 

العروض
-)كراء)قيعة تنظيم الخفالتعنوان)
تجزئة) (352 الرقم) (: املقر االآتليعي)

العصيم)-)444)1)القنيطر1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) محلد  اسبير1  السيد 
فيي بريلو ستلبر الرقم)17)فوتسيشيو)

54144)فير نز ا طيليي.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) محلد  اسبير1  السيد 
فيي بريلو ستلبر الرقم)17)فوتسيشيو)

54144)فير نز ا طيليي
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلقنيطر1 بتيريخ))1)نونبر)

2422)تحت رقم)-.

1227I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE SUDMAR
إعالن متعد  القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SOCIETE SUDMAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: تجزئة 
1 تجزئة لوريني 1 حي نجيح األمير - 

6424) اسفي املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.6431

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في))2)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
الخلفيوي) محلد  السيد  تفويت 
حصة و السيد توفيق بصور) (8444
املصطفى) والسيد  حصة  (8444
السيد) و  حصة  (8444 الخلفيوي)
للسيد) حصة  (8444 كوكبي) عبيس 

الصغير السخيفي
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
قبول استقيلة املسير املشيرك السيد)
السيد) وتعيين  الخلفيوي  محلد 
مشيرك) كلسير  السخيفي  الصغير 

وحيد ملد1 غير محدو 1
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
تحويل الشكل القينوني للشركة من)
إلي) شركة ذات املسؤولية املحدو 1 
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 ذات)

الشريك الوحيد)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
النظيم) من  و7) (6 الفصول) تعد ل 

االسي�شي للشركة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (4( بتيريخ) بآسفي  االبتدائية 

2422)تحت رقم)8)9.
1228I

FIDINO CONSEIL

HQS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDINO CONSEIL
 N°11 RUE(AZIZ(BELLAL 5EME

 ETAGE(MAARIF(CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC

HQS MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 217 
شيرع إبراهيم الرو اني إقيمة الفتح 

الطيبق 1 رقم 3 - 24444 الدار 
البيضيء املللكة املغربية.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.374421

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تقرر) (2422 شتنبر) (22 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (HQS MAROC حل)

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسليلهي)14.444) رهم)

 217 رقم) اإلآتليعي  وعنوان مقرهي 

شيرع إبراهيم الرو اني إقيمة الفتح)

الدار) (24444 (- (3 رقم) (1 الطيبق)

البيضيء)املللكة املغربية نتيجة لقرار)

الشريك الوحيد.

و عين:

الرفيس) جد جة  السيد)1))

5)زنقة ابو زيد الدا و�شي) وعنوانه)ا))

الدار) (24444 املعيريف) ش7) ط))

البيضيء)املللكة املغربية كلصفي))1))

للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

 217 2422)وفي رقم) نونبر) (1( بتيريخ)

شيرع إبراهيم الرو اني إقيمة الفتح)

الدار) (24444 (- (3 رقم) (1 الطيبق)

البيضيء)املللكة املغربية.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)94)851.

1229I

ATLAS IMMB PLAN

ATLAS IMMB PLAN
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATLAS IMMB PLAN

 BD(ZERKTOUNI(ETAGE (6

 2 APRT(N 6 ، 13000،

CASABLANCA MAROC

ATLAS IMMB PLAN شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 6) شيرع 

الزرقطوني الطيبق 2 رقم 6 الدار 

البيضيء - 28814 الدار البيضيء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

564541

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 ميي) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ATLAS(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي

.IMMB PLAN

جدميت) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

متنوعة وجدميت البنيءعنوان املقر)

الزرقطوني) شيرع  ((6 (: االآتليعي)
(- البيضيء) الدار  (6 رقم) (2 الطيبق)

28814)الدار البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

العزيز) عبد  هدهو ي  السيد 

144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444 (:

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

العزيز) عبد  هدهو ي  السيد 

ابي) شيرع  (3 الشفيء) عين  عنوانه)ا))

شعيب الدكيلي رقم)61 24554)الدار)

البيضيء)املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز) عبد  هدهو ي  السيد 

ابي) شيرع  (3 الشفيء) عين  عنوانه)ا))

الدار) (24554 رقم) الدكيلي  شعيب 

البيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 31 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)3991)8.

1234I

NCG EXPERTISE

MY LITTLE DARLING
شركة ذات مسؤولية محدو 1 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
MY LITTLE DARLING شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مكتب رقم 
ب )1 اقيمة فجوى شيرع الحسن 
2 طريق الصوير1 مراكش - 4444) 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131761

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 MY (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.LITTLE DARLING
وكيلة) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

اتصيالت وتسويق رقمي
املقر) واالسترا عنوان  التصد ر 
 1( ب) رقم  مكتب  (: االآتليعي)
طريق) (2 اقيمة فجوى شيرع الحسن)
مراكش) ((4444 (- الصوير1 مراكش)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 FOFANA EL HASSANE السيد)
144) رهم) بقيلة) حصة  (:( 1.000

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

 FOFANA EL HASSANE السيد)

عنوانه)ا).)4444))مراكش املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

 FOFANA EL HASSANE السيد)

عنوانه)ا).)4444))مراكش املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2699)1.

1231I

النيظور للحسيبيت

KONIG CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

النيظور للحسيبيت

شيرع االمير سيدي محلد الحي 

اال اري سيتي املحلد ة بلوك   

الطيبق الثيني رقم 5 ، 62444، 

النيظور املغرب

KONIG(CAR شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

املسير1 علير1 ا لين الطيبق الثيني 

الشقة رقم ) النيظور 62444 

النيظور املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.16(37

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم) (2422 نونبر) (15 في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 

من) أي  »1.244.444) رهم«)

 1.844.444« إلى) »644.444) رهم«)

مقيصة) إآراء) (: طريق) عن   رهم«)

املقدار) املحد 1  الشركة  مع   ون 

واملستحقة.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)21) آنبر)

2422)تحت رقم)5452.

1232I

النيظور للحسيبيت

ORIMTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

النيظور للحسيبيت

شيرع االمير سيدي محلد الحي 

اال اري سيتي املحلد ة بلوك   

الطيبق الثيني رقم 5 ، 62444، 

النيظور املغرب

ORIMTRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي 

لعرا�شي رقم 25 تجزئة الزروالي 

النيظور 62444 النيظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.13787

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 12) آنبر) املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسليلهي) مبلغ  (ORIMTRANS

مقرهي) وعنوان  94.444) رهم 

اإلآتليعي حي لعرا�شي رقم)25)تجزئة)

النيظور) (62444 النيظور) الزروالي 
الوصول) -عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

ملبتغى الشركة.

حي) ب  التصفية  مقر  حد   و 

الزروالي) تجزئة  (25 رقم) لعرا�شي 

املغرب)62444)النيظور املغرب.)

و عين:

عثليني) حفيظ  السيد)1))
وعنوانه)ا))حي اصبيني زنقة)57)رقم)2 

62444)النيظور املغرب كلصفي))1))

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)24) آنبر)

2422)تحت رقم)9)54.

1233I
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النيظور للحسيبيت

ORIMTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

النيظور للحسيبيت
شيرع االمير سيدي محلد الحي 
اال اري سيتي املحلد ة بلوك   
الطيبق الثيني رقم 5 ، 62444، 

النيظور املغرب
ORIMTRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : حي 
لعرا�شي رقم 25 تجزئة الزروالي 
النيظور 62444 النيظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.13787
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 19) آنبر) في) املؤرخ 
ذات) شركة  (ORIMTRANS حل)
رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 
مقرهي) وعنوان  94.444) رهم 
اإلآتليعي حي لعرا�شي رقم)25)تجزئة)
النيظور) (62444 النيظور) الزروالي 
املغرب نتيجة ل-عدم الوصول ملبتغى)

الشركة.
و عين:

عثليني) حفيظ  السيد)1))
وعنوانه)ا))حي اصبيني زنقة)57)رقم)2 
62444)النيظور املغرب كلصفي))1))

للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
حي) وفي  (2422 12) آنبر) بتيريخ)
الزروالي) تجزئة  (25 رقم) لعرا�شي 

النيظور)62444)النيظور املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)21) آنبر)

2422)تحت رقم)5461.
123(I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE NELSON CENTER SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير آد د للشركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، آرسيف 

املغرب
 STE NELSON CENTER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

محلد الخيمس ملك نيفتيح وليم 
الطيبق االول آرسيف - 35144 

آرسيف املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.1455

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تم تعيين) 49) آنبر) املؤرخ في)
مسير آد د للشركة السيد)1))اللبير)

محلد كلسير وحيد
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتيريخ)22) آنبر)

2422)تحت رقم)1465/2022.

1235I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE NELSON CENTRE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، آرسيف 

املغرب
 STE NELSON CENTRE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

محلد الخيمس ملك نيفتيح وليم 
الطيبق االول آرسيف - 35144 

آرسيف املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.1455

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 49) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):

تفويت السيد))1))مصطفى اللوش)
544)حصة اآتليعية من أصل)544 
حصة لفيئد1 السيد))1))محلد اللبير)

بتيريخ)49) آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتيريخ)22) آنبر)

2422)تحت رقم)1465/2022.
1236I

GESTION ALJANOUB

ATTRACT WAY
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعي 1 علير1 رقم 
2 الطيبق الثيلث العيون ، 74444، 

العيون املغرب
ATTRACT WAY شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مد نة 25 
ميرس رقم 323 بلوك Y العيون - 

74444 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
((459

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 13) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ATTRACT WAY
نقل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
البضيئع),)استيرا ),)تصد ر),)تسويق)
تقد م) (, ,املوا ) آليع أنواع املعدات)
واستشيرات...عنوان) الخدميت 
ميرس) (25 مد نة) (: االآتليعي) املقر 
 74444 (- العيون) (Y بلوك) (323 رقم)

العيون املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

(: الهيل) اللطيف  عبد  السيد 
144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
الهيل) اللطيف  عبد  السيد 
االلفة) رييض  اقيمة  عنوانه)ا))
االلفة) (34 3)رقم) 5)مدجل) مجلوعة)
البيضيء) الدار  (24224 البيضيء)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
الهيل) اللطيف  عبد  السيد 
االلفة) رييض  اقيمة  عنوانه)ا))
االلفة) (34 3)رقم) 5)مدجل) مجلوعة)
البيضيء) الدار  (24224 البيضيء)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3564/2022.
1237I

GESTION ALJANOUB

SET MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعي 1 علير1 رقم 
2 الطيبق الثيلث العيون ، 74444، 

العيون املغرب
SET MEDIA شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي مد نة 25 
ميرس رقم 554 بلوك X العيون - 

74444 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
((457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 13) آنبر)



453 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 SET (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MEDIA

إ ار1) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

(, تصد ر) (, ,استيرا ) اإلعالنيت)

,املوا ) املعدات) أنواع  تسويق آليع 

(، استشيرات) (، الخدميت) ,تقد م  (،

املبيشر...عنوان) والتسويق  التدريب 

ميرس) (25 مد نة) (: االآتليعي) املقر 

 74444 (- العيون) (X بلوك) (554 رقم)

العيون املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

(: الهيل) اللطيف  عبد  السيد 

144) رهم) بقيلة) حصة  (1.444

للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

الهيل) اللطيف  عبد  السيد 

االلفة) رييض  اقيمة  عنوانه)ا))

االلفة) (34 3)رقم) 5)مدجل) مجلوعة)

البيضيء) الدار  (24224 البيضيء)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

الهيل) اللطيف  عبد  السيد 

االلفة) رييض  اقيمة  عنوانه)ا))

االلفة) (34 3)رقم) 5)مدجل) مجلوعة)

البيضيء)24224)العيون املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3563/2022.

1238I

ste(ovada

 STE EXPORT
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

ste(ovada
 mezanine(n°2 melk(el(khamar
 av(tayeb(guennad ، 35100،

guercif(maroc
 STE EXPORT DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 1)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي املحل رقم 
 guercif 35144 - 1 قرب مسجد بدر

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.1(91

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (28 املؤرخ في)
 STE(1 شركة ذات املسؤولية املحدو
مبلغ) (EXPORT DISTRIBUTION
وعنوان) 14.444) رهم  رأسليلهي)
قرب) (1 مقرهي اإلآتليعي املحل رقم)
مسجد بدر)-)guercif 35144)املغرب)

نتيجة ل):)انعدام اي نشيط تجيري.
و حد  مقر التصفية ب املحل رقم)
 35144 املغرب) بدر  قرب مسجد  (1

guercif)املغرب.)
و عين:

حدراوي) ميلو   السيد)1))
 35144 بخوشة) تجزئة  وعنوانه)ا))
((1( كلصفي) املغرب  (GUERCIF

للشركة.
سعيد) امحلد  السيد)1))
آرسيف) ملوية  شيرع  وعنوانه)ا))
guercif)املغرب كلصفي))1))  35144

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتيريخ)22) آنبر)

2422)تحت رقم)1455/2022.
1239I

NCG EXPERTISE

ARDIANE IT MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 1 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
ARDIANE IT MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 
45 رقم 1497 تجزئة املسير الحي 

الصنيعي مراكش - 4444) مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131971

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.ARDIANE IT MAROC
استيرا ) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

وتصد ر
تنفيذ) في  العللية  املسيعد1  (-
واكتسيب) التوظيف  استراتيجييت 

املواهب)؛
تنفيذ) في  التشغيلية  املسيعد1  (-
واكتسيب) التنقيب  استراتيجييت 

العلالء)؛
للشركيت) الخلفي  املكتب  -) عم 
القيبضةعنوان املقر االآتليعي):)رقم)
الحي) املسير  تجزئة  (1497 رقم) (45
مراكش) ((4444 (- الصنيعي مراكش)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 ARDIANE GROUP الشركة)
144) رهم) بقيلة) حصة  (:( 100

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 ARDIANE GROUP الشركة)
 Bâtiment( A1( 6( Rue عنوانه)ا))
 Jean( Pierre( Timbaud( 78180
 ..Montigny-le-( Bretonneux

فرنسي.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) رسالن  عي ل  السيد 

فرنسي)4444))فرنسي فرنسي
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2)27)1.
12(4I

MJ MANAGEMENT

 GLOBAL TOP EUROMED
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 GLOBAL TOP EUROMED SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

مغوغة 3 شيرع حسن بن عزوز رقم 
78 طنجة - 94444 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.61847
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 أكتوبر) (47 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
 GLOBAL TOP EUROMED SARL
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مبلغ رأسليلهي)14.444) رهم وعنوان)
 3 مغوغة) تجزئة  اإلآتليعي  مقرهي 
شيرع حسن بن عزوز رقم)78)طنجة)-)
94444)طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم)

وآو  صفقيت مربحة.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
3)شيرع حسن بن عزوز رقم) مغوغة)

78)طنجة)-)94444)طنجة املغرب.)
و عين:

الغنفيري) مريم  السيد)1))
شيرع) (3 مغوغة) تجزئة  وعنوانه)ا))
طنجة) (78 رقم) عزوز  بن  حسن 
((1( املغرب كلصفي) طنجة  (94444

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):)تجزئة مغوغة)3 

شيرع حسن بن عزوز رقم)78)طنجة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)15217.
12(1I

ائتلينية الراحة

لفائدة املقام تريبس ش م م
عقد تسيير حر ألصل تجيري))األشخيص)

املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجيري
لفيئد1 املقيم تريبس ش م م

 13 بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ قي)
أعطى االصيل فوا يج) (2422  آنبر)
التجيري) بيلسجل  املسجل  م  م  ش 
بيلدار) التجيرية  بيملحكلة  (137549
لألصل) الحر  التسيير  حق  البيضيء)
سيحة) (3( ب) الكيئن  التجيري 
الطيبق) ابن زروال  الحنصيلي علير1 
حي الزاوية) (- (2(444 االول الجد د1)
الدرقيوية رقم)191)بن آرير3154))-)
179,)شيرع املولى الحسن املحل االول)
رقم)17)الدار البيضيء)24444)-)محل)
السي س) مسجد  آينب  (1147 رقم)
ورززات)5444).)التي سيتم تسييركلهي)
من طرف السيد حليد بللداني.)-) تم)
منح عقد اإل جير اإل اري هذا وقبوله)
والتي) متتيلية  سنوات  (6.9 (، (3 ملد1)

إتليم) تيريخ  من  السريين  في  ستبدأ 
عيًمي) ذلك  بعد  وستستلر  العقد 
اال داع) تم  بيتفيق ضلني.) بعد عيم 
القينوني بيملحكلة االبتدائية ببرشيد)
بتيريخ)22/12/2022)رقم)1379)رقم)
 ...  .2715 التقييد بيلسجل التجيري)
م) ش  تريبس  املقيم  لفيئد1  املغرب 
م,السجل التجيري)2715)برشيد ملد1)
99)سنة تبتدئ من)13) آنبر)2422 
مقيبل) (2423 13) آنبر) في) وتنتهي 

مبلغ شهري قيلته)1.444) رهم.

12(2I

FIDUSAL

AGUENAOU SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسلية الشركة

FIDUSAL
93)1وشيرع طيرق بن زيي  حي 

املغرب العربي تلير1 ، 12434، تلير1 
املغرب

AGUENAOU SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي االآتليعي 27 زنقة 

قيبس - 11444 الربيط املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
754(1

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم تغيير) (2422 نونبر) (11 املؤرخ في)
 AGUENAOU« تسلية الشركة من)

.»LIYA SERVICES«(إلى(»SERVICE
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)131613.

12(3I

FIDUSAL

LIYA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشيط الشركة)

FIDUSAL

93)1وشيرع طيرق بن زيي  حي 
املغرب العربي تلير1 ، 12434، تلير1 

املغرب
LIYA SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي 27 زنقة 
قلبس - 11444 الربيط املغرب.

توسيع نشيط الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.754(1
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تلت) (2422 نونبر) (11 في) املؤرخ 
نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):
تحويل األموال.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)131613.
12((I

FIDUSAL

 STRATEGY AND RISK
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUSAL
93)1وشيرع طيرق بن زيي  حي 

املغرب العربي تلير1 ، 12434، تلير1 
املغرب

 STRATEGY(AND(RISK
CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 6زنقة 
ضي ة عوئ الطيبق الرابع الشقة 16 

أكدال - 11444 الربيط املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.121981

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 غشت) (12 في) املؤرخ 
 STRATEGY( AND( RISK حل)
ذات) شركة  (CONSULTING
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسليلهي)14.444) رهم)
6زنقة) اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان 
الشقة) الرابع  الطيبق  عوئ  ضي ة 
الربيط املغرب) (11444 (- أكدال) (16

نتيجة لتوقيف النشيط.
و عين:

بيالميم) عثيقة  السيد)1))
ميبيال) (2 زنقة تي لة رقم) وعنوانه)ا))
((1( الربيط املغرب كلصفي) (14444

للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
زنقة) (6 وفي) (2422 غشت) (12 بتيريخ)
 16 الشقة) (( الطيبق) عوئ  ضلية 

أكدال)-)14444)الربيط املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بيلربيط  التجيرية 

2422)تحت رقم)131637.
12(5I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

ELBARAKA CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكنيس ، 14444، مكنيس املغرب
ELBARAKA 100.000 شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : مكتب 
بعلير1 14 محل 2 مكرر رييض 
الزيتون - 54454 مكنيس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.5(375
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تقرر حل) 13) آنبر) املؤرخ في)
ذات) شركة  (ELBARAKA( 100.000
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 
اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
مكتب بعلير1)14)محل)2)مكرر رييض)
املغرب) مكنيس  (54454 (- الزيتون)

نتيجة اللقفل النهيئي.
و عين:
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البركة) مصطفى  السيد)1))

الطيبق) (11 علير1 وشقة) وعنوانه)ا))

54454)مكنيس) توالل) (( السكينة) ((

املغرب كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

وفي مكتب) (2422 13) آنبر) بتيريخ)

رييض) مكرر  (2 محل) (14 بعلير1)

الزيتون)-)54454)مكنيس املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

22) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)7)13.

12(6I

FINAUDIT

SONEBI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

SONEBI شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 5 من 

بني ة بيلدون - بني ة عبد هللا بن 

 يسين ، الدار البيضيء. - 24444 

الدار البيضيء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.51761

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر) (2422 أكتوبر) (31 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)

 644.444 رأسليلهي) مبلغ  (SONEBI

 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم)

بني ة عبد هللا) (- من بني ة بيلدون) (5

 24444 بن  يسين)،)الدار البيضيء.)-)

(: ل) نتيجة  املغرب  البيضيء) الدار 

صعوبة تحقيق الهدف التجيري.

 5 رقم) التصفية ب  مقر  و حد  

هللا) عبد  بني ة  (- بيلدون) بني ة  من 

املغرب) البيضيء.) الدار  (، بن  يسين)

24444)الدار البيضيء)املغرب.)

و عين:

رضيتي) بوعبيد  السيد)1))
 22 رقم) (، كيليفورنيي) وعنوانه)ا))

البيضيء) الدار  (، معروف) سيدي  (،

املغرب) البيضيء) الدار  (24444

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851524.

12(7I

SELECT CONSEIL

AOC CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SELECT CONSEIL

شيرع عبد املومن علير211) الطيبق 

الرابع رقم16 ، 24364، البيضيء 

املغرب

AOC CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زاوية 
زنقة الجزائر وزنقة ابو بكر 

البقالني الطيبق الثيلت الشقة 

11 الدارالبيضيء - 24444 الدار 

البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

566385

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 13) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 AOC (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.CONSEIL
غرض الشركة بإ جيز):)االستشير1)
امليلية),)نقل تلويل الى الخيرج عنوان)
زاوية زنقة الجزائر) (: املقر االآتليعي)
وزنقة ابو بكر البقالني الطيبق الثيلت)
 24444 (- الدارالبيضيء) (11 الشقة)

الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 14.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
144)حصة) (: السيد علر الشركي)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
 5 الشركي عنوانه)ا)) السيد علر 
 BOULEVARD VAUQUELIN APT
 149 LONGUEUIL QC J(L4A(
 CANADA. J(L4A( LONGUEUIL

كندا.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
 5 الشركي عنوانه)ا)) السيد علر 
 BOULEVARD VAUQUELIN APT
 149 LONGUEUIL QC J(L4A(
 CANADA. J(L4A( LONGUEUIL

كندا
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 23 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
 آنبر)2422)تحت رقم)6)448514.
12(8I

COMPTA-FIS

6 زنقة اسفي املد نة الجد د1

 مكنيس
عقد تسيير حر ألصل تجيري

))األشخيص الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
6 زنقة اسفي املد نة الجد د1 

مكنيس
 28 بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
عبد) السيد)1)) أعطى  (2421  آنبر)
الرحيم املصوري الحيمل))1))للبطيقة)
املسجل) رقم  )1944) الوطنية 

بيملحكلة) (26766 التجيري) بيلسجل 
التجيرية بلكنيس حق التسيير الحر)
زنقة) (6 ب) الكيئن  التجيري  لألصل 
(- مكنيس) الجد د1  املد نة  اسفي 
للسيد)1)) املغرب  مكنيس  (54444
للبطيقة) ((1( زينب املصوري الحيمل)
1)سنة) ملد1) الوطنية رقم  985169)
2422)وتنتهي في) 41) ني ر) تبتدئ من)
مقيبل مبلغ شهري) (2422 31) آنبر)

2.544) رهم.

12(9I

tob(travaux(divers

 MUYA SUD SERVICES
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

tob(travaux(divers
حي ولي العهد زنقة الليلون رقم 

الدار 11 العيون العيون، 74444، 
العيون املغرب

 MUYA SUD SERVICES
TRAVAUX DIVERS شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي حي الفتح 

زنقة الجيز1 رقم 12 - 74444 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
3(423

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2418 شتنبر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 MUYA(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي
 SUD SERVICES TRAVAUX

.DIVERS
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أعليل) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
التخطيط) معدات  (, البنيءاملختلفة)

واملنتجيت
عنوان املقر االآتليعي):)حي الفتح)
زنقة الجيز1 رقم)12)-)74444)العيون)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد البيض مصطفى)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد البيض مصطفى عنوانه)ا))
 42 الوحد1) حي  (49 رقم) زنقة  بي 

74444)العيون املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البيض مصطفى عنوانه)ا))
 42 الوحد1) حي  (49 رقم) زنقة  بي 

74444)العيون املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلعيون بتيريخ)-)تحت رقم)

.-
1254I

FIDICOM

STE APICOL ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

FIDICOM
 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN
 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC
STE APICOL ATLAS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 

حسن 2 حي مسيلة بهيليل - 31444 
صفرو املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
3935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 46) آنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
املحدو 1 بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدو 1.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.APICOL ATLAS
تربية) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
زنقة) (: االآتليعي) املقر  النحلعنوان 
 31444 (- 2)حي مسيلة بهيليل) حسن)

صفرو املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 54.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
ملييء) العلوي  العيبدي  السيد1 
144) رهم) بقيلة) حصة  (264 (:

للحصة.
 2(4 (: هدى) ميلو ي  السيد1 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
ملييء) العلوي  العيبدي  السيد1 
زنقة) (581 رقم) القطعة  عنوانه)ا))
صفرو) طريق  االمل  حي  املحلد ة 

34444)فيس املغرب.
عنوانه)ا)) هدى  ميلو ي  السيد1 
الرحيم السقيط حي) شيرع عبد  (27

بدر)34444)فيس املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
ملييء) العلوي  العيبدي  السيد1 
زنقة) (581 رقم) القطعة  عنوانه)ا))
صفرو) طريق  االمل  حي  املحلد ة 

34444)فيس املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) االبتدائية بصفرو بتيريخ)

2422)تحت رقم)48).
1251I

NOBLACTION

 DUTCH MOROCCO
INVESTMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقيمة األمير1 
3 الطيبق األول رقم 15، 4444)، 

مراكش املغرب
 DUTCH MOROCCO

INVESTMENTS شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شقة رقم 
33 علير1 آكير 55 شيرع محلد 
الخيمس آليز - 4444) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

131849
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 45) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)
 DUTCH MOROCCO (:

.INVESTMENTS
:) ار) بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) والرييضعنوان  الضييفة 
االآتليعي):)شقة رقم)33)علير1 آكير)
(- آليز) الخيمس  محلد  شيرع  (55

4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 5.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
آين) كرافن  فين  ون  السيد 
هيندريك انطونيو):)54)حصة بقيلة)

144) رهم للحصة.
(: السيد1 فين  ون كرافن بيينكي)
54)حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
آين) كرافن  فين  ون  السيد 
هولندا) هيندريك انطونيو عنوانه)ا))

1144)هولندا هولندا.
بيينكي) كرافن  فين  ون  السيد1 
هولندا) (1144 هولندا) عنوانه)ا))

هولندا.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

آين) كرافن  فين  ون  السيد 

هولندا) هيندريك انطونيو عنوانه)ا))

1144)هولندا هولندا

بيينكي) كرافن  فين  ون  السيد1 

هولندا) (1144 هولندا) عنوانه)ا))

هولندا

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2752)1.

1252I

CDH AUDIT ET CONSEILS

ROLLER MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

ROLLER MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 8) زنقة 

االميم مسلم - وازيس - 14)24 الدار 

البيضيء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.333963

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر) (2422 أكتوبر) (2( في) املؤرخ 

ROLLER MAROC)شركة ذات) حل)

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  الوحيد 

 (8 اإلآتليعي)  رهم وعنوان مقرهي 
 24(14 زنقة االميم مسلم)-)وازيس)-)

الدار البيضيء)املغرب نتيجة لفقدان)
راس امليل.

و عين:

 Manfred( BRAUN السيد)1))

 ROTKAPPCHENWEG وعنوانه)ا))

املينيي) شتوتغيرت  (30,( 70567

كلصفي))1))للشركة.



457 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
8))زنقة) 2422)وفي) 19) آنبر) بتيريخ)

االميم مسلم)-)وازيس)-)14)24)الدار)

البيضيء)املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 23 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851643.

1253I

Sonrisa

SOCIETE JNANE MDAGHRA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Sonrisa

 Ksar(my(mhamed(kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

 SOCIETE JNANE MDAGHRA

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي كراج 

بقصر القصيبة مدغر1 الرشيد ة - 

52444 الرشيد ة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.15(23

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 نونبر) (43 في) املؤرخ 

املصي قة على):

ا ريس) موالي  ((1( السيد) تفويت 

من) اآتليعية  حصة  (334 علوي)

أصل)1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))

نونبر) (43 عبد الحكيم الرملي بتيريخ)

.2422

ا ريس) موالي  ((1( السيد) تفويت 

من) اآتليعية  حصة  (334 علوي)

أصل)1.444)حصة لفيئد1 السيد))1))
رشيد الرملي بتيريخ)43)نونبر)2422.

موالي ا ريس) ((1( السيد) تفويت 

من) اآتليعية  حصة  (3(4 علوي)

السيد) لفيئد1  حصة  (1.444 أصل)

43)نونبر) )1))اسليعيل الرملي بتيريخ)

.2422

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)991/2022.

125(I

STEEDEELA

ADV SMART سمارت ا د ف
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STEEDEELA
زنقة السعد ين ترآيست الحسيلة 
زنقة السعد ين ترآيست الحسيلة، 

TARGUIST MAROC ،32354
 ADV SMART سليرت ا   ف

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 61 
شيرع حلين الفطواكي تيرآيست 

32354 تيرآيست املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
151

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (41
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي):)سليرت)

.ADV SMART(ا   ف
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
نيكوسيينعنوان املقر االآتليعي):)رقم)
61)شيرع حلين الفطواكي تيرآيست)

32354)تيرآيست املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)5)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد عبد السالم امتيم):)1.444 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

السيد عبد السالم امتيم):)1444 
بقيلة)144) رهم.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

امتيم) السالم  عبد  السيد 
حلين) شيرع  (61 رقم) عنوانه)ا))
 32354 تيرآيست) الفطواكي 

تيرآيست املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
امتيم) السالم  عبد  السيد 
حلين) شيرع  (61 رقم) عنوانه)ا))
 32354 تيرآيست) الفطواكي 

تيرآيست املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بتيرآيست بتيريخ)28)نونبر)

2422)تحت رقم)33.

1255I

CANOCAF SARL

MOBER
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CANOCAF SARL
شيرع الجيش امللكي زنقة الخنسيء 

رقم 7 الطيبق الثيني رقم 43 
 NADOR ،62444 ،النيظور

MAROC
MOBER شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي : تجزئة 
البستين رقم 167 بوعرك - 62423 

النيظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.5743

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تقرر حل) (2422 نونبر) (17 املؤرخ في)
مسؤولية) ذات  شركة  (MOBER
محدو 1 ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي تجزئة البستين رقم)
167)بوعرك)-)62423)النيظور املغرب)

نتيجة ل-)نهي ة نشيط الشركة.

و عين:

برابح) مصطفى  السيد)1))
النيظور) (62444 النيظور) وعنوانه)ا))

املغرب كلصفي))1))للشركة.

و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)

تجزئة) وفي  (2422 نونبر) (22 بتيريخ)

 62423 (- بوعرك) (167 البستين رقم)

النيظور املغرب.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)21) آنبر)

2422)تحت رقم)5464.

1256I

FLASH ECONOMIE

STRAJ TRAVAUX
إعالن متعد  القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

STRAJ TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: بلوك 5 

شيرع زنقة 11 ام الربيع - 444)5 

جنيفر1 املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.1557

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)28)ميرس)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

 (54 اآدي) محلد  السيد  تفويت 

 (54 اليزامي) محلد  والسيد  حصة 

حصة لـلسيد:)محلد اعلليش)

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

تعيين السيد محلد اعلليش القيطن)

ميدلت) أ ت عييش  توغيش  أ ت  في 

كلسير آد د للشركة

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

النظيم) من  و15) (8 تعد ل الفصول)

االسي�شي للشركة



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   458

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) االبتدائية بخنيفر1 بتيريخ)

2422)تحت رقم)2)5.

1257I

Sonrisa

SOCIETE JNANE MDAGHRA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير آد د للشركة

Sonrisa
 Ksar(my(mhamed(kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

 SOCIETE JNANE MDAGHRA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي كراج 

بقصر القصيبة مدغر1 الرشيد ة - 
52444 الرشيد ة املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.15(23

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تعيين) (2422 نونبر) (43 املؤرخ في)
مسير آد د للشركة السيد)1))الرملي)

عبد الحكيم كلسير وحيد
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)991/2022.

1258I

Sonrisa

SOCIETE JNANE MDAGHRA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القينوني للشركة

Sonrisa
 Ksar(my(mhamed(kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

 SOCIETE JNANE MDAGHRA
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرهي االآتليعي كراج 

بقصر القصيبة مدغر1 الرشيد ة - 

52444 الرشيد ة.

تحويل الشكل القينوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.15(23

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تم تحويل) (2422 نونبر) (43 املؤرخ في)

الشكل القينوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدو 1«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 21 بتيريخ) بيلرشيد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)991/2022.

1259I

آمليكوس

BOUNICH TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

آمليكوس
زنقة طرفي ة علير1 14 مكرر شقة 
رقم 13 م.ج ، 54144، مكنيس 

املغرب

BOUNICH TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شقة 677 
رييض اإلسليعيلية الطيبق السفلي 

شطر E - 50000 مكنيس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(5479

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (11 املؤرخ في)

محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 

 BOUNICH الوحيد) الشريك  ذات 

 144.444 TRAVAUX)مبلغ رأسليلهي)

 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي شقة)
الطيبق) اإلسليعيلية  رييض  (677

مكنيس) (E( -( 50000 شطر) السفلي 

املغرب نتيجة ل):)إ قيف النشيط.

و حد  مقر التصفية ب شقة)677 
السفلي) الطيبق  اإلسليعيلية  رييض 

شطر)E(-(50000)مكنيس املغرب.)

و عين:

الزييني) سفيين  السيد)1))
رييض) (677 شقة) وعنوانه)ا))

 E(اإلسليعيلية الطيبق السفلي شطر

((1( 54444)مكنيس املغرب كلصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

نونبر) (2( بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)1211.

1264I

MOORISH

ZAHI SEL SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شيرع اللة الييقوت الطيبق 5 

الشقة   39 شيرع اللة الييقوت 

الطيبق 5 الشقة  ، 24444، الدار 

البيضيء املغرب

 ZAHI SEL SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 39 شيرع 

اللة الييقوت الطيبق 5 الشقة   

الدار البيضيء 24444 الدار البيضيء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 41) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

 ZAHI (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.SEL SARL AU

شراء) (• (: بإ جيز) الشركة  غرض 

واملنتجيت) الغذائية  املوا   وبيع 

الغذائية العضوية.

•)توزيع)؛)استيرا  وتصد ر)؛

والفواكه) الخضير  وشراء) بيع  (•

بيلجللة والتفصيل.

•)تكرير وتسويق ملح البحر.

•)تكرير وتسويق امللح الصنيعي.

•)األغذ ة الزراعية.

املقر) الخدمةعنوان  تقد م 

الييقوت) شيرع اللة  (39 (: االآتليعي)

البيضيء) الدار  الشقة    (5 الطيبق)

24444)الدار البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد رشيد زهيد):)1.444)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) زهيد  رشيد  السيد 

رحلون  اءر1) اوال   البحيبحة   وار 

 2(123 الجد د1) اقليم  الحوزية 

الجد د1 املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) زهيد  رشيد  السيد 

رحلون  اءر1) اوال   البحيبحة   وار 

 2(123 الجد د1) اقليم  الحوزية 

الجد د1 املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 1( بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)44854197.

1261I



459 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

CANOCAF SARL

BRIQUETERIE TIDGHINE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

جفض رأسليل الشركة

CANOCAF SARL
شيرع الجيش امللكي زنقة الخنسيء 

رقم 7 الطيبق الثيني رقم 43 
 NADOR ،62444 ،النيظور

MAROC
BRIQUETERIE TIDGHINE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

األندلس رقم 39 - 62444 النيظور 
املغرب.

جفض رأسليل الشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.8487
العيم) الجلع  بلقت�شى 
12) آنبر) في) املؤرخ  اإلستثنيئي 
الشركة) رأسليل  جفض  تم  (2422
»98.444).6) رهم«) قدره) بلبلغ 
إلى) »24.444.444) رهم«) من) أي 

»13.542.444) رهم«)عن طريق):)-.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)12) آنبر)

2422)تحت رقم)5459.

1262I

CANOCAF SARL

OSONA-PROMO
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشيط الشركة

CANOCAF SARL
شيرع الجيش امللكي زنقة الخنسيء 

رقم 7 الطيبق الثيني رقم 43 
 NADOR ،62444 ،النيظور

MAROC
OSONA-PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي االآتليعي : حي 

الخطيبي زنقة 26 رقم 5 الطيبق 
الثيلث - 62444 النيظور املغرب.

تغيير نشيط الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.9955

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 

تم تغيير) (2422 45) آنبر) املؤرخ في)

»1/بيع األرا�شي) نشيط الشركة من)

البنيء) في أشغيل  2/مقيول  الفالحية)

موا ) 3/بيع  املختلفة) واألشغيل 

»1/تجزئة وبيع األرا�شي) إلى) (« البنيء)

3/التصد ر) العقيري) 2/اإلنعيش 

واالستيـرا )».

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلنيضور بتيريخ))1) آنبر)

2422)تحت رقم)5442.

1263I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

AGINVEST
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقيطع شيرع موالي رشيد وعبد 

الكريم الخطيبي،علير1 مركز أعليل 

آليز، الطيبق الثيلث، مكتب رقم 21 

، 4444)، مراكش املغرب

AGINVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 133 زنقة 
عبد العزيز امللزوزي الحي الشتوي 

آليز - 4444) مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.17135

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (34 املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

AGINVEST)مبلغ رأسليلهي)144.444 

اإلآتليعي) مقرهي  وعنوان   رهم 
زنقة عبد العزيز امللزوزي الحي) (133

مراكش) ((4444 (- آليز) الشتوي 

مزاولة) عدم  (* (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة ٲلي نشيط،

*)جسير1 أكثر من ثالثة أربيع من)
رأسليل الشركة.

و حد  مقر التصفية ب)133)زنقة)
الشتوي) الحي  امللزوزي  العزيز  عبد 

آليز)-)4444))مراكش املغرب.)
و عين:

 Christian السيد)1))
 1Rue وعنوانه)ا)) (GASSMANN
 D’or 67444 STRASBOURG

FRANCE)كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
23) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2954)1.
126(I

مكتب الدراسيت املحيسبيتية والتسيير

TOP EST EQUIPEMENT
إعالن متعد  القرارات

مكتب الدراسيت املحيسبيتية 
والتسيير

شيرع محلد الخيمس علير1 بنطيلب 
الطيبق الثيني املكتب رقم 6 ، 

35144، آرسيف املغرب
TOP EST EQUIPEMENT »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: شيرع 
املقيومة الطيبق 1 صندوق البر د 
1)5 - 35144 آرسيف املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.1125
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)12) آنبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
 126 ابيحلو) السيد  وسف  تفويت 
عبد) السيد  لفيئد1  نقد ة  حصة 
للسيد) حصة  و254) املريني  الحق 

مروان بشيري
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
استقيلة املسير السيد  وسف ابيحلو)

وتعويضه بيلسيد عبد الحق املريني
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
رأسليل الشركة)

على) الذي  نص  (:12 رقم) بند 
مي لي:)تسيير الشركة

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتيريخ)19) آنبر)

2422)تحت رقم)1468/2022.
1265I

ESPACE YOUNES AMINE

ESPACE YOUNES AMINE
عقد تسيير حر ألصل تجيري))األشخيص)

الطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجيري
ESPACE YOUNES AMINE

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
السيد)1)) أعطى  (2422 غشت) (45
ESPACE YOUNES AMINE)الحيمل)
 RC رقم) الوطنية  للبطيقة  ((1(
املسجل بيلسجل التجيري) ((25843
بيلدار) التجيرية  بيملحكلة  ((25843
لألصل) الحر  التسيير  حق  البيضيء)
 16 علير1) (134 ب) الكيئن  التجيري 
إقيمة أمين حي األلفة الدار البيضيء)
املغرب) الدارالبيضيء) (24444 (-
للسيد)1))محلد العيطفي الحيمل))1))
 BK357354 رقم) الوطنية  للبطيقة 
غشت) (45 من) تبتدئ  سنة  (1 ملد1)
 2423 غشت) (4( في) وتنتهي  (2422

مقيبل مبلغ شهري)12.444) رهم.
1266I

CABINET BCA SARL

عمال أحمد بن الشيخ ب12
إعالن متعد  القرارات

CABINET BCA SARL
 Angle(Bd(Sidi(Mohamed(ben
 Abdellah(et(Bd(des(FAR, 1er
 étage(n°2 ، 60000، OUJDA

MAROC
عليل أحلد بن الشيخ ب12 »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1 ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرهي االآتليعي: املستو ع 
رقم 12 ، الواقع في 154 ، آرا 1 - 

554)6 آرا 1 املغرب.
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»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.319(9
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)49)شتنبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
زيي 1 رأس امليل من جالل إنشيء)991 
144.44) رهم) بقيلة) (

ً
آد دا (

ً
سهلي

)ميئة) (144.444.44 ليصبح) للسهم 
(
ً
ألف  رهم))عن طريق املسيهلة نقدا
تدفع في حسيب بنكي بيسم الشركة)

حسب الشروط املعلول بهي.
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
شطب النشيط الرئي�شي:)-)استخراج)

وتسويق الفحم
على) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 
(- التيلية:) األنشطة  إضيفة  مي لي:)
التيآر) (- مشغل املنيآم أو التعد ن)
بيالستيرا ) الذي  قوم  الوسيط  أو 

والتصد ر)-)تيآر
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
السيد) الوحيد  املسيهم  يسيهم 
بنييمين بولنوار نقًدا برأسليل قدره)
 (144444.44( ألف  رهم) ميئة 
 رهم  تم  فع مبلغ ميئة ألف  رهم)
حسيب) في  )144444.44)) رهم 
الشركة حسب األصول) بيسم  بنكي 

املعلول بهي
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
رأس امليل الذي  بلغ ميئة ألف  رهم)
إلى) مقسم  (، )144444.44)) رهم)
ألف))1444))سهم بقيلة ميئة))144) 
 رهم لكل منهي)،)مدفوعة ومخصصة)
بنييمين) السيد  مسيهلة  لتلثيل 
على) امليل  رأس  توزيع  بولنوار.) تم 
بولنو بنييمين  السيد  التيلي:) النحو 
1444)سهم) ار....................................)
)1444))سهم) تم االكتتيب في األلف)
بيلكيمل) و فعهي  امليل  لرأس  املكونة 

من قبل املسيهم الوحيد
بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
مشغل) (- هو:) الشركة  من  الغرض 
وكذلك آليع) (، املنيآم أو التعد ن)

أو) مبيشر  بشكل  املرتبطة  األنشطة 
التيآر) (- ؛) الغرض) بهذا  مبيشر  غير 
بيالستيرا ) الذي  قوم  الوسيط  أو 
وكذلك آليع األنشطة) (، والتصد ر)
املرتبطة بشكل مبيشر أو غير مبيشر)
بهذا الغرض)؛)-)تيآر)،)وكذلك آليع)
األنشطة املرتبطة بشكل مبيشر أو غير)
(، وبشكل عيم) ؛) مبيشر بهذا الغرض)
آليع املعيمالت التجيرية والصنيعية)
وامليلية واألوراق امليلية والعقيرية التي)
قد تكون مرتبطة بهدف الشركة أو)

من املحتلل أن تعزز تطوير الشركة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
47) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)3696.
1267I

AJM FINANCE GROUPE

AZZOUZIA OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AJM FINANCE GROUPE
 AVENUE ALLAL EL FASSI

 RESIDENCE MAROUANE5
 APPRT(N°14 MARRAKECH ،

40000، Marrakech(Maroc
AZZOUZIA OPTIQUE شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي العزوزية 
بيب فتوح رقم 2. 4444) مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.53965

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 18) ونيو) في) املؤرخ 

املصي قة على):
تفويت السيد))1)) يسين الخييري)
 144 حصة اآتليعية من أصل) (54
بدر الثلين) ((1( حصة لفيئد1 السيد)

بتيريخ)18) ونيو)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
غشت) (45 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم))6)8.
1268I

FITO GEST

EL GOURMATI
إعالن متعد  القرارات

FITO GEST

 N°25 TARGA(ZEDAGIA

 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech(Maroc

EL GOURMATI »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 2237 

تجزئة العزوزية - 4444) مراكش 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.67395

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)22)أكتوبر)2424

تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

الجلع) بلقت�شى  حصص  تفويت 

العيم اإلستثنيئي املؤرخ في)22)أكتوبر)

تفويت) (: تلت املصي قة على) (2424

 544 )1))عبد العيلي الكرميتي) السيد)

 544 أصل) من  اآتليعية  حصة 

الحسن) ((1( السيد) لفيئد1  حصة 

 .2424 أكتوبر) (22 بتيريخ) الكرميتي 

الصي ق) عبد  ((1( السيد) تفويت 

حصة اآتليعية من) (544 الكرميتي)

((1( حصة لفيئد1 السيد) (544 أصل)

أكتوبر) (22 بتيريخ) الكرميتي  الحسن 

.2424

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

للشركة) االآتليعي  املقر  تحويل 

اإلستثنيئي) العيم  الجلع  بلقت�شى 

املؤرخ في)22)أكتوبر)2424)تم تحويل)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

 (4444 (- العزوزية) تجزئة  (2237«

مراكش املغرب«)إلى)» وار اكي  ر ني ت)

لحسن ا ت اورير آليعة ا ت فيسكي)

-)4444))مراكش املغرب«.

قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

تعيين السيد الكرميتي الحسن مسيرا)

الكرميتي) السيد  واستقيلة  للشركة 

عبد العيلي

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)
النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
شركة) (: للشركة) القينوني  الشكل 
ذات املسؤولية املحدو 1  ات شريك)

واحد
بند رقم)5:)الذي  نص على مي لي:)
مقر الشركة):) وار اكي  ر ني ت لحسن)
(- فيسكي) ا ت  آليعة  اورير  ا ت 

4444))مراكش املغرب
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
السيد الكرميتي الحسن) (: الحصص)

1444)حصة
بند رقم)12:)الذي  نص على مي لي:)
الكرميتي) السيد  تعيين  التسيير:)

الحسن مسيرا للشركة
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
فبرا ر) (15 بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2421)تحت رقم)124649.
1269I

IBTI DOM

YAKOOT FASHION
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IBTI DOM
 N° 8 2EME(ÉTAGE(RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE املغرب
YAKOOT(FASHION شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 3 بيلقبو 
املتواآد تسفل العلير1 الكيئنة 

بشيرع محلد الخيمس رقم 32 حي 
الحسني بركين - 63344 بركين 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
8827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.YAKOOT(FASHION
بيع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
(: االآتليعي) املقر  املالبسعنوان 
العلير1) تسفل  املتواآد  بيلقبو  (3
رقم) الخيمس  محلد  بشيرع  الكيئنة 
32)حي الحسني بركين)-)63344)بركين)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 54.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد عبد القي ر ند م عنوانه)ا))
 63344 قيشيظ) حي  بالل  زنقة  (67

بركين املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد القي ر ند م عنوانه)ا))
 63344 قيشيظ) حي  بالل  زنقة  (67

بركين املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (45 بتيريخ) ببركين  االبتدائية 

2422)تحت رقم)8)6.

1274I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

4G NUTS PROCESSING
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شيرع الجيش امللكي اقيمة ا لين 
الطيبق 5 رقم 9 تطوان ، 93444، 

تطوان املغرب
G NUTS PROCESSING) شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

الحيج محلد بنونة تجزئة عزوز رقم 
3 - 93444 تطوان املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.19157

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تم تحويل) (2422 نونبر) (28 املؤرخ في)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

تجزئة) بنونة  محلد  الحيج  »شيرع 

عزوز رقم)3)-)93444)تطوان املغرب«)

سبتة) بيب  حي  تجزء1  (557« إلى)

الطيبق)))رقم)23)-)93142)الفنيدق)

املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

21) آنبر) االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)2532.

1271I

FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL

MOTOTAG
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE HANI DE

COMPTABILITE SARL

علير1 24 شقة رقم ) شيرع مسعو  

الوفقيوي حي السالم، 84474، 

اكي  ر املغرب

MOTOTAG شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 2 زنقة 

366 متجر 1 الخييم 1 - 4)844 

اكي  ر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

53923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 12) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MOTOTAG

قطع) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

تجير1) (/ بيلتقسيط) الدراآيت  غيير 

استيرا  وتصد رعنوان املقر) (/ عيمة)
االآتليعي):)رقم)2)زنقة)366)متجر)1 

الخييم)1)-)4)844)اكي  ر املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: هللا) عبد  اوزال  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد اوزال عبد هللا عنوانه)ا))
 844(4  1 الخييم) (366 زنقة) (2 رقم)

اكي  ر املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوزال عبد هللا عنوانه)ا))
 844(4  1 الخييم) (366 زنقة) (2 رقم)

اكي  ر املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

22) آنبر) بتيريخ) بيكي  ر  التجيرية 

2422)تحت رقم)119795.

1272I

FICASUD

MENZEH AGDAL PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

 MENZEH AGDAL PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

موالي الحسن إقيمة البر عي علير1 

ب رقم 42 آيليز مراكش - 4444) 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجيري 

.84911
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 24) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
الشرا بي فؤا ) ((1( تفويت السيد)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (33(
((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.444
 PROUD( COPRORATE( & شركة)

CO)بتيريخ)24) آنبر)2422.
تفويت السيد))1))الشرا بي لطفي)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (333
((1( السيد) لفيئد1  حصة  (1.444
 PROUD( COPRORATE( & شركة)

CO)بتيريخ)24) آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
23) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2965)1.

1273I

WINIUM(Expertوينيوم إكسبير

Médina Market S.A.S
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

WINIUM(Expertوينيوم إكسبير
رقم 14 مبنى تيشفين نهج يعقوب 
املريني آيليز، 4424)، مراكش 

املغرب
Médina(Market(S.A.S شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زينيت 
بيزنس سنتير شيرع مسلم تجزئة 

بوكير الطيبق الثيلث شقة رقم )1 
بيب  كيلة - 4444) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
137(2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
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عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.Médina(Market(S.A.S

تسيير) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

الضيييفة) الفني ق،) ور  وإستغالل 

سييحية) فنية  و كيكين  واملطيعم،)

إستيرا ) تقليد ة،) وصنيعة 

(: االآتليعي) املقر  وتصد رعنوان 

مسلم) شيرع  سنتير  بيزنس  زينيت 

شقة) الثيلث  الطيبق  بوكير  تجزئة 

4444))مراكش) )1)بيب  كيلة)-) رقم)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

حصة) (644 (: ظريف) بدر  السيد 

بقيلة)144) رهم للحصة.

السيد ميكيئيل أنطوني بيبو):)344 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 144 (: وزيس) فونسيير  الشركة 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

 4( عنوانه)ا)) بدر ظريف  السيد 

شيرع رميسيت)75416)بيريس فرنسي.

بيبو) أنطوني  ميكيئيل  السيد 

1200-  7-4 ألكي دي) تف  عنوانه)ا))

412)ليسبون البرتغيل.

الشركة فونسيير وزيس عنوانه)ا))

14)علير1 تيشفين نهج يعقوب املريني)

4424))مراكش املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

 4( عنوانه)ا)) بدر ظريف  السيد 

شيرع رميسيت)75416)بيريس فرنسي

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2715)1.

127(I

SOCIETE(ATTAARIK(&(CO

SOCIETE ATTAARIK & CO
إعالن متعد  القرارات

SOCIETE(ATTAARIK & CO
طريق تطوان »مصحة بنيس«، 

الطيبق األر�شي، املكتب رقم 1، آهة 
اليسير ، 94444، طنجة املغرب
 SOCIETE(ATTAARIK & CO

»شركة ذات املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: طريق 
تطوان »مصحة بنيس«، الطيبق 

األر�شي، املكتب رقم 1 آهة اليسير 
- - طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.117671
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)34)نونبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
اآتليعية) حصة  (813 هبة) مي لي:)
للحصة) 1.444) رهم  فئة) من 
لفيئد1) سلفي  املللوكة  الواحد1،)
صفريوي) سعيد1  السيد1  الشركيء)
بنيس) نور  السيد1  حصة)،) (159(
بنيس) هدى  السيد1  حصة)،) (218(
فيطلة) والسيد1  حصة)،) (218(
في) حصة)،) (218( بنيس) الزهراء)
 SOCIETE( ATTAARIK( &« شركة)
CO SARL«)لصيلح السيد إسليعيل)

بنيس.
على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
تجد د ثقة تسيير الشركة في) مي لي:)
بصفتهي) صفريوي،) سعيد1  السيد1 
املسير1 الوحيد1 الغير شريكة لشركة)
 SOCIETE( ATTAARIK( &( CO«
SARL-AU«)،)وذلك ملد1 غير محدو 1.)
معيمالتهي) آليع  في  الشركة  تلزم 
املسير1) بين  املشترك  بيلتوقيع 
صفريوي) سعيد1  السيد1  الوحيد1 
إسليعيل) السيد  الوحيد  والشريك 

بنيس.)
على) الذي  نص  (:3 رقم) قرار 
مي لي:)تحيين وإعي 1 صييغة القينون)
األسي�شي للشركة في شكل شركة ذات)

املسؤولية املحدو 1 بشريك وحيد.

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)4:)الذي  نص على مي لي:)

إعي 1 صييغته في شكل شركة ذات)

املسؤولية املحدو 1 بشريك وحيد

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

24) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264797.

1275I

FOUZMEDIA

SOCIETE ACH.BSI-
GHRIBAT.TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE(ACH.BSI-GHRIBAT.

TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي اقيمة 

مهد ة املغرب العربي ب2 الشقة 2 - 

444)1 القنيطر1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.(6369

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 أكتوبر) (46 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)

SOCIETE( ACH.BSI-GHRIBAT.

TRAV)مبلغ رأسليلهي)144.444) رهم)

اقيمة) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 

 2 الشقة) مهد ة املغرب العربي ب2)

القنيطر1 املغرب نتيجة ل) (1(444 (-

:)حل الشركة.

اقيمة) ب  التصفية  مقر  حد   و 

مهد ة املغرب العربي ب2)الشقة)2)-)

444)1)الفنيطر1 املغرب.)

و عين:
اشهبون) جد جة  السيد)1))

املغرب) مهد ة  اقيمة  وعنوانه)ا))
العربي ب)2)رقم)2 444)1)القنيطر1)

املغرب كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 48 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)93624.

1276I

MJ MANAGEMENT

MEA BTP SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
MEA BTP SARLAU شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 29 شيرع 
علر ابن العيص الطيبق التيلث رقم 
26 طنجة - - 94444 طنجة املعرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
134281

 12 في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 غشت)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 MEA (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.BTP SARLAU
مختيف) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
االآتليعي) املقر  البنيءعنوان  اعليل 
شيرع علر ابن العيص الطيبق) (29 (:
 94444 (- (- طنجة) (26 رقم) التيلث 

طنجة املعرب.
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أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: الزربوح) ملفضل  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد ملفضل الزربوح عنوانه)ا))
 1( 168رقم) شيرع) السينية  حي 
طنجة) (94444 طنجة) بيرالشفيء)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ملفضل الزربوح عنوانه)ا))
 1( 168رقم) شيرع) السينية  حي 
طنجة) (94444 طنجة) بيرالشفيء)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
شتنبر) (47 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)2)2571.

1277I

FICASUD

MENZEH AGDAL PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 MENZEH AGDAL PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

موالي الحسن إقيمة البر عي علير1 
ب رقم 42 آيليز مراكش - 4444) 

مراكش املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.84911

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تم تعيين) 24) آنبر) املؤرخ في)
مسير آد د للشركة السيد)1))عليري)

بطيحي حرية كلسير آجر

تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

23) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2965)1.

1278I

مكتب الحسيبيت ح ل

MOUDIKA IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسيبيت ح ل

24 شيرع الداجلة الطيبق االول قرية 

الجليعة ، 34)24، الدار البيضيء 

املغرب

MOUDIKA(IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 61 محج 

اللة  يقوت الرقم 39 الطيبق االول - 

24444 البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

565869

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 49) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MOUDIKA(IMMO

منعش) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

 61 (: االآتليعي) املقر  عقيريعنوان 

الطيبق) (39 محج اللة  يقوت الرقم)

االول)-)24444)البيضيء)املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) رشيد  مطرجي  السيد 
برشيد)26144)برشيد املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) رشيد  مطرجي  السيد 
برشيد)26144)برشيد املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 24 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)854946.
1279I

ائتلينية زهير

RIYANESS CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلينية زهير
زنقة ابن عيئشة علير1 بيريس 

الطيبق التيلت مكتب رقم 11 كيليز 
مراكش ، 4444)، مراكش املغرب

RIYANESS CAR شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي عنبر 2 
إقيمة F مكتب رقم 9 مسير1 2 - 

4444) مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
1317(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 49) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.RIYANESS CAR
تأآير) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) سيئقعنوان  بدون  السييرات 
مكتب) (F إقيمة) (2 عنبر) (: االآتليعي)

مراكش) ((4444 (- (2 مسير1) (9 رقم)
املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: الحفيين) محلد  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد محلد الحفيين عنوانه)ا))
ابراهيم) سيدي  بلعكيد  اوال    وار 

البور)4444))مراكش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) مخلص  غيثة  السيد1 
الرقم) س  قطيع  بلعكيد  اوال    وار 
1127)واحة سيدي ابراهيم الويدان)

4444))مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
19) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)13715.
1284I

SAGIDEV

DEKASOL
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGIDEV
 BD(ZERKTOUNI 46BD (6

 ZERKTOUNI(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(MAROC
DEKASOL شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي ركن 
شيرع  ي رومي وبوليفير  موالي 

إ ريس األول ن 8 مرس سلطين ء 
الدار البيضيء ركن شيرع  ي رومي 
وبوليفير  موالي إ ريس األول ن 
8 مرس سلطين ء الدار البيضيء 

24444 الدار البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
(2852
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 19) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.DEKASOL
بيع) :)شراء) غرض الشركة بإ جيز)
بكيفة) و ولية  وطنية  تجير1  إ جير 
أشكيلهي تسويق شبه آللة وتجزئة)
ألي منتج جيمعنوان املقر االآتليعي)
:)ركن شيرع  ي رومي وبوليفير  موالي)
ء) سلطين) مرس  (8 ن) األول  إ ريس 
رومي) شيرع  ي  ركن  البيضيء) الدار 
ن) األول  إ ريس  موالي  وبوليفير  
البيضيء) الدار  ء) سلطين) مرس  (8

24444)الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: السيد محلد قصبيوي)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
 1444 (: قصبيوي) محلد  السيد 

بقيلة)144) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد محلد قصبيوي عنوانه)ا))
تجزء1 أني))4)رقم))4)سيدي معروف)
البيضيء) الدار  (24444 البيضيء)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محلد قصبيوي عنوانه)ا))
تجزء1 أني))4)رقم))4)سيدي معروف)
البيضيء) الدار  (24444 البيضيء)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 
 آنبر)2422)تحت رقم)44851414.

1281I

COMPTAELISSAOUI

AGRI CHRADAK
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

COMPTAELISSAOUI
طريق العرائش علير1 أآعون رقم 
7 الطيبق الثيني القصر الكبير ، 
92154، القصر الكبير املغرب

AGRI(CHRADAK شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الطيبق 
السفلي حي اوال  احلي د الحلرية 

القصر الكبير - 92154 القصر الكبير 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.2719
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر) (2422 أكتوبر) (2( في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدو 1)
رأسليلهي) مبلغ  (AGRI( CHRADAK
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
اإلآتليعي الطيبق السفلي حي اوال )
(- الكبير) القصر  الحلرية  احلي د 
القصر الكبير املغرب نتيجة) (92154

ل):)حل الشركة.
و حد  مقر التصفية ب الطيبق)
الحلرية) احلي د  اوال   حي  السفلي 
القصر الكبير)-)92154)القصر الكبير)

املغرب.)
و عين:

الشر اق) العربي  السيد)1))
قيي 1) الفرحيين  وعنوانه)ا)) وار 
زوا 1 سيدي سالمة  ائر1 اللوكوس)
القصر الكبير) (92154 القصر الكبير)

املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) الكبير  بيلقصر  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2)3.

1282I

FOUZMEDIA

LEKBIR LINE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
LEKBIR(LINE شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 59 شيرع 

موالي عبدالعزيز إقيمة موالي 
عبدالعزيز الرقم ) - 444)1 

القنيطر1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
65777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 13) ونيو)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.LEKBIR(LINE
:)مقيول في) غرض الشركة بإ جيز)
االآتليعي) املقر  البضيئععنوان  نقل 
إقيمة) عبدالعزيز  موالي  شيرع  (59 (:
 1(444 (- (( موالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطر1 املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) نسيم  الكبير  السيد 
 وار الدويلية بومعيز)244)1)سيدي)

سليلين املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) نسيم  الكبير  السيد 
 وار الدويلية بومعيز)244)1)سيدي)

سليلين املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

 وليوز)2422)تحت رقم)-.

1283I

REAL OFFICE SARL

COGEMATEX
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
COGEMATEX شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي طنجة 

املنطقة الصنيعية املجد رقم 751 - 
94444 طنجة املغرب.

تحويل املقر االآتليعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.68795
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)12)أكتوبر)2422)تم تحويل)
من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 
املجد) الصنيعية  املنطقة  »طنجة 
املغرب«) طنجة  (94444 (- (751 رقم)
إلى)»طنجة املجد رقم)798)-)94444 

طنجة املغرب«.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
23) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264979.

128(I

BUSINESS CENTER.COM

TUBQAL WATCHES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شيرع عبد املومن رقم 236 إقيمة 

ف 8 الطيبق الثيني رقم 6 ، 24394، 
الدارالبيضيء املغرب
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TUBQAL WATCHES شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع عبد 
املومن رقم 236 زنقة بيسكي اقيمة 
ف8 الطيبق الثيني رقم 6 - 24444 

الدار البيضيء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
566(15

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 23) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.TUBQAL WATCHES
الغرض) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخيرج:

توزيع سيعيت اليد.
التجير1 في السيعيت واملجوهرات)

والهدا ي.
صنع وتسويق املجوهرات.

استيرا  وتوزيع األزييء)واملجوهرات)
واإلكسسوارات.

)تلثيل آليع ميركيت السيعيت)
واملجوهرات)؛

)إصالح وصيينة السيعيت.
)املبيعيت عبر اإلنترنت والتجير1)

اإللكترونية)؛
)االستيرا  والتصد ر.

والخدميت) النقل  إ ار1 
اللوآستية)؛

)تجير1 عيمة.
)التعيقد من البيطن والوسيطة.

)إ جيرات آليع العقيرات.
بجليع) واالستحواذ  الدراسة  (-
وبيعه) واستغالله  ونقله  أشكيله 
أو) املبيشر  التلثيل  أو  بيعه  وإعي 1 
االجتراع) براءات  لجليع  املبيشر  غير 

والعللييت) التجيرية  والعالميت 
والتراجيص املتعلقة بهذه األنشطة.

آليع العللييت التجيرية)،)آليع)
املنتجيت الخيم أو املصنعة)؛

الصنيعيت) آليع  تشغيل  (
وآليع األعليل.

املعيمالت) آليع  (، أعم) وبشكل 
وغير) واملنقولة  وامليلية  التجيرية 
أو) مبيشر  بشكل  املتعلقة  املنقولة 
بأحد) (، آزئًيي) أو  كلًيي  (، مبيشر) غير 
األشييء)املحد 1 أو بأي أشييء)مليثلة)
االآتليعي) املقر  مرتبطة.عنوان  أو 
زنقة) (236 رقم) املومن  عبد  شيرع  (:
بيسكي اقيمة ف8)الطيبق الثيني رقم)

6)-)24444)الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 54.444 الشركة:) رأسليل  مبلغ 

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد ا ريس بن رشيد الخروبي)
السيد):)544)حصة بقيلة)144) رهم)

للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
السيد ا ريس بن رشيد الخروبي)
تونس) سوسة  عنوانه)ا)) السيد 

444))سوسة تونس.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ا ريس بن رشيد الخروبي)
تونس) سوسة  عنوانه)ا)) السيد 

444))سوسة تونس
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 23 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851452.
1285I

BEFEC

PN STORE MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

BEFEC
34 شيرع الجيش امللكي ، 24444، 

الدار البيضيء املغرب
PN STORE MAROC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 63 زنقة 
بشير إبراهيمي ميمونيي ب 38 الطيبق 

5 -الدار البيضيء - 24444 الدار 
البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
56(665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 PN (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.STORE MAROC SARL
غرض الشركة بإ جيز):)بيع معدات)
وموا  رييضيةعنوان املقر االآتليعي):)
63)زنقة بشير إبراهيمي ميمونيي ب)38 
 24444 (- البيضيء) -الدار  (5 الطيبق)

الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 74.444 (: البهيج  وسف) السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
 34.444 (: محلد) علور  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
السيد البهيج  وسف):)744)بقيلة)

144) رهم.
344)بقيلة) (: السيد علور محلد)

144) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) البهيج  وسف  السيد 
طيراس) البيضيء،) بيلدار  املقيم 
الهي ي) عبد  شيرع  (8 فيال) املحيط 
 24444 الحسني.) الحي  (– بوطيلب)

الدار البيضيء)املغرب.
عنوانه)ا)) محلد  علور  السيد 
OPبيي)  ( البيضيء) بيلدار  املقيم 
VIEW ESC N)الطيبق)1)رقم)3)تجزئة)
البيضيء) الدار  (VIEW 24444 بيي)

املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) البهيج  وسف  السيد 

طيراس) البيضيء،) بيلدار  املقيم 

الهي ي) عبد  شيرع  (8 فيال) املحيط 

 24444 الحسني.) الحي  (– بوطيلب)

الدار البيضيء)املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 46 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)-.

1286I

KHEIR-CONSULTING

ARBAOUI DELICE SARL/ AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشيط الشركة)

KHEIR-CONSULTING

57 شيرع الدرفوفي علير1 الدوحي 

الطيبق 2 رقم 6 وآد1 ، 64444، 

وآد1 املغرب

 ARBAOUI(DELICE(SARL/ AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي الطيبق 

االر�شي البني ة 167 تجزئة البستين 

شيرع عبد الرحيم بوعبيد وآد1 - 

64444 وآد1 املغرب.

توسيع نشيط الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.37121

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تلت) (2422 41) آنبر) في) املؤرخ 

نشيط) إلى  التيلية  األنشطة  إضيفة 

الشركة الحيلي):

مخبز1.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

22) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)2459.

1287I
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STE(FAKRI(DE(CONSEIL-SARL

DREAMS SWIM
إعالن متعد  القرارات

STE(FAKRI(DE(CONSEIL-SARL
 RUE(AHMED(LOUKILI(3(EME

ETAGE(،(30000،(FES(MAROC
ذات) »شركة  (DREAMS SWIM
الشريك) ذات  املحدو 1  املسؤولية 

الوحيد«
اوال ) االآتليعي:) مقرهي  وعنوان 
الطيب العليي)-)34444)فيس املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري:)

.65(43
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)41) آنبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تغيير النشيط االآتليعي القد م الى:)
-)االشهير االلكتروني)-)اعليل مختلفة)

-)التفيوض
على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
تفويت السيد و غيري عيوني) مي لي:)
من) اآتليعية  حصة  انس1444)
السيد) لفيئد1  حصة  (1.444 أصل)

بوصوفة ابوبكر
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
استقيلة املسير السيد و غيري عيوني)
انس وتعيين السيد بوصوفة ابوبكر)

مسيرا آد دا
قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)

تحيين النظيم االسي�شي
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

النشيط االآتليعي
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)

املسيهليت
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)

رأس امليل
على) الذي  نص  (:35 رقم) بند 

مي لي:)املسير القينوتي
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)22)5.
1288I

FIDUCIAIRE AL QODS

ARTI MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

ARTI MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي )1 زاوية 

شيرع الشيبي واملتنبي - 23444 بني 

مالل املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.5811

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في)18) وليوز)2422)تقرر حل)

 ARTI(1 شركة ذات املسؤولية املحدو

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (MAROC

 1( اإلآتليعي)  رهم وعنوان مقرهي 

 23444 زاوية شيرع الشيبي واملتنبي)-)

ازمة) (: ل) نتيجة  املغرب  مالل  بني 

القطيع.

)1)زاوية) و حد  مقر التصفية ب)

بني) (23444 (- الشيبي واملتنبي) شيرع 

مالل املغرب.)

و عين:

فالحي) الزهراء) فيطلة  السيد)1))

الشيبي) شيرع  زاوية  (1( وعنوانه)ا))

املغرب) مالل  بني  (23444 واملتنبي)

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتيريخ)49)شتنبر)

2422)تحت رقم)862.

1289I

NEW(C.A.A.T.(Sarl(Au

SIGNATECH - سينياطيك
إعالن متعد  القرارات

NEW(C.A.A.T. Sarl(Au
 Av. la(Montagne, Immeuble

 Chakroune(n°14, 3° étage(n°14
، 90040، Tanger(Maroc

سينييطيك - SIGNATECH »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: طريق 
الجبل إقيمة شقرون رقم )1 

الطيبق 3 - 4)944 طنجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.74585

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)15) آنبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
على) الذي  نص  (:1 رقم) قرار 
تجيرية،) حصة  (254 تفويت) مي لي:)
144) رهم للحصة الواحد1 مللوكة)
محلد  يسين) الحيداوي  للسيد 
السبيعي) القي ر  عبد  السيد  لفيئد1 
بتيريخ) (،Z5(163 بطيقته) رقم 

14/12/2022
على) الذي  نص  (:2 رقم) قرار 
من القينون) و8) (7 تغيير املي 1) مي لي:)

األسي�شي للشركة
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

تغيير إمضيء)مسييري الشركة
قرار رقم)):)الذي  نص على مي لي:)
15)من القينون األسي�شي) تغيير املي 1)

للشركة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)7:)الذي  نص على مي لي:)
يسيهم السيد فوزي عبد الحق بلبلغ)
الحيداوي) والسيد  54444) رهم،)
25444) رهم) بلبلغ) محلد  يسين 
بلبلغ) السبيعي  القي ر  عبد  والسيد 

25444) رهم
بند رقم)8:)الذي  نص على مي لي:)
املكونة) تجيرية  حصة  (1444 تتوزع)
لرأسليل الشركة كلي  لي:)544)حصة)
للسيد فوزي عبد الحق و254)حصة)
للسيد الحيداوي محلد  يسين و254 

حصة للسيد عبد القي ر السبيعي

على) الذي  نص  (:15 رقم) بند 
عبد) فوزي  السيد  تعيين  تم  مي لي:)
الحق رقم بطيقته)EE1(1798)مسيرا)
محلد) الحيداوي  والسيد  للشركة 
 EE(571(4 بطيقته) رقم   يسين 
بإمضيئين) بيلتسيير،) مشيرك 
املعيمالت) بيسثنيء:-أ/) مفترقين،)
املسير) البنكية حيث يشترط إمضيء)
إمضيء) أو  معي  بيلتسيير  واملشيرك 
آجر) شريك  بإمضيء) مقرونة  املسير 
للشركة،)-)ب/)القرارت االستراتيجية)
واالتفيقييت التجيرية للشركة حيث)
السيد) املسير  بإمضيء) الشركة  تلزم 

فوزي عبد الحق فقط.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264943.
1294I

BUREAU ESSOUFYANI

PRO-VN
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC
PRO-VN شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي الرقم 781 

شيرع الفرسين - 74444 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
((471

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 24) آنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
PRO- (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.VN
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إنتيج) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

التنظيف) موا   مختلف  وتصويق 

والتعقيم)-)تسويق معدات وتجهيزات)

النظيفة)-)بيع مالبس عليل النظيفة)

النقل) (- الجيهز1) املالبس  بيع  (-

لحسيب) البضيئع  ملختلف  الطرقي 

ملختلف) الطرقي  النقل  (- الغير)

البضيئع للحسيب الخيص)-...)أشغيل)

متنوعةعنوان املقر االآتليعي):)الرقم)

781)شيرع الفرسين)-)74444)العيون)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد حسن طولبي):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.

 544 (: الونزاري) ميلعينين  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) طولبي  حسن  السيد 

زنقة زاوية الشيخ الرقم)233)حي جط)

الرملة)41 74444)العيون املغرب.

الونزاري) ميلعينين  السيد 

عنوانه)ا))حي املسير1 الخضراء)شيرع)

املسير1 الخضراء)الرقم))14 4)744 

املر�شى)-)العيون املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) طولبي  حسن  السيد 

زنقة زاوية الشيخ الرقم)233)حي جط)

الرملة)41 74444)العيون املغرب

الونزاري) ميلعينين  السيد 

عنوانه)ا))حي املسير1 الخضراء)شيرع)

املسير1 الخضراء)الرقم))14 4)744 

املر�شى)-)العيون املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

21) آنبر) االبتدائية بيلعيون بتيريخ)

2422)تحت رقم)3578.

1291I

FOUZMEDIA

LE PETIT BLANC
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

LE PETIT BLANC شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي املكتب 

3 اقيمة  يسلين 25 شيرع يعقوب 

املنصور - 444)1 القنيطر1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.64(29

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تقرر حل) (2422 نونبر) (41 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)

 LE PETIT BLANC الشريك الوحيد)

144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 

املكتب) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 

يعقوب) شيرع  (25 اقيمة  يسلين) (3

القنيطر1 املغرب) (1(444 (- املنصور)

نتيجة ل):)الحل املسبق للشركة.

املكتب) التصفية ب  و حد  مقر 

يعقوب) شيرع  (25 اقيمة  يسلين) (3

املنصور)-)444)1)القنيطر1 املغرب.)

و عين:

سيفر) مصطفى  السيد)1))

اقيمة  يسلين) (3 املكتب) وعنوانه)ا))

 1(444 املنصور) يعقوب  شيرع  (25

((1( كلصفي) املغرب  القنيطر1 

للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلقنيطر1 بتيريخ)16)نونبر)

2422)تحت رقم)93317.

1292I

AMC G AUDIT

TES PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

AMC G AUDIT

املنطقة الصنيعية طريق مرتيل 

رقم 4)1 - 1)1 ، 93444، تطوان 

املغرب

TES PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

آيمع الجد د1 السويقة السفلى - 

93444 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.28(55

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 23)شتنبر) املؤرخ في)

 TES(1 شركة ذات املسؤولية املحدو

 144.444 رأسليلهي) مبلغ  (PRIVE

 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع)

السفلى) السويقة  الجد د1  آيمع 

ل) نتيجة  املغرب  تطوان  (93444 (-

(« بنكي) عدم الحصول على قرض  (:

انطالقة)».

شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 

السفلى) السويقة  الجد د1  آيمع 

تطوان)93444)تطوان املغرب.)

و عين:

املرابط) عثلين  السيد)1))

السويقة آيمع الجد د1) وعنوانه)ا))

املغرب) تطوان  (93444  32 رقم)

كلصفي))1))للشركة.

وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 

املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

آيمع) شيرع  (: بيلتصفية) املتعلقة 

الجد د1 السويقة السفلى)

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

أكتوبر) (31 االبتدائية بتطوان بتيريخ)

2422)تحت رقم)2192.

1293I

CABINET CBA SARL

IBY
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET CBA SARL
27 زنقة بيبوم، طيبق 3، شيرع 

محلد الخيمس ، 24254، الدار 
البيضيء املغرب

IBY شركة ذات مسؤولية محدو 1 
ذات الشريك الوحيد)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 27 ، حي 
بيپوم ، الطيبق التيلت ، املكتب ب - 

24254 الدار البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(21791

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)31)أكتوبر)2422)تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
مبلغ رأسليلهي) (IBY الشريك الوحيد)
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
الطيبق) (، حي بيپوم) (، (27 اإلآتليعي)
الدار) (24254 (- املكتب ب) (، التيلت)
البيضيء)املغرب نتيجة ل):)عدم وآو )

أي نشيط تجيري.
27)،)حي) و حد  مقر التصفية ب)
بيپوم)،)الطيبق التيلت)،)املكتب ب)-)

24254)الدار البيضيء)املغرب.)
و عين:

 IBRAHIM السيد)1))
 MAHAMAT YOUSSOUF
نجيميني تشي ) (4 نجيميني) وعنوانه)ا))

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
حي بيپوم) (، (27 (: املتعلقة بيلتصفية)
املكتب ب الدار) (، الطيبق التيلت) (،

البيضيء)املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 21 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851178.

129(I
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TAX CONSULTING AND ACCOUNTING

ترانس أورو ليون
إعالن متعد  القرارات

 TAX CONSULTING AND
ACCOUNTING

 AV(HASSANII(IMM(SALHI 2
 ETAGE(BENI(MELLAL ، 23000،

BENI(MELLAL(maroc
ترانس أورو ليون »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: أ ت 
بولكراعة تيكزيرت بنى مالل - 

23444 تيكزيرت املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.7485

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)29) وليوز)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

بيع الحصص
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

تعيين مد ر آد د
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
الشريك) شركة  ات  من  تحويل 

تيوحيد الى شركة عي  ة
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
الشريك) شركة  ات  من  تحويل 

تيوحيد الى شركة عي  ة
على) الذي  نص  (:6-7 رقم) بند 

مي لي:)بيع الحصص
على) الذي  نص  (:15 رقم) بند 

مي لي:)تعيين مد ر آد د
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتيريخ)26)غشت)

2422)تحت رقم)819.
1295I

CAUDIFISC SARL

PRIMALP IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAUDIFISC SARL
3) زنقة في�شي جليفة الدار 

البيضيء ، 24444، الدار البيضيء 
املغرب

PRIMALP IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 69 شيرع 
ارفو  الطيبق االول الرقم 1 حي 

املستقبل عين الشق - 24444 الدار 
البيضيء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
566(21

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 15) آنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.PRIMALP IMMO
االنعيش) (: غرض الشركة بإ جيز)
 69 (: االآتليعي) املقر  العقيريعنوان 
شيرع ارفو  الطيبق االول الرقم)1)حي)
24444)الدار) املستقبل عين الشق)-)

البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: بلعيد) ا عبيس  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) بلعيد  ا عبيس  السيد 
رقم) (2 زنقة) الجليل  املنظر  تجزئة 
24444)الدار البيضيء) 11)كيليفورني)

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) بلعيد  ا عبيس  السيد 
رقم) (2 زنقة) الجليل  املنظر  تجزئة 
24444)الدار البيضيء) 11)كيليفورني)

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 23 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851455.

1296I

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

STE SOGARISE TRANS

SARL AU

بلقت�شى الجلع العيم الغير عي ي)

بتيريخ)20/12/2022)قرر الشركيء)مي)

 لي:

144) رهم) حصة ب) (544 بيع) (•

للحصة من حصص السيد1 فتيحة)

قرزاز الى السيد امليلو ي الرامي.

استقيلة السيد1 فتيحة قرزاز) (•

واالحتفيظ) كلسير1  مهيمهي  من 

بيلسيد امليلو ي الرامي كلسير وحيد)

للشركة.

امليلو ي) الرامي  السيد  (•

سيصبح ميلك آليع حصص شركة)

حصة) (SOGARISE TRANS 1444

(+ سيبقي) كين  لتلكهي  حصة  (544(

544)حصة التي تم بيعهي له من طرف)

السيد1 فتيحة قرزاز).

امليلو ي) الرامي  السيد  تعيين  (•

نشيط) عن  ومسؤول  وحيد  كلسير 

 SOGARISE TRANS لشركة) النقل 

ستكون) وبيلتيلي  محد 1.) غير  ملد1 

مرتبطة) (SOGARISE TRANS شركة)

املتعلقة) العقو   آليع  فيلي  خص 

واإل ارية) امليلية  والهيئيت  بيلبنوك 

)الرامي) الوحيد) املسير  بتوقيع 

امليلو ي)

للشركة) القينوني  الشكل  تغيير  (•

»شركة ذات مسؤولية محدو 1) من)

»)الى)»شركة ذات مسؤولية محدو 1)

بشريك واحد)»

•)تعد ل النظيم األسي�شي للشركة

لللجلوعة) القينوني  اال داع  تم 

بيملحكلة) التجيري  بيلسجل 

 2553 رقم) تحت  بينزكين  االبتدائية 

بتيريخ.23/12/2022

1297I

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

STE ADT TRANSPORT

SARL AU

بلقت�شى الجلع العيم الغير عي ي)

بتيريخ)15/12/2022)قرر الشركيء)مي)

 لي:

144) رهم) 1444)حصة ب) بيع) (•

للحصة من حصص السيد عبد هللا)

احلد) والسيد  حصة)) (544( ازكيي)

الى السيد عبد) الدوش))544)حصة))

الحليد اهلو.

استقيلة السيد عبد هللا ازكيي) (•

من مهيمه كلسير وتعيين السيد عبد)

الحليد اهلو كلسير وحيد للشركة.

اهلو) الحليد  عبد  السيد  (•

سيصبح ميلك آليع حصص شركة)

حصة) (ADT TRANSPORT 1444

من) له  بيعهي  تم  التي  حصة  (544(

 544 (+ طرف السيد عبد هللا ازكيي)

طرف) من  له  بيعهي  تم  التي  حصة 

السيد احلد الدوش).

•)تعيين السيد عبد الحليد اهلو)

نشيط) عن  ومسؤول  وحيد  كلسير 

 ADT TRANSPORT لشركة) النقل 

ستكون) وبيلتيلي  محد 1.) غير  ملد1 

مرتبطة) (ADT TRANSPORT شركة)

املتعلقة) العقو   آليع  فيلي  خص 

واإل ارية) امليلية  والهيئيت  بيلبنوك 

عبد) )السيد  الوحيد) املسير  بتوقيع 

الحليد اهلو)

للشركة) القينوني  الشكل  تغيير  (•

»شركة ذات مسؤولية محدو 1) من)

»)الى)»شركة ذات مسؤولية محدو 1)

بشريك واحد)»

•)تعد ل النظيم األسي�شي للشركة

لللجلوعة) القينوني  اال داع  تم 

بيملحكلة) التجيري  بيلسجل 

 255( رقم) تحت  بينزكين  االبتدائية 

بتيريخ)23/12/2022

1298I
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STEEDEELA

 EMAD جولد انيرجي عماد
ENERGY GOLD

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تأسيس شركة

STEEDEELA
زنقة السعد ين ترآيست الحسيلة 
زنقة السعد ين ترآيست الحسيلة، 

TARGUIST MAROC ،32354
 EMAD ENERGY  آولد انيرجي علي

GOLD شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار مراحة 
سيدي بوتليم تيرآيست الحسيلة - 

32354 تيرآيست املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

1(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
آولد) (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)
 EMAD ENERGY علي ) انيرجي 

.GOLD
غرض الشركة بإ جيز):)ترافو   فير)

او كونسفراكتون)
كونسيسونير او اسسي نلون لكيد)
(: االآتليعي) املقر  صوليدعنوان  او 
 وار مراحة سيدي بوتليم تيرآيست)
تيرآيست) (32354 (- الحسيلة)

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)5)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: املوتغي) علي   السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
 1444 (: املوتغي) علي   السيد 

بقيلة)144) رهم.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) املزتغي  علي   السيد 
 وار مراحة سيدي بوتليم تيرآيست)

32354)تيرآيست املفرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) املوتغي  علي   السيد 
 وار مراحة سيدي بوتلبم تيرآيست)

32354)تيرآيست املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
االبتدائية بتيرآيست بتيريخ)28)نونبر)

2422)تحت رقم)32.
1299I

FIDUINVEST

RAOM
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

FIDUINVEST
 AVENUE TANTAN RESIDENCE
 SOULAIMANE 1B(ETAGE 1 N°
 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
RAOM شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي )1 شيرع 

ابن البني الطيبق االول رقم 3 - 
94444 طنجة املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.129977
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تعيين) (2422 نونبر) (1( املؤرخ في)
السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

الحو�شي ني ر كلسير وحيد
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264874.
1344I

FIDUINVEST

 CABINET HANINE DE
TRANSIT

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
تعيين مسير آد د للشركة

FIDUINVEST

 AVENUE TANTAN RESIDENCE
 SOULAIMANE 1B(ETAGE 1 N°
 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
 CABINET HANINE DE TRANSIT

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 7)1 شيرع 

محلد الخيمس الطيبق الخيمس 
رقم 14 - 94444 طنجة املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.23127
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)19)أكتوبر)2422)تم تعيين)
مسير آد د للشركة السيد)1))حنين)

سير1 كلسير آجر
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
نونبر) (43 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم))25913.

1341I

الشركة املغربية للخدميت االآتليعية

STE NASNASSI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

الشركة املغربية للخدميت 
االآتليعية

 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME(ETAGE(BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
STE NASNASSI شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار بن 
عجالت اكزني ة - 94144 طنجة 

املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.1427(1

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تم تعيين) (2422 نونبر) (11 املؤرخ في)
بن) السيد)1)) للشركة  آد د  مسير 

الحسين أمينة كلسير وحيد
تبعي لوفي1 املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

22) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264928.

1342I

EXTRA-CABINET

شركة دار فلوريس
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXTRA-CABINET

36 شيرع عبد العيلي بن شقرون 

مكيتب السالم الطيبق 6 مكتب رقم 

)2 ، 34444، فيس املغرب

شركة  ار فلوريس شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي سييج حي 

السويقة بن صيفي رقم )1 فيس - 

34444 فيس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

7(235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

شركة) (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

 ار فلوريس.

:) ار) بإ جيز) الشركة  غرض 
املقر) )رييض)عنوان  الضييفة)

بن) السويقة  سييج حي  (: االآتليعي)

فيس) (34444 (- فيس) (1( صيفي رقم)

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   470

فرانسوا) آون  فلوريس  السيد 
 144 بقيلة) حصة  (1.444 (: ميري)

 رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
فرانسوا) آون  فلوريس  السيد 
صهش  ي) (165 عنوانه)ا)) ميري 
سيرمير) فرانس  فيل  (6234 سيست)
سيرمير) فرانس  فيل  (6234 بفرنسي)

فرنسي.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
فرانسوا) آون  فلوريس  السيد 
صهش  ي) (165 عنوانه)ا)) ميري 
سيرمير) فرانس  فيل  (6234 سيست)
سيرمير) فرانس  فيل  (6234 بفرنسي)

فرنسي
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
أكتوبر) (24 بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5647.
1343I

omnium(management

Z.Y.A TERRASSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

omnium(management
 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc
Z.Y.A TERRASSEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي متجر) 
اقيمة ب أ 14 تجزئة مرزاقة عين 
السلن فيس 34444 فيس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

72477
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 ميرس) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 Z.Y.A (: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.TERRASSEMENT

مقيول) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
واملختلفة.عنوان) البنيء) أشغيل  في 
اقيمة ب أ) متجر)) (: املقر االآتليعي)
14)تجزئة مرزاقة عين السلن فيس)

34444)فيس املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 644 (: السيد عبد الرحلين زهير)

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.
حصة) ((44 (: زهير) أ وب  السيد 

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
زهير) الرحلين  عبد  السيد 
تونفيت) اشلحين  قصر  عنوانه)ا))

354)5)ميدلت املغرب.
السيد أ وب زهير عنوانه)ا))قصر)
ميدلت) (5(354 تونفيت) اشلحين 

املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أ وب زهير عنوانه)ا))قصر)
ميدلت) (5(354 تونفيت) اشلحين 

املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
ميرس) (29 بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)1699.
134(I

JURISMAG SARL

CONCEPT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تحويل املقر االآتليعي للشركة

JURISMAG SARL
5، زنقة بليي  ، إقيمة علران، 
)مقيبل املدرسة االبتدائية عبد 

املومن)، الشقة رقم 5 ، 24394، 
الدار البيضيء املغرب

CONCEPT SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي كلم 9، 
طريق أزمور،  ار بوعز1 - 24444 

الدار البيضيء املغرب.
تحويل املقر االآتليعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.(5393

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

املؤرخ في)19)شتنبر)2422)تم تحويل)

من) للشركة  الحيلي  االآتليعي  املقر 

(- بوعز1) أزمور،) ار  طريق  (،9 »كلم)

إلى) املغرب«) البيضيء) الدار  (24444

»القطب الحضري والصنيعي علران)

(،( 128،)املنطقة) سهيل،)تجزئة رقم)

عليلة برشيد)-)آليعة حد السوالم)-)

42)26)حد  السوالم املغرب«.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)66)851.

1345I

VISION VASTE CONSULTING

 ELFARAZDAK DE

TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger,( Avenue( Abi( Lhassan

 Chadili( Immeuble( Warda( N°2,

RDC(،(90000،(TANGER(MAROC

 ELFARAZDAK( DE

TRANSPORT)شركة ذات املسؤولية)

املحدو 1)في طور التصفية)

شيرع) اإلآتليعي  مقرهي  وعنوان 

موالي رشيد،)إقيمة الشيطيء)الذهبي)
6)رقم)54)-)94444)طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري)

.84367

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 42)غشت) املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

 ELFARAZDAK( DE( TRANSPORT

144.444) رهم) رأسليلهي) مبلغ 

وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع موالي)
رشيد،)إقيمة الشيطيء)الذهبي)6)رقم)

54)-)94444)طنجة املغرب نتيجة ل):)

التوقف النهيئي عن أي نشيط.

شيرع) ب  التصفية  مقر  حد   و 
موالي رشيد،)إقيمة الشيطيء)الذهبي)

6)رقم)54)-)94444)طنجة املغرب.)
و عين:

الدحيس) فدوى  السيد)1))
وعنوانه)ا))شيرع موالي رشيد،)إقيمة)
 94444  54 رقم) (6 الذهبي) الشيطيء)

طنجة املغرب كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
غشت) (15 بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)256582.
1346I

SIGMA COMPTA

مقهى فواصل
عقد تسيير حر ألصل تجيري))األشخيص)

الطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجيري

مقهى فواصل
 28 بلقت�شى عقد عرفي مؤرخ في)
شتنبر)2422)أعطى السيد)1))سعيد1)
للبطيقة) ((1( الحيمل) الحسنيوي 
املسجل) (K283197 رقم) الوطنية 
بيملحكلة) (75866 التجيري) بيلسجل 
الحر) التسيير  حق  بطنجة  التجيرية 
لألصل التجيري الكيئن ب زاوية زنقة)
بتهوفن وزنقة آليل الد ن االفغيني)
املغرب) طنجة  (94444 (- (( رقم)
وآوا ) الرفيح  الد ن  عز  للسيد)1))
املسيوي الحيمل))1))للبطيقة الوطنية)
 2 ملد1) (R18(469و (R2(9823 رقم)
 2422 أكتوبر) (41 من) تبتدئ  سنة 
مقيبل) (242( أكتوبر) (41 في) وتنتهي 

مبلغ شهري)24.444) رهم.
1347I

STE GH METRE

SOCIETE GH METRE
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسليل الشركة

STE GH METRE



471 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

تجزئة الييتني زنقة كينون 1 رقم 
37 وآد1 تجزئة الييتني زنقة كينون 
1 رقم 37 وآد1، 64444، وآد1 

املغرب
SOCIETE GH METRE شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

محلد الخيمس تخزئة الييتني زنقة 
كينون 1 رقم 37 - 64444 وآد1 

املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.26379

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم) (2422 41) آنبر) في) املؤرخ 
قدره) بلبلغ  الشركة  رأسليل  رفع 
 64.444« أي من) »224.444) رهم«)
عن) »284.444) رهم«) إلى)  رهم«)
مع   ون) مقيصة  إآراء) (: طريق)

الشركة املحد 1 املقدار واملستحقة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بوآد1  التجيرية 

2422)تحت رقم)3949.
1348I

EXTRA-CABINET

جون فلوريس لالستشارات
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXTRA-CABINET
36 شيرع عبد العيلي بن شقرون 

مكيتب السالم الطيبق 6 مكتب رقم 
)2 ، 34444، فيس املغرب

آون فلوريس لالستشيرات شركة 
ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 36 شيرع 

عبد العيلي بن شقرون مكيتب 
السالم الطيبق 6 مكتب رقم )2 - 

34444 فيس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
7(323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم إعدا  القينون) (2422 شتنبر) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

آون) (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

فلوريس لالستشيرات.

إنشيء) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

التواصلعنوان) استراتيجية  وتطوير 

املقر االآتليعي):)36)شيرع عبد العيلي)

 6 بن شقرون مكيتب السالم الطيبق)

مكتب رقم))2)-)34444)فيس املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

فرانسوا) آون  فلوريس  السيد 

 144 بقيلة) حصة  (1.444 (: ميري)

 رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

فرانسوا) آون  فلوريس  السيد 

صهش  ي) (165 عنوانه)ا)) ميري 

سيرمير) فرانس  فيل  (6234 سيست)

سيرمير) فرانس  فيل  (6234 بفرنسي)

فرنسي.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

فرانسوا) آون  فلوريس  السيد 

صهش  ي) (165 عنوانه)ا)) ميري 

سيرمير) فرانس  فيل  (6234 سيست)

سيرمير) فرانس  فيل  (6234 بفرنسي)

فرنسي

تم اإل داع القينوني ب-)بتيريخ)26 

أكتوبر)2422)تحت رقم)5)57.

1349I

idaraty

QUIK SERVICE 4 S
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

idaraty
 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،
tanger(maroc

QUIK(SERVICE 4 S شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي مدشر 
اوال  فيرس قيي 1 احد الغربية  ائر1 

اصيلة - 94444 اصيله املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1 
رقم التقييد في السجل التجيري : 

1493
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 QUIK(: بلختصر تسليتهي) اإلقتضيء)

.SERVICE ( S
مختلف) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
اشغيل البنيءعنوان املقر االآتليعي):)
مدشر اوال  فيرس قيي 1 احد الغربية)
 ائر1 اصيلة)-)94444)اصيله املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
السيد رشيد النوينو):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.
السيد محلد النوينو):)544)حصة)

بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) النوينو  رشيد  السيد 
مدشر اوال  فيرس قيي 1 احد الغربية)

 ائر1 اصيلة)94444)اصيلة املغرب.
عنوانه)ا)) النوينو  محلد  السيد 
مدشر اوال  فيرس قيي 1 احد الغربية)

 ائر1 اصيلة)94444)اصيله املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) النوينو  رشيد  السيد 
مدشر اوال  فيرس قيي 1 احد الغربية)

 ائر1 اصيلة)94444)اصيلة املغرب
عنوانه)ا)) النوينو  محلد  السيد 
مدشر اوال  فيرس قيي 1 احد الغربية)

 ائر1 اصيلة)94444)اصيلة املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) االبتدائية بيصيلة بتيريخ)

2422)تحت رقم)254.
1314I

STE FIACCOF 

GLOBALE AUTO AOUAD
إعالن متعد  القرارات

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
 GLOBALE AUTO AOUAD

»شركة ذات املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: محل رقم 
3 تجزئة هبة طريق مكنيس - 34444 

فيس املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.58983

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في)16)نونبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
من) للشركة  االآتليعي  املقر  تحويل 
محل رقم)3)تجزئة هبة طريق مكنيس)
 365 الى العنوان الجد د محل رقم)

تجزئة هبة طريق مكنيس
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
للشركة) اجر  آد د  مسير  تعيين 

السيد محلد العوا )
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)):)الذي  نص على مي لي:)

تحويل املقر االآتليعي للشركة
على) الذي  نص  (:1( رقم) بند 
مي لي:)تعيين مسير آد د اجر للشركة)

السيد محلد العوا )
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
24) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)5361.
1311I

STE(FIDUCIAIRE(D’AUDIT(CHARAKA

INSTITUT HANA-K
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

 STE(FIDUCIAIRE(D›AUDIT
CHARAKA

 AV(YAKOUB(EL(MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc
INSTITUT(HANA-K شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 149 

شيرع عبد الكريم الخطيبي ، رقم 
1) ،إقيمة آوا  - 4444) مراكش 

املغرب.
تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.5(937

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
2422)تم تعيين) 45) آنبر) املؤرخ في)
مسير آد د للشركة السيد)1))  بوا)

فيليب بيير روبر كلسير آجر
تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
23) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2961)1.
1312I

STE(FIDUCIAIRE(D’AUDIT(CHARAKA

INSTITUT HANA-K
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

 STE(FIDUCIAIRE(D›AUDIT
CHARAKA

 AV(YAKOUB(EL(MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

 B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc

INSTITUT(HANA-K شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي 149 
شيرع عبد الكريم الخطيبي ، رقم 
1) ،إقيمة آوا  - 4444) مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.5(937

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 45) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
امزيغ) هجر  ((1( السيد) تفويت 
 944 حصة اآتليعية من أصل) (18
حصة لفيئد1 السيد))1))  بوا فيليب)

بيير روبر بتيريخ)45) آنبر)2422.
امزيغ) حنينة  ((1( السيد) تفويت 
أصل) من  اآتليعية  حصة  (882
944)حصة لفيئد1 السيد))1))  ه ك)

جدميت بتيريخ)45) آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
23) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2961)1.

1313I

CONSEIL ASSISTANCE PME

 YS( ي س ديفلوبمنت
)DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
قفل التصفية

CONSEIL ASSISTANCE PME
 3Rue(sidi(bennour(résidance
 zahra(Ain(borja(Casablanca

 Appt(N° 15 3eme(étage، 20550،
Casablanca(Maroc

 YS( ي س   فلوبلنت
DEVELOPPEMENT) شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : 128 زنقة 

العرعير الطيبق 2 املكتب 6 الدار 
البيضيء - 24444 الدار البيضيء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجيري : 
.548859

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
 2422 41) آنبر) في) املؤرخ 
 YS( س   فلوبلنت) ي  حل  تقرر 
ذات) شركة  ((DEVELOPPEMENT
رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1  املسؤولية 
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
128)زنقة العرعير الطيبق) اإلآتليعي)
 24444 (- الدار البيضيء) (6 املكتب) (2
املغرب نتيجة ل-عدم) الدار البيضيء)

مزاولة النشيط.
و عين:

سيبوعي) السيد)1)) وسف 
طريق اوال  زيين  رج او) وعنوانه)ا))
زاوية زنقة ا فني) (32 7)شقة) الطيبق)
الدار) (24344 بيلفد ر الدار البيضيء)
البيضيء)املغرب كلصفي))1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
بتيريخ)41) آنبر)2422)وفي)128)زنقة)
الدار) (6 املكتب) (2 الطيبق) العرعير 
البيضيء) الدار  (24444 (- البيضيء)

املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)6))8)8.

131(I

سيكلي كومبت

 TRANSPORTATION
 GOODS LOGISTICS

INTERNE
إعالن متعد  القرارات

سيكلي كومبت
29، شيرع محلد السي س املركب 
التجيري اراك، علير1 ف 2، مكتب 
)، الدار البيضيء ، 24554، الدار 

البيضيء املغرب
 Transportation(Goods(Logistics

Interne »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1«

وعنوان مقرهي االآتليعي: 6)، شيرع 
الزرقطوني الطيبق الثيني مكتب 6 - 

24544 الدار البيضيء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجيري: 
.387995

بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)
املؤرخ في))2)أكتوبر)2422

تم اتخيذ القرارات التيلية:)
قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)

تغيير الصيغة القينونية للشركة
قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)

تفويت حصص الشركة
قرار رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)

تغيير املسير
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
املسؤولية) املحدو 1  الشركة  تغيير 
شركة) الى  الوحيد،) الشريك  ذات 

محدو 1 املسؤولية
بند رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تفويت حصص السيد بنبوهو  ونس،)
الى السيد حسين عالء)مهدي الحكيك)

%50،)والسيد1 بنبوهو هند)50%.
بند رقم)3:)الذي  نص على مي لي:)
استقيلة السيد بنبوهو  ونس كلسير)
عالء) السيد حسين  تعيين  للشركة.)

مهدي الحكيك مسير آد د للشركة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 23 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)7166)8.

1315I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

 MAHMOUD RAMDANE
ARCHITECTE ET ASSOCIES

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &
ASSOCIES

مكنيس ، 14444، مكنيس املغرب
 MAHMOUD RAMDANE

 ARCHITECTE ET ASSOCIES
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شقة 

11، الطيبق الثيني،علير1 12، زنقة 
القنيطر1 م.ج - 54454 مكنيس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 

57873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

تم إعدا  القينون) (2422 25) آنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسلية 

(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

 MAHMOUD RAMDANE

.ARCHITECTE ET ASSOCIES

مهندس) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

شقة) (: معليريعنوان املقر االآتليعي)

زنقة) (،12 الطيبق الثيني،علير1) (،11

مكنيس) (54454 (- م.ج) القنيطر1 

املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 1.444 (: رمضين) محلو   السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد محلو  رمضين عنوانه)ا))

االسليعيلية) رييض  ((55 رقم) فيال 

ا ت والل)54454)مكنيس املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محلو  رمضين عنوانه)ا))

االسليعيلية) رييض  ((55 رقم) فيال 

ا ت والل)54454)مكنيس املغرب

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

21) آنبر) بتيريخ) بلكنيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)757).

1316I

FIDUCIARE COMPTABLITE

 STE BISINTI TRANS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسلية الشركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األربعيء الغرب ، 344)1، 

سوق األربعيء الغرب املغرب
 STE BISINTI TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرهي االآتليعي  وار اكال 
الشوافع - 344)1 سوق األربعيء 

الغرب املغرب.
تغيير تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
26129

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
تم تغيير) (2422 47) آنبر) املؤرخ في)
 STE BISINTI« من) الشركة  تسلية 
 GLA« إلى) (»TRANS SARL AU

.»TRANS DARGOUL
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
الغرب) االربعيء) بسوق  االبتدائية 
رقم) تحت  (2422 24) آنبر) بتيريخ)

.586/2022
1317I

سيكلي كومبت

8ème avenue
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

سيكلي كومبت
29، شيرع محلد السي س املركب 
التجيري اراك، علير1 ف 2، مكتب 
)، الدار البيضيء ، 24554، الدار 

البيضيء املغرب
8ème(avenue شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 
هيال زنقة 46 رقم 113 عين الشق - 

24544 الدار البيضيء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(59941

الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
املؤرخ في)46)أكتوبر)2422)تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
الشريك الوحيد)8ème(avenue)مبلغ)
وعنوان) 544.444) رهم  رأسليلهي)
مقرهي اإلآتليعي تجزئة هيال زنقة)46 
24544)الدار) (- 113)عين الشق) رقم)
البيضيء)املغرب نتيجة ل):)صعوبيت)

في القطيع.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
(- عين الشق) (113 رقم) (46 هيال زنقة)

24544)الدار البيضيء)املغرب.)
و عين:

شرهبيل) نجيب  السيد)1))
وعنوانه)ا))حي النغريت زنقة)27)رقم)
املغرب) البيضيء) الدار  (24444  218

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
هيال) تجزئة  (: بيلتصفية) املتعلقة 
الدار) 113)عين الشق,) رقم) (46 زنقة)

البيضيء
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 23 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

نونبر)2422)تحت رقم)7168)8.
1318I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

MISSION TRAINING
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
)8 , شيرع املللكة العربية السعو  ة 

تجزئة العيون 2 إقيمة العزيزية 
الطيبق الثيني رقم 12. )8 , شيرع 
املللكة العربية السعو  ة تجزئة 
العيون 2 إقيمة العزيزية الطيبق 
الثيني رقم 12.، 94444، طنجة 

املغرب
MISSION TRAINING »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: اقيمة 

 ار اال لين 13 شيرع حسنونة محل 
رقم 6 طنجة طنجة 94444 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

. 113243
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)47)أكتوبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

قرار رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تفويت حصص)

قرار رقم)2:)الذي  نص على مي لي:)
تحويل الشكل القينوني للشركة)

وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)
النظيم األسي�شي التيلية:)

بند رقم)1:)الذي  نص على مي لي:)
تحويل الشكل القينوني للشركة من)
الى) شركة  ات املسؤولية املحدو 1 
شركة  ات مسؤولية محدو 1  ات)

الشريك الوحيد.
بند رقم)6:)الذي  نص على مي لي:)
اآتليعية) حصة  جلسليئة  تفويت 
السيد) طرف  من  (( حصة) (544  (
مغربي) حفيض  موالي  بنسليلين 
الحيمل) االهلية  كيمل  الجنسية 
عد ) الوطنية  التعريف  للبطيقة 
الشتوكي) السيد1  لفيئد1  (J31699(
سهيم مغربية الجنيسة كيملة االهلية)
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيملة 

.K413809( عد
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)15362.
1319I

EPIC INVEST

EPIC INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EPIC INVEST
 BD(LA(RESISTANCE 6EME 197
 ETG(CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
EPIC INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدو 1 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 197شيرع 
املقيومة ط6 - 24444 الدار البيضيء 

املغرب 
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
56(279

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (4(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 EPIC (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.INVEST
*أي) (: بإ جيز) الشركة  غرض 
نشيط لبيع وشراء)،استيرا  وتصد ر)

أي سلعة غذائية أو غيرذلك)؛
*تسويق وتوزيع هذه السلع وأي)

نشيط متعلق بهي؛
*)البيع عبر اإلنترنت لجليع السلع)

الغذائية وغير الغذائية)؛
تأآير) لبيع؛) اقتنيء) نشيط  *أي 
امللتلكيت) إ ار1  وكذلك  (، العقيرات)
وآليع امللتلكيت التي) (، املوكلة إليهي)

ستللكهي عن طريقهي؛
أو) مسيهلة  أو  تبي ل  *اقتنيء،)
االستثليرات) لجليع  (، ذلك) غير 
في) بلي  أشكيلهي،) بجليع  الرأسليلية 

ذلك األسهم والسندات؛
وجدميت) و عم  مسيعد1  *أي 

ومشور1 لألفرا  والشركيت)؛
العللييت) آليع  وعلومي،) (
املنقولة) التجيرية،) أو  الصنيعية 
تتعلق) قد  التي  امليلية  أو  أوالعقيرية 
كلًيي) مبيشر  غير  أو  مبيشر  بشكل 
أوآزئًيي بهدف الشركة أو من املحتلل)
أنشطة) أوتطوير  بتحقيق  تسلح  أن 
(: االآتليعي) املقر  الشركة.عنوان 
 24444 (- ط6) املقيومة  197شيرع 

الدار البيضيء)املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

السيد1 فيطلة الشراطي):)1.444 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

الشراطي) فيطلة  السيد1 
ط)  األلفة  تجزئة  ((( عنوانه)ا))
الوئيم) إقيمة  يسين  (14 الشقة)

24444)الدار البيضيء)املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
الشراطي) فيطلة  السيد1 
ط)  األلفة  تجزئة  ((( عنوانه)ا))
الوئيم) إقيمة  يسين  (14 الشقة)

24444)الدار البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 42 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)8264)8.
1324I

fiduciaire(chajia

سحر مك كار
إعالن متعد  القرارات

fiduciaire(chajia
 BD(Pasteur, Residence(al(jisr,
 3eme(etage(N° C13-، 90000،

TANGER MAROC
سحر مك كير »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1«
وعنوان مقرهي االآتليعي: بوحسي ن 

شيرع بن تيويت رقم 1 - 94444 
طنجة املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجيري: 

.94(87
بلقت�شى الجلع العيم االستثنيئي)

املؤرخ في)22)نونبر)2422
تم اتخيذ القرارات التيلية:)

الذي  نص على) قرار رقم األول:)
الكبزوري) الحصص؛) تفويت  مي لي:)
سفيين) املقدم  للسيد  تفوت  مونية 

544)حصة بقيلة)144)للحصة)
الذي  نص) التيني:) رقم  قرار 
السيد1) استقيلة  قبول  مي لي:) على 
الكبزوري مونية من مهيمهي كلسير1)
للشركة وتعين السيد محلد مسيير)

آد د للشركة)

الذي  نص على) قرار رقم الثيلث:)
آد د) أسي�شي  قينون  انشيء) مي لي:)

للشركة)
وتبعي لذلك تم تعد ل مقتضييت)

النظيم األسي�شي التيلية:)
الذي) السي س:) البند  رقم  بند 
الشركيء) يسيهم  مي لي:) على   نص 
بلبلغ) الشركة  في  أسليؤهم  التيلية 
نقدي قدره)100،000) رهم:امليملقدم)
محلد) 54444) رهلقدم  سفيين)

54444) رهم,
بند رقم البند السيبع:)الذي  نص)
الشركة) رأسليل  تحد د  مي لي:) على 
الى) ،مقسلة  144444) رهم) بلبلغ)
للحصة) (144 بقيلة) حصة  (1444
التيلي:) النحو  على  موزعة  الواحد1 
املقدم) حصة،) (544 محلد) املقدم 

سفيين)544)حصة
عشر:) الثيلث  البند  رقم  بند 
تعين املقدم) الذي  نص على مي لي:)
محلد مسير آد د ملد1 غير محدو 1،)

توقيعه فقط الذي  لزم الشركة
عشر:) السي س  البند  رقم  بند 
الذي  نص على مي لي:)الشركة تلتزم)
بيمضيء) ووثيئقهي  عقو هي  بجليع 

املسير السيد املقدم محلد
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
13) آنبر) بتيريخ) بطنجة  التجيرية 

2422)تحت رقم)264587.

1321I

zagora(consulting(sarl

SHTR
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

رفع رأسليل الشركة

zagora(consulting(sarl
رقم119 شيرع محلد 

الخيمس ، 7944)، زاكور1 
املغرب--------------------

SHTR شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 769 
تجزئة  رعة 2 زاكور1 - 7944) 

زاكور1 املغرب.
رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.2959

العيم) الجلع  بلقت�شى 
نونبر) (25 في) املؤرخ  اإلستثنيئي 
الشركة) رأسليل  رفع  تم  (2422
»6.444.444) رهم«) قدره) بلبلغ 
إلى) »444.444.)) رهم«) من) أي 
طريق) عن  »14.444.444) رهم«)
الشركة) مع   ون  مقيصة  إآراء) (:

املحد 1 املقدار واملستحقة.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) االبتدائية بزاكور1 بتيريخ)

2422)تحت رقم)354.

1322I

FINAUDIT

KATIM
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

وفي1 شريك

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
KATIM شركة ذات املسؤولية 

املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة 

شوفيليي بيير  إقيمةفيلروز الطيبق 
االول رقم 2 الدار البيضيء , الدار 
البيضيء - 24444 الدار البيضيء 

املغرب.
وفي1 شريك

رقم التقييد في السجل التجيري 
.395583

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
املؤرخ في)12) آنبر)2422)تم اإلعالم)
بوفي1 الشريك محلد طراشن وتوزيع)
لرسم) (

ً
تبعي الورثة  على  حصصه 

 2422 14) ني ر) في) املؤرخ  اإلراثة 
بيلشكل األتي):

 1(6 (، طراشن) كريم  السيد)1))
حصة.

السيد)1))مريم يسلينة طراشن)،)
73)حصة.

 URSULA( KORTHAS السيد)1))
31)،)حصة.
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بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 23 بتيريخ) البيضيء) بيلدار  التجيرية 

 آنبر)2422)تحت رقم)851338.

1323I

FIDALIC CONSEIL

MOROCCAN CHESS
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
االز هير امتدا  علير1 رقم 118 ، 

4444)، مراكش املغرب
MOROCCAN CHESS شركة ذات 

مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرهي اإلآتليعي  وار 
زغي نة طريق اسفي تيمنصورت - 

4444) مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131851

في) مؤرخ  حر  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (11
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
(: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MOROCCAN CHESS
1/تيآر) (: بإ جيز) الشركة  غرض 

مستور  بيع بنصف الجللة.
) روس الدعم) 2/مقيول جدميت)
والتعزيز:)ألعيب الشطرنج)،)الحسيب)
املقر) املوسيقى).عنوان  (، الذهني)
االآتليعي):) وار زغي نة طريق اسفي)
تيمنصورت)-)4444))مراكش املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:

1.444)حصة) (: السيد علي صبير)
بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

عنوانه)ا)) صبير  علي  السيد 
 44444  1694 ب) ص  الفجير1 

الفجير1 االميرات العربية املتحد1.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)) صبير  علي  السيد 
 44444  1694 ب) ص  الفجير1 

الفجير1 االميرات العربية املتحد1)
السيد عيئشة ا ت مريم عنوانه)ا))
الدار) (24444  17 زنقة) (1 الدريسية)

البيضيء)املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)13861.
132(I

سيكلي كومبت

RMH IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

سيكلي كومبت
29، شيرع محلد السي س املركب 
التجيري اراك، علير1 ف 2، مكتب 
)، الدار البيضيء ، 24554، الدار 

البيضيء املغرب
RMH IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم 5 حي 
الفالح علير1 ندى العيلية - 28824 

املحلد ة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجيري 
.22193

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 نونبر) (21 املؤرخ في)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسليلهي) مبلغ  (RMH IMMO
مقرهي) وعنوان  14.444) رهم 
علير1) الفالح  حي  (5 رقم) اإلآتليعي 
املحلد ة) (28824 (- العيلية) ندى 

املغرب نتيجة ل):)ازمة في القطيع.

و حد  مقر التصفية ب رقم)5)حي)
 28824 (- الفالح علير1 ندى العيلية)

املحلد ة املغرب.)
و عين:

السيد)1))امهيل امهيل وعنوانه)ا))
 24444 زنقة الوليد ة تجزئة السالم)
((1( كلصفي) املغرب  البيضيء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)
املتعلقة بيلتصفية):)رقم)5)حي الفالح)

علير1 ندى العيلية
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
 22 بتيريخ) بيملحلد ة  االبتدائية 

 آنبر)2422)تحت رقم)2519.
1325I

التهيمي السيلمي

يودس دفونس
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

قفل التصفية

التهيمي السيلمي
رقم 6 الشيرع الكبير بنسو 1 ، 

34444، فيس املغرب
 و س  فونس شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي : رقم 

75 التجزئة امين بن سو 1 فيس - 
34444 فيس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجيري : 

.66321
بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تقرر حل) (2422 49) ونيو) املؤرخ في)
 و س  فونس شركة ذات املسؤولية)
 144.444 رأسليلهي) مبلغ  املحدو 1 
 رهم وعنوان مقرهي اإلآتليعي رقم)
فيس) سو 1  بن  امين  التجزئة  (75
لقلة) نتيجة  املغرب  فيس  (34444 (-

السيولة امليلية واملنيفسة.
و عين:

آي جي) بن  وسف  السيد)1))
وعنوانه)ا))زنقة)35)رقم)14)حي الفتح)
املغرب) جنيفر1  (34444 جنيفر1)

كلصفي))1))للشركة.

القلعي) ا ريس  السيد)1))
وعنوانه)ا))9)زنقة آبل عوام النرآس)
  فيس)34444)فيس املغرب كلصفي)

)1))للشركة.
و قد تم انعقي  الجلعية الختيمية)
رقم) وفي  (2422 49) ونيو) بتيريخ)
(- التجزئة امين بن سو 1 فيس) (75

34444)فيس املغرب.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
شتنبر) (45 بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)3620/022.
1326I

HZ CONSULTING

اسافو
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HZ CONSULTING
 RES BAB LOUDAYA IMM
 F(APT(N°03 AZZOUZIA

MARRAKECH، 40000، مراكش 
املغرب

اسيفو شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
 tranche وعنوان مقرهي اإلآتليعي
 06 N°M3 Mag 01 tamansourte
harbil - 40300 تيمنصرت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.147675
الوحيد) الشريك  قرار  بلقت�شى 
2422)تقرر حل) 45) آنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات)
الشريك الوحيد اسيفو مبلغ رأسليلهي)
مقرهي) وعنوان  144.444) رهم 
 tranche(06(N°M3(Mag(اإلآتليعي
 01( tamansourte( harbil( -( 40300
تيمنصرت املغرب نتيجة ل):)الشركة)

لم تحقق االهداف
املرآو1 التي اسست من اآلهي.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حد   و 
تيمنصورت) (1 46)رقم م6)محل رقم)

مراكش)4344))مراكش املغرب.)
و عين:
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اوسيي) ا ريس  السيد)1))
 112 وعنوانه)ا))تجزئة العزوزية رقم)
املغرب) مراكش  ((4174 مراكش)

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
23) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2964)1.
1327I

SAFWA CONSEIL

STE MEDINA IN
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تأسيس شركة

SAFWA CONSEIL
 AL MASSAR ROUTE DE SAFI

 N° 581 APPARTEMENT 2 2EME
 ETAGE ، 40100، MARRAKECH

MAROC
STE MEDINA IN شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1
وعنوان مقرهي اإلآتليعي شيرع 

حلين الفطواكي رقم 34 شقة رقم 1 
و-2 املد نة - )443) مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131(75

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
تم إعدا  القينون) (2422 أكتوبر) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 

املحدو 1 بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدو 1.
عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE (: تسليتهي) بلختصر  اإلقتضيء)

.MEDINA IN
(: بإ جيز) الشركة  غرض 
االواء) مؤسسيت  وتسيير  استغالل 
الضييفة....) السييحي)فني ق،) ور 
:)شيرع حلين) عنوان املقر االآتليعي)
و-2  (1 شقة رقم) (34 الفطواكي رقم)

املد نة)-))443))مراكش املغرب.

أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 
الشركة):)99)سنة.

 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)
 رهم،)مقسم كيلتيلي:

 544 (: عبدالواحد) اشو  السيد 
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.

 544 (: السيد بوشكيل املصطفى)
حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
وصفيت ومواطن الشركيء):

السيد اشو عبدالواحد عنوانه)ا))
 (4444 ح.م تجزئة االحبيس رقم53 

مراكش املغرب.
املصطفى) بوشكيل  السيد 
 (34 1)رقم) عنوانه)ا))تجزئة النخيل)

4444))مراكش املغرب.
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اشو عبدالواحد عنوانه)ا))
 (4444 ح.م تجزئة االحبيس رقم53 

مراكش املغرب
املصطفى) بوشكيل  السيد 
 (34 1)رقم) عنوانه)ا))تجزئة النخيل)

4444))مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
49) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2351)1.
1328I

ML EXPERTS

 NEXTEER AUTOMOTIVE
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدو 1
رفع رأسليل الشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
 NEXTEER AUTOMOTIVE

MOROCCO شركة ذات املسؤولية 
املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي بلد ة عيمر 
سيلفيي ، املنطقة الحر1 األطلسية 

)RN مجلع 5) و64 - ****** 
القنيطر1 املغرب.

رفع رأسليل الشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.(8111

املختلط) العيم  الجلع  بلقت�شى 

تم) (2422 شتنبر) (13 في) املؤرخ 

بلبلغ) الشركة  رأسليل  رفع 

أي) »544.444.)2) رهم«) قدره)

إلى) »653.644.)3) رهم«) من)

(: طريق) عن  »59.153.644) رهم«)

أربيح أو عالوات) أو  إ ميج احتييطي 

إصدار في رأس امليل.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

 11 بتيريخ) بيلقنيطر1  االبتدائية 

أكتوبر)2422)تحت رقم)92855.

1329I

STE(FAKRI(DE(CONSEIL-SARL

PRO EDUCATION PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

حل شركة

STE(FAKRI(DE(CONSEIL-SARL

 RUE(AHMED(LOUKILI 3 EME

ETAGE ، 30000، FES(MAROC

PRO EDUCATION PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 1)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرهي اإلآتليعي زنقة ابي 

هرير1 رقم )14 قطعة 4) مونفلوري 

1 - 34444 فيس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجيري 

.64573

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

2422)تقرر حل) 49) آنبر) املؤرخ في)

املحدو 1) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (PRO EDUCATION PRIVE

وعنوان) 144.444) رهم  رأسليلهي)

مقرهي اإلآتليعي زنقة ابي هرير1 رقم)

)14)قطعة)4))مونفلوري)1)-)34444 

افالس) (: ل) نتيجة  املغرب  فيس 

الشركة.

و حد  مقر التصفية ب زنقة ابي)

هرير1 رقم))14)قطعة)4))مونفلوري)

1)-)34444)فيس املغرب.)

و عين:
فيضل) سفيين  السيد)1))
وعنوانه)ا))772)شيرع القرويين طيبق)
املغرب) فيس  (34444 النرآس) (1

كلصفي))1))للشركة.
وعند اإلقتضيء)الحدو  املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحييت  على 
املخيبر1 ومحل تبليغ العقو  والوثيئق)

املتعلقة بيلتصفية):)-
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) بتيريخ) بفيس  التجيرية 

2422)تحت رقم)42)5.

1334I

SAFWA CONSEIL

 AMAR REAL ESTATE
DEVELOPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو 1 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAFWA CONSEIL
 AL MASSAR ROUTE DE SAFI

 N° 581 APPARTEMENT 2 2EME
 ETAGE ، 40100، MARRAKECH

MAROC
 AMAR REAL ESTATE

DEVELOPEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدو 1 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرهي اإلآتليعي 581 

تجزئة املسير الشقة 3 الطيبق الثيني 
طريق اسفي - 4144) مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 1 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجيري : 
131855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
القينون) إعدا   تم  (2422 نونبر) (1(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسي�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدو 1 

بيملليزات التيلية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدو 1  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسلية 
 AMAR(:(اإلقتضيء)بلختصر تسليتهي
.REAL ESTATE DEVELOPEMENT

تقد م) (- (: غرض الشركة بإ جيز)
والتسيير) االستشير1  جدميت 

لللقيوالت الخيصة)
السلع) مختلف  بتقسيط  بيع  (-
 581 (: واملوا عنوان املقر االآتليعي)
تجزئة املسير الشقة)3)الطيبق الثيني)
مراكش) ((4144 (- اسفي) طريق 

املغرب.
أآلهي) من  تأسست  التي  املد1 

الشركة):)99)سنة.
 144.444 مبلغ رأسليل الشركة:)

 رهم،)مقسم كيلتيلي:
 1.444 (: محلد) علرو  السيد 

حصة بقيلة)144) رهم للحصة.)
والعيئلية) الشخصية  األسليء)

وصفيت ومواطن الشركيء):
عنوانه)ا)) محلد  علرو  السيد 
تسلطينت) الشريفية  بوكد ر1   وار 

4444))مراكش املغرب.

والعيئلية) الشخصية  األسليء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)) محلد  علرو  السيد 
تسلطينت) الشريفية  بوكد ر1   وار 

4444))مراكش املغرب
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
21) آنبر) بتيريخ) بلراكش  التجيرية 

2422)تحت رقم)2816)1.

1331I

FIDUCIARE(KARIMI(RACHIDA

STE ZAYAN AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تفويت حصص

FIDUCIARE(KARIMI(RACHIDA
شيرع محلد الخيمس رقم 43 

الطيبق الثيني جنيفر1 ، 444)5، 
جنيفر1 املغرب

STE ZAYAN AGRI شركة ذات 
املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي أآللوس 
 وار أ ت عزوز جنيفر1 - 444)5 

جنيفر1 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجيري 
.(115

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)
تلت) (2422 15) آنبر) في) املؤرخ 

املصي قة على):
أ وب اشليون) ((1( تفويت السيد)
أصل) من  اآتليعية  حصة  (344
جيلد) ((1( حصة لفيئد1 السيد) (344

اشليون بتيريخ)15) آنبر)2422.
بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 
22) آنبر) االبتدائية بخنيفر1 بتيريخ)

2422)تحت رقم)))5.

1332I

FIDUCIAIRE AMER FISC

BOUROUMAN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 1

تعيين مسير آد د للشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD(ANNASR(IMMB(CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO، 62000،

NADOR MAROC

BOUROUMAN CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدو 1

وعنوان مقرهي اإلآتليعي تجزئة 

الشرقيوي زا و - 62444 النيظور 

املغرب.

تعيين مسير آد د للشركة

رقم التقييد في السجل التجيري 

.2(187

بلقت�شى الجلع العيم اإلستثنيئي)

تم تعيين) (2422 نونبر) (22 املؤرخ في)

مسير آد د للشركة السيد)1))الشيخ)

فضيلة كلسير وحيد

تبعي لقبول استقيلة املسير.

بيملحكلة) القينوني  اإل داع  تم 

االبتدائية بيلنيضور بتيريخ)22) آنبر)

2422)تحت رقم))546.

1333I
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املحكمة التجارية بالرباط
شعبة صعوبيت املقيولة
ملف تسوية قضيئية
لشركة كوثر للسييرات
رقم : 2421/8342/35

ملف حصر القيئلة
رقم : 193/)2422/834

أمر عد  18)
الصي ر بتيريخ 22 نوفلبر 2422
اسم السند ك مصطفى األكحل

بيين
بإ داع قيئلة الد ون

)املوا  732 - 733 - )73 من مدونة 
التجير1)

ليكن في علم العلوم أن الد ون)
مسطر1) إطير  في  تحقيقهي  تم  التي 
»كوثر) لشركة) القضيئية  التسوية 
للسييرات«)قد وضعت قيئلتهي بكتيبة)
التجيرية) املحكلة  لدى  الضبط 
بيلربيط)-)شعبة صعوبيت املقيولة)-.

ملقتضييت) وتطبيقي  عليه،) بنيء)
من مدونة) (73( (- (733 (- (732 املوا )
وكذلك) لكل شخص  التجير1  لكن 
األغيير والدائنين االطالع عليهي وتقد م)
وتعرضيت) تشكييت  من  لديهم  مي 
15) ومي من تيريخ نشر)  اجل أآل)

هذا البيين بيلجريد1 الرسلية.
اإلطالع) شخص  لكل  كلي  لكن 
تطبيقي) الضبط  بكتيبة  عليهي 
مدونة) من  (733 املي 1) ملقتضييت 

التجير1.
عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط

35

املحكلة التجيرية بيلربيط
شعبة صعوبيت املقيولة

ملف تسوية / تصفية قضيئية
لشركة بريستيطكس

رقم : 8343/55/)241
ملف حصر قيئلة   ون أآراء

2422/834/275
أمر عد  398

الصي ر بتيريخ فيتح نوفلبر 2422
اسم السند ك عبد الحق سحنون

بيين
بإ داع قيئلة الد ون

)املي تين 732 - 733  من مدونة 

التجير1)
ليكن في علم العلوم أن الد ون)

مسطر1) إطير  في  تحقيقهي  تم  التي 

القضيئية) التصفية  (/ التسوية)

قد وضعت) »بريستيطكس«) لشركة)

قيئلتهي بكتيبة الضبط لدى املحكلة)

شعبة صعوبيت) (- بيلربيط) التجيرية 

املقيولة)-.

ملقتضييت) وتطبيقي  عليه،) بنيء)

من مدونة) (73( (- (733 (- (732 املوا )

وكذلك) لكل شخص  التجير1  لكن 

األغيير والدائنين اإلطالع عليهي وتقد م)

وتعرضيت) تشكييت  من  لديهم  مي 

15) ومي من تيريخ نشر)  اجل أآل)

هذا البيين بيلجريد1 الرسلية.

اإلطالع) شخص  لكل  كلي  لكن 

تطبيقي) الضبط  بكتيبة  عليهي 

مدونة) من  (733 املي 1) ملقتضييت 

التجير1.
عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط

36

املحكلة التجيرية بيلربيط

ملف رقم : 4479/2422

حسيب رقم : 5957

الطرف األول):
بطيقة) رقم  قينيني،) أحلد 

التعريف الوطنية):)A119(57)مغربي)

الجنسية.

الطرف الثيني):
بطيقة) رقم  قينيني،) إبراهيم 

مغربي) (A74923 (: التعريف الوطنية)

الجنسية.

العنوان):)شيرع الحسن الثيني رقم)

119،)الربيط.
رقم السجل التجيري):)786)6.

بلصلحة) التعرضيت  وستقبل 
التجيرية) بيملحكلة  التجيري  السجل 
 (15( بيلربيط إلى غي ة جلسة عشر)

 ومي من صدور اإلعالن الثيني.
النشر1 األولى

رئيس مصلحة السجل التجيري

67 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2422/73
حسيب رقم : 7)58

الطرف األول):
ليلى النيجي.

(: الوطنية) البطيقة  رقم 
.AB125764

كوثر النيجي.
(: الوطنية) البطيقة  رقم 

.AB251493
شيمة فطني�شي.

.A83853(:(رقم البطيقة الوطنية
الطرف الثيني):
سهيل النيجي.

(: الوطنية) البطيقة  رقم 
.AB263466

مغربي الجنسية.
األصل التجيري):

العنوان):)تلير1)613)حي امل عين)
عو 1.

رقم السجل التجيري):))3)94.
بلصلحة) التعرضيت  وستقبل 
التجيرية) بيملحكلة  التجيري  السجل 
إلى غي ة جلسة عشر  ومي) بيلربيط 

من صدور اإلعالن الثيني.
النشر1 الثينية

رئيس مصلحة السجل التجيري

1 مكرر

املحكلة التجيرية بيلربيط
ملف رقم : 77/2422
حسيب رقم : 5895

 MAROCAINE (: األول) الطرف 
 DES INDUSTRIES ALLIAGES
مسؤولية) ذات  شركة  (LEGERS
544.444) رهم) رأسليلهي) محدو 1 

بنسليلين) الشركة  يسين  ملثل 
رقم) الوطنية  التعريف  بطيقة 

.A3(2((5
 MASTER TABLE(:(الطرف الثيني
محدو 1) مسؤولية  ذات  شركة 
 144.444 رأسليلهي) وحيد  بشريك 
 رهم ملثل الشركة الخطيبي محلد)
هشيم بطيقة التعريف الوطنية رقم)

.A334199
قيعة األلعيب) (: النشيط التجيري)

وني ي ألعيب الطيولة.
رقم السجل التجيري):)26113.

بلصلحة) التعرضيت  وستقبل 
التجيرية) بيملحكلة  التجيري  السجل 
 15 عشر) جلسة  غي ة  إلى  بيلربيط 

 ومي من صدور اإلعالن الثيني.
النشر1 الثينية

رئيس مصلحة السجل التجيري)

81 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 134858
حسيب رقم 23515

تفويت آزء من األصل التجيري
 SAB أطلس) سيب  طرف  من 
الكيئن مقرهي اإلآتليعي ب،) (ATLAS
ميريني،)5)ا فوار،)شيرع املوحد ن الدار)
التجيري) بيلسجل  واملقيد1  البيضيء)
للدار البيضيء)تحت رقم)223221)في)
شخص ملثلهي القينوني السيد بيني)
 Piney( Bruno ألبيرت ميشيل) برينو 
Albert(Michel)الحيمل لبطيقة رقم)
بنكين) سوبرا  لفيئد1  (BE54725R
 SOPRA(BANKING(سفتوار موروكو
SOFTWARE MOROCCO،)املقيد1)
البيضيء) للدار  التجيري  بيلسجل 
مقرهي) والكيئن  (171199 رقم) تحت 
اإلآتليعي ب ميريني)5،)ا فوار،)شيرع)
من) آزء) الدار البيضيء،) املوحد ن،)
بيلنشيط) املتعلق  التجيري  األصل 

التيلي):
العنيصر املعنوية):

بيألصل) املتعلق  التجيري  االسم 
التجيري.

 II. - إعالنات قضائية
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التجيري،) األصل  استغالل  حق 
العلالء.

مجلوع عقو  الشغل مع األآراء)
املتعلق بيألصل التجيري.

مجلوع العقو  التجيرية.
قيلتهي) تصل  املي  ة  العنيصر 

344.444.)) رهم.
البيلغ) اإل جيبية  املي  ة  العنيصر 
587.156,32) رهم والسلبية) قيلتهي)

البيلغ قيلتهي)4.187.695,50) رهم.
فعلى  ائني املفوت املذكور أعاله)
أن  تقدموا بتعرضهم لدى املحكلة)
التجيرية بيلدار البيضيء) اجل أآل)
النشر1) تيريخ  من  ابتداء) 15) ومي 
من مدونة) (8( الثينية طبقي للفصل)

التجير1.
النشر1 األولى

عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط

بيملحكلة التجيرية بيلدار البيضيء

34 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 134778
حسيب رقم : 22371

عقد تقدمة
علر،) أبو  بلخييط  علر  السيد 
رقم) الوطنية  للبطيقة  الحيمل 
للشخص) ملثل  بصفته  (B(29592
الطبيعي ومسجل بيلسجل التجيري)
 165(8( رقم) تحت  البيضيء) بيلدار 
وبصفته مسير وحيد لشركة في طور)

التكوين جصيئصهي كيلتيلي):
تم تصريح على مي  لي):

طبيعية) بتقدمة  القييم  تم 
 STE PHARMACIE DE LA ( لشركة)
ذات) شركة  (CROIX VERTE SARL
واحد) بشريك  محدو 1  مسؤولية 
مقرهي اإلآتليعي ب)155)شيرع حسن)
الصغير،)الدار البيضيء)تم املسيهلة)
بجليع) أعاله  املذكور1  الشركة  في 
األصل) وجصوم  أصول  عنيصر 
الطبيعي وتصبح) للشخص  التجيري 
الشركة ميلكة للعنيصر املسيهم بهي)
من  وم تسجيلهي في السجل) ابتداء)

التجيري.

من) املستفيد1  للشركة  سيكون 
لألصل) امللكية  كيمل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحيل  التجيري 
توقيع هذا العقد وسيكون لهي أ ضي)
النهيئي لهذه) اإلنشيء) االنتفيع ابتداء)
الكيئن) التجيري  األصل  الشركة 
بيلدار البيضيء)ب):)155)شيرع حسن)
واملسجل) البيضيء،) الدار  الصغير،)
البيضيء) بيلدار  التجيري  بيلسجل 

تحت رقم))8)165.
تسجل) التعرضيت  فإن  وبذلك 
التجيرية) بيملحكلة  الضبط  بلكتب 
مكتب السجل التجيري بيلدار البيضيء)
)15)) ومي)  اجل أآل جلسة عشر)

املوالي للنشر1 األولى والثينية.

النشر1 الثينية
رئيس كتيبة الضبط

4 مكرر

املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء
ملف رقم : )13478
حسيب رقم : 1))22

بيع أصل تجيري
فوت)

الحيمل) سلالوي،) نبيل  السيد 
لبطيقة التعريف الوطنية)BJ2(2273)؛
الحيملة) السيد1  يسلين مرزاق،)

.BB(96(6(لبطيقة التعريف الوطنية
لفيئد1

الحيملة) قدار،) رشيد1  السيد1 
.M751(((لبطيقة التعريف الوطنية

املعد) التجيري  األصل  مجلوع 
املتواآد1) بيلتقسيط  لللشروبيت 
(،2 السالم) تجزئة  البيضيء،) بيلدار 
رقم (X شطر) جد جة  اللة   شيرع 

.36 3( 32 
رقم) التجيري  بيلسجل  واملسجل 

.451898/451896
تسجل) التعرضيت  فإن  وبذلك 
التجيرية) بيملحكلة  الضبط  بلكتب 
مكتب السجل التجيري بيلدار البيضيء)
)15)) ومي)  اجل أآل جلسة عشر)

املوالي للنشر1 األولى والثينية.

النشر1 الثينية
عن رئيس كتيبة الضبط

5 مكرر

املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء
ملف رقم : 134792
حسيب رقم : 22516

عقد تقدمة
الحيمل) براكيت،) بلعيد  السيد 

للبطيقة الوطنية رقم)B244526)؛
الحيمل) براكيت،) محلد  السيد 

.B5((269(للبطيقة الوطنية رقم
للشخص) ملثال  بصفتهلي 
بيلسجل) ومسجل  الطبيعي 
رقم) تحت  البيضيء) بيلدار  التجيري 
مسير) وبصفته  (197008/197006
التكوين) طور  في  لشركة  وحيد 

جصيئصهي كيلتيلي):
تم تصريح على مي  لي):

تم القييم بتقدمة طبيعية لشركة))
 STE MOULIN LINTISSAR SARL
شركة ذات مسؤولية محدو 1 بشريك)
واحد مقرهي اإلآتليعي ب طريق)114 
الحي الصنيعي عين السبع،) (،11 كلم)
الدار البيضيء)تم املسيهلة في الشركة)
املذكور1 أعاله بجليع عنيصر أصول)
للشخص) التجيري  األصل  وجصوم 
ميلكة) الشركة  وتصبح  الطبيعي 
من) ابتداء) بهي  املسيهم  للعنيصر 
التجيري. السجل  في  تسجيلهي   وم 
من) املستفيد1  للشركة  سيكون 
لألصل) امللكية  كيمل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحيل  التجيري 
توقيع هذا العقد وسيكون لهي أ ضي)
النهيئي لهذه) اإلنشيء) االنتفيع ابتداء)
الشركة األصل التجيري الكيئن بيلدار)
(،11 كلم) (114 طريق) (: ب)  البيضيء)
الدار) السبع،) عين  الصنيعي  الحي 
بيلسجل) واملسجل  البيضيء،)
رقم) تحت  البيضيء) بيلدار  التجيري 

.197008/197006
تسجل) التعرضيت  فإن  وبذلك 
التجيرية) بيملحكلة  الضبط  بلكتب 
مكتب السجل التجيري بيلدار البيضيء)
)15)) ومي) أآل جلسة عشر)  اجل 

املوالي للنشر1 األولى والثينية.
النشر1 الثينية
رئيس كتيبة الضبط

6 مكرر

املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء
ملف رقم : 134844
حسيب رقم : 22716

بيع أصل تجيري
فوت)

امبيرك،) العزيز  عبد  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 

BE(4713)؛
الحيمل) ازكي،) الهيشمي  السيد 
.BE664779(لبطيقة التعريف الوطنية

لفيئد1
الحيمل) علير،) محلد  السيد 
لبطيقة التعريف الوطنية)BJ54(35)؛

الحيمل) وعراب،) محلد  السيد 
.BJ162658(لبطيقة التعريف الوطنية
الذي) التجيري  األصل  مجلوع 
 ليرس فيه التغذ ة العيمة املتواآد)
زاوية) بوركون  حي  البيضيء،) بيلدار 
مونتجولفيه) شيرع  بوكونفيل،) زنقة 

رقم)6.
رقم) التجيري  بيلسجل  واملسجل 

.276164/324586
تسجل) التعرضيت  فإن  وبذلك 
التجيرية) بيملحكلة  الضبط  بلكتب 
مكتب السجل التجيري بيلدار البيضيء)
)15)) ومي)  اجل أآل جلسة عشر)

املوالي للنشر1 األولى والثينية.
النشر1 الثينية

عن رئيس كتيبة الضبط

7 مكرر

املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء
ملف رقم 134816

حسيب 23432
تفويت حق الكراء

الطراشن) امينة  السيد1  فوتت 
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيملة 
»سبيد) لفيئد1 شركة) (B1(715 رقم)
 »SPED SPORT SARL سبور«)
امللثلة من طرف السيد عبد الحكيم)
التعريف) لبطيقة  الحيمل  اسبيعي 

.DF841299(الوطنية رقم
مجلوع حق الكراء)لللحل الكيئن)
ب)38)زنقة عبد هللا املد وني الطيبق)
بيلسجل) واملسجل  (.6 الشقة) األول 

التجيري رقم)239818.
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تسجل) التعرضيت  فإن  وبذلك 

التجيرية) بيملحكلة  الضبط  بلكتب 

بيلدار) التجيري  السجل  مكتب 

عشر) جلسة  اآل  البيضيء) اجل 

 ومي املوالي للنشر1 األولى والثينية.

النشر1 الثينية
عن رئيس كتيبة الضبط

8 مكرر

املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء

ملف رقم : 134818

حسيب رقم : )2343

عقد تقدمة
الحيمل) عتليني  حيتم  السيد 

 W157696 رقم) الوطنية  للبطيقة 

الطبيعي) للشخص  ملثل  بصفته 

رقم) التجيري  بيلسجل  واملسجل 

في) وحيد  مسير  وبصفته  (279186

جصيئصهي) التكوين  طور  في  شركة 

التيلي):

تم تصريح على مي  لي):

طبيعية) بتقدمة  القييم  تم 

 SOCIETE PHARMACIE ( لشركة)

ذات) شركة  (OCIANIA SARL AU

وحيد) بشريك  املحدو 1  املسؤولية 

محج) (،148/146 اإلآتليعي) مقرهي 

النيل بلوك)26)قرية الجليعة،)الدار)

الشركة) في  املسيهلة  تم  البيضيء)
املذكور1 أعاله بجليع عنيصر أصول)

للشخص) التجيري  األصل  وجصوم 

ميلكة) الشركة  وتصبح  الطبيعي 

من  وم) للعنيصر املسيهم بهي ابتداء)

تسجيلهي في السجل التجيري.

من) املستفيد1  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كيمل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحيل  التجيري 

توقيع هذا العقد وسيكون لهي أ ضي)

اإلنشيء) تيريخ  من  ابتداء) االنتفيع 

األصل) (: ب) الشركة  لهذه  النهيئي 

البيضيء)) بيلدار  الكيئن  التجيري 

148/146،)محج النيل بلوك)26)قرية)

واملسجل) البيضيء،) الدار  الجليعة 

بيلسجل التجيري بيملحكلة التجيرية)

بيلدار البيضيء)تحت رقم)279186.

تسجل) التعرضيت  فإن  وبذلك 

التجيرية) بيملحكلة  الضبط  بلكتب 

بيلدار) التجيري  السجل  مكتب 

عشر) جلسة  أآل  البيضيء) اجل 

 ومي املوالي للنشر1 األولى والثينية.

النشر1 الثينية
رئيس كتيبة الضبط

9 مكرر

املحكلة التجيرية بيلدار البيضيء

ملف رقم : 134824

حسيب رقم : 23435

عقد تقدمة
الحيملة) عتليني  حسنيء) السيد1 

 W157697 رقم) الوطنية  للبطيقة 

الطبيعي) للشخص  ملثل  بصفتهي 

رقم) التجيري  بيلسجل  واملسجل 

في) وحيد  مسير  وبصفته  (28713(

جصيئصهي) التكوين  طور  في  شركة 

التيلي):

تم تصريح على مي  لي):

تم القييم بتقدمة طبيعية لشركة))

 SOCIETE PHARMACIE HATIM

شركة) (CASABLANCA SARL AU

بشريك) املحدو 1  املسؤولية  ذات 
زنقة) (،127 اإلآتليعي) مقرهي  وحيد 

الدار البيضيء) األمير موالي عبد هللا،)

املذكور1) الشركة  في  املسيهلة  تم 

أعاله بجليع عنيصر أصول وجصوم)

الطبيعي) للشخص  التجيري  األصل 

للعنيصر) ميلكة  الشركة  وتصبح 

املسيهم بهي ابتداء)من  وم تسجيلهي)

في السجل التجيري.

من) املستفيد1  للشركة  سيكون 

لألصل) امللكية  كيمل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحيل  التجيري 

توقيع هذا العقد وسيكون لهي أ ضي)

اإلنشيء) تيريخ  من  ابتداء) االنتفيع 

األصل) (: ب) الشركة  لهذه  النهيئي 

التجيري الكيئن بيلدار البيضيء))127،)
الدار) هللا  عبد  موالي  األمير  زنقة 
البيضيء،)واملسجل بيلسجل التجيري)

البيضيء) بيلدار  التجيرية  بيملحكلة 

تحت رقم))28713.

تسجل) التعرضيت  فإن  وبذلك 

التجيرية) بيملحكلة  الضبط  بلكتب 

بيلدار) التجيري  السجل  مكتب 

عشر) جلسة  أآل  البيضيء) اجل 

 ومي املوالي للنشر1 األولى والثينية.

النشر1 الثينية
رئيس كتيبة الضبط

10 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

ملف رقم : 2)2422/8318/2

إشعير بتحويل مسطر1 التسوية 

القضيئية إلى تصفية قضيئية

بتيريخ الصي ر  الحكم   بلقت�شى 

رقم) تحت  (2422 7) يسلبر)  

رقم) امللف  في  (2022/283

قضت املحكلة) (،2422/8318/2(2

مسطر1) بتحويل  بوآد1  التجيرية 

في) املفتوحة  القضيئية  التسوية 

 SOCIETE CREATIVE شركة) حق 

رقم) (MOROCCO FOOD SARL

التجيرية) بيملحكلة  التجيري  سجلهي 

بوآد1)23457،)إلى تصفية قضيئية.

أر وز) آوا   األستيذ  وبتعيين 

إبراهيم) واألستيذ  منتدبي  قيضيي 

حسن) والسيد  له  نيئبي  اليوسفي 

تيريخ) واعتبير  سند كي،) جلوفي 

التوقف عن الدفع هو التيريخ املحد )

مسطر1) بفتح  القي�شي  الحكم  في 

التسوية القضيئية.

الدائنين  من  فيملطلوب  وعليه،)

املعين  للسند ك  بد ونهم  التصريح 

املبيلغ  ضلن قيئلة موقعة تتضلن 

املطلوبة مرفقة بيلوثيئق وذلك  اجل 

نشر  تيريخ  من  ابتداء  شهرين  أآل 

هذا اإلشعير بيلجريد1 الرسلية طبقي 

 724  ،719  ،58( املوا   ملقتضييت 

من مدونة التجير1.
رئيس مصلحة كتيبة الضبط

اإلمضيء):)منصور محلد

46

املحكلة التجيرية بوآد1
إشهير مستخرج عقد تقد م
 أصل تجيري حصة في شركة

ملف تقد م أصل تجيري حصة في 
شركة رقم : )2422/3

حسيب رقم : 3136
مصحح) عرفي  عقد  بلقت�شى 
(،2422 أكتوبر) (21 بتيريخ) اإلمضيء)
مسجل بوآد1 بتيريخ)11)نوفلبر)2422،)

قدمت السيد1):
حيج سعيد جير1،)السيكن بوآد1،)

شيرع الحنصيلي.
حصة في الشركة):

 STE PHARMACIE NOUVELLE
بواسطة ملثلتهي) التأسيس،) في طور 

القينونية حيج سعيد جير1.
الكيئن) التجيري  أصلهي  آليع 
املقيد) الدرفوفي،) شيرع  بوآد1،)
29) ونيو) بتيريخ) التجيري  بيلسجل 
تحليلي،) (14357 رقم) تحت  (197(
واملخصص الستغالل صيدلية تحت)
 PHARMACIE NOUVELLE شعير)
وقد تم تقييم األصل التجيري بلبلغ)

2.444.444) رهم.
 تعين على كل  ائن غير مقيد أن)
أآل) املستحق  اجل  بيملبلغ   صرح 
جلسة عشر))15)) ومي املوالي للنشر1)
 83 الثينية املنصوص عليه في املي 1)
من مدونة التجير1 لدى كتيبة ضبط)

املحكلة التجيرية بوآد1.
النشر1 الثينية

رئيس مصلحة كتيبة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
سجل التجيري):)2022/1811

ملف رقم):)2022/57

اشهير تفويت حصة في
أصل تجيري عن طريق التنيزل

كتيبة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
مصحح) عرفي  عقد  بلقت�شى  أنه 
بيع) (2422 سبتلبر) (22 في) االمضيء)
السيد هشيم الشيخ الحيمل لبطيقة)
 K408868 رقم) الوطنية  التعريف 
بطنجة) التجيري  بيلسجل  واملسجل 
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حصته) آليع  (،8378( رقم) تحت 
املقدر1 بيلنصف في االصل التجيري)

الكيئن بطنجة حي السينية الجد د1،)

لفيئد1 السيد محلد الشيخ الحيمل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

حصة) قيلة  وحد ت  (،K379237

االصل التجيري موضوع البيع في مبلغ)

اآليلي قدره)14.444) رهم.

التعرضيت) آليع  فين  وعليه 

تقدم بكتيبة الضبط بهذه املحكلة)

15) ومي ابتداء)من تيريخ)  اجل أآل)

ومي) (8( للفصل) طبقي  الثيني  النشر 

 ليه من مدونة التجير1.
النشر1 األولى

االمضيء

عن رئيس كتيبة الضبط

كليل معطيكة

26 مكرر

املحكلة التجيرية بطنجة
سجل التجيري):)2022/1816

ملف رقم):)2022/58

اشهير تفويت حصص في
أصل تجيري

كتيبة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

عرفيين) عقد ن  بلقت�شى  أنه 

مصي قي االمضيء)في)6)أكتوبر)2422،)

مصي قي) لهلي  ملحقين  وعقد ين 

(،2422 نونبر) (17 بتيريخ) االمضيء)

بيع كل من السيد مصطفى زقوري)

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
والسيد عبد العزيز) (K199089 رقم)

القرشيوي الحيمل لبطيقة التعريف)

واملسجالن)) (،FB(612 رقم) الوطنية 

بيلسجل التجيري بطنجة تحت رقم)

حصتهلي)) آليع  و338)8،) (8(336

بطنجة) الكيئن  التجيري  االصل  في 
((،5 رقم) (13 زنقة) شيفية  اللة  حي 

بوآلعيتي) رشيد  السيد  لفيئد1 

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
قيلة) وحد ت  ( (،K169908 رقم)

الحصتين في))االصل التجيري موضوع)

 144.444 البيع في مبلغ اآليلي قدره)

 رهم.

التعرضيت) آليع  فين  وعليه 

تقدم بكتيبة الضبط بهذه املحكلة)

من) ابتداء) 15) ومي  أآل)  اجل 

8(  تيريخ النشر الثيني طبقي للفصل)

ومي  ليه من مدونة التجير1.

النشر1 األولى
االمضيء

عن رئيس كتيبة الضبط

كليل معطيكة

27 مكرر

املحكلة التجيرية بطنجة

ملف تفويت أصل تجيري

عن طريق البيع

ملف رقم : 2422/53

كتيبة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

مصي ق) عرفي  عقد  بلقت�شى  أنه 

بيع) (،2419 أكتوبر) (19 في) اإلمضيء)

السيد أحلد بيكريم،)الحيمل لبطيقة)

 K8540 رقم) الوطنية  التعريف 

بطنجة) التجيري  بيلسجل  واملسجل 

األصل) مجلوع  (،23292 رقم) تحت 

سيحة) (16 بطنجة) الواقع  التجيري 

لفيئد1) (،( األمم الطيبق األر�شي رقم)

السيد أحلد أكسو الحيمل لبطيقة)

(،J843722 رقم) الوطنية  التعريف 

وحد ت قيلة حصة األصل التجيري)

في مبلغ إآليلي قدره) البيع  موضوع 

654.444) رهم.

التعرضيت) آليع  فإن  وعليه 

تقدم بكتيبة الضبط بهذه املحكلة)

15) ومي ابتداء)من تيريخ)  اجل أآل)

ومي) (8( للفصل) طبقي  الثيني  النشر 

 ليه من مدونة التجير1.

النشر1 الثينية
اإلمضيء):)عن رئيس كتيبة الضبط

كليل معطيكة

24 مكرر

املحكلة التجيرية بطنجة
ملف تفويت نصف أصل تجيري

عن طريق التنيزل
ملف رقم : )2422/5

كتيبة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
أنه بلقت�شى عقد عدلي بتيريخ فيتح)
تنيزل السيد مصطفى) (،2422  وليو)
التعريف) لبطيقة  الحيمل  بنعزوز،)
واملسجل) (K78953 رقم) الوطنية 
بيلسجل التجيري بطنجة تحت رقم)
59818،)عن مجلوع األصل التجيري)
الواقع بطنجة شيرع العوامة حومة)
6)،)لفيئد1 السيد علي ) الركييع رقم)
التعريف) لبطيقة  الحيمل  بنعزوز 
وحد ت) (،K404582 رقم) الوطنية 
قيلة حصة األصل التجيري موضوع)
قدره) إآليلي  مبلغ  في  التنيزل 

44.444)) رهم.
التعرضيت) آليع  فإن  وعليه 
تقدم بكتيبة الضبط بهذه املحكلة)
15) ومي ابتداء)من تيريخ)  اجل أآل)
ومي) (8( للفصل) طبقي  الثيني  النشر 

 ليه من مدونة التجير1.
النشر1 الثينية

اإلمضيء):)عن رئيس كتيبة الضبط
كليل معطيكة

25 مكرر

املحكلة التجيرية بطنجة
ملف بيع نصف أصل تجيري

ملف رقم : 2422/55
كتيبة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 
مصحح) عرفي  عقد  بلقت�شى  أنه 
بيع) (،2422 نوفلبر) (8 في) اإلمضيء)
الحيمل) العسري،) الطيهر  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 
JF25422)واملسجل بيلسجل التجيري)
آليع) (،91548 رقم) تحت  بطنجة 
التجيري) األصل  في  املشيع  حظه 
(،2 الكيئن بطنجة شيرع اسبينيي رقم)
لفيئد1 السيد محلد شبعة اعليلو)
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
قيلة) وحد ت  (،K290285 رقم)
حصة األصل التجيري موضوع البيع)

في مبلغ إآليلي قدره)244.444) رهم.

التعرضيت) آليع  فإن  وعليه 

تقدم بكتيبة الضبط بهذه املحكلة)

15) ومي ابتداء)من تيريخ)  اجل أآل)

ومي) (8( للفصل) طبقي  الثيني  النشر 

 ليه من مدونة التجير1.

النشر1 الثينية
اإلمضيء):)عن رئيس كتيبة الضبط

كليل معطيكة

26 مكرر

املحكلة التجيرية بطنجة

ملف تفويت أصل تجيري 
عن طريق البيع

ملف رقم : 2422/56

كتيبة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجيرية  بيملحكلة  الضبط 

 25 بتيريخ) بلقت�شى عقد موثق  أنه 

بيع كل من السيد) (،2422 أغسطس)

الحيمل لبطيقة) املخلوفي عبد الحي،)

 K374692 رقم) الوطنية  التعريف 

والسيد محلد أقد م الحيمل لبطيقة)

 P1((665 رقم) الوطنية  التعريف 

واملسجالن بيلسجل التجيري بطنجة)

تحت رقم)83946)و)83948،)مجلوع)

األصل التجيري الكيئن بطنجة مجلع)

األر�شي علير1 رقم) الطيبق  العرفين 

ابن) آليلة  السيد1  لفيئد1  (،185

التعريف) لبطيقة  الحيملة  سعيد،)

وحد ت) (P1((665 رقم) الوطنية 

قيلة األصل التجيري موضوع البيع)

في مبلغ إآليلي قدره)84.444) رهم.

التعرضيت) آليع  فإن  وعليه 

تقدم بكتيبة الضبط بهذه املحكلة)

من) ابتداء) 15) ومي  أآل)  اجل 

 8(  تيريخ النشر الثيني طبقي للفصل)

ومي  ليه من مدونة التجير1.

النشر1 الثينية
عن رئيس كتيبة الضبط

كليل معطيكة

27 مكرر
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املحكمة التجارية بمراكش

مكتب صعوبيت املقيولة

فتح مسطر1 التسوية القضيئية

في مواآهة شركة تي ا م تي ا ن 

T.M.T.N في شخص م.ق

ملف رقم : 2422/8342/174

إشعير

بلقت�شى الحكم رقم)2022/200 

في) (2422 13) يسلبر) الصي ر بتيريخ)

(: املقيولة ملف رقم) ملف صعوبيت 

املحكلة) قضت  (2022/8302/170

التجيرية بلراكش):

بفتح مسطر1 التسوية القضيئية)

ا ن) تي  ا م  تي  شركة  مواآهة  في 

املسجلة) م.ق  شخص  في  (T.M.T.N

املحكلة) لدى  التجيري  بيلسجل 

رقم) تحت  البيضيء) بيلدار  التجيرية 

التوقف) تيريخ  وتحد د  (346319

18)شهرا السيبقة لهذا) عن الدفع في)

الحكم.

الرحيم) عبد  السيد  وعينت 

عبد) والسيد  منتدبي  قيضيي  اسليح 

العيطي االزهري نيئبي له،

سند كي) زغلول  والسيد  وسف 

شيرع عبد الكريم) (184 (: والكيئن ب)

الخطيبي إقيمة رقية شقة)5)علير1 ب)

الطيبق األول آليز مراكش.

الدائنين) من  فيملطلوب  وعليه،)

املعين) للسند ك  بد ونهم  التصريح 

املبيلغ) ضلن قيئلة موقعة تتضلن 

املطلوبة مرفقة بيلوثيئق وذلك  اجل)

نشر) تيريخ  من  ابتداء) شهرين  أآل 

هذا اإلشعير بيلجريد1 الرسلية طبقي)

724)من مدونة) 719)و) (،58( لللوا )

التجير1.

 لد  هذا األآل بشهرين بيلنسبة)

املللكة) جيرج  القيطنين  للدائنين 

املغربية.
رئيس مصلحة كتيبة الضبط

37

املحكلة التجيرية بلراكش

مكتب صعوبيت املقيولة

املصي قة على مشروع توزيع شركة 

رحلين تكس

إشعير
أصدر القي�شي املنتدب بيملحكلة)

نوفلبر) (17 بتيريخ) التجيرية بلراكش 

2422)في امللف رقم)2022/8304/520 

أمرا تحت رقم)537)ق�شى بيملصي قة)

على مشروع توزيع منتوج بيع منقوالت)

شركة رحلين تكس.

668)من مدونة) وأنه طبقي لللي 1)

شركة) كيفة  ائني  نشعر  التجير1 

رحلين تكس بأنه صدر أمرا بيلتوزيع)

بتيريخ)17)نوفلبر)2422)وأن مشروع)

بكتيبة الضبط وبأنه) التوزيع مو ع 

من حق األطراف الطعن بيالستئنيف)

)15)) ومي)  اجل أآل جلسة عشر)

من تيريخ النشر.
عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط

38

املحكلة التجيرية بلراكش

مكتب صعوبيت املقيولة

املصي قة على مشروع توزيع شركة 

ريكتونكل

إشعير
أصدر القي�شي املنتدب بيملحكلة)

التجيرية بلراكش بتيريخ فيتح  يسلبر)

2422)في امللف رقم)2022/8304/551 

أمرا تحت رقم)559)ق�شى بيملصي قة)

على مشروع توزيع منتوج بيع منقوالت)

شركة ريكتونكل على العليل.

668)من مدونة) وأنه طبقي لللي 1)

شركة) كيفة  ائني  نشعر  التجير1 

بيلتوزيع) أمرا  صدر  بأنه  ريكتونكل 

وأن) (2422 فيتح  يسلبر) بتيريخ 

مشروع التوزيع مو ع بكتيبة الضبط)

الطعن) األطراف  حق  من  وبأنه 

بيالستئنيف  اجل أآل جلسة عشر)

)15)) ومي من تيريخ النشر.
عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط

39

املحكلة التجيرية بلراكش

مكتب صعوبيت املقيولة

فتح مسطر1 التصفية القضيئية

في مواآهة شركة مسير برنت 

MASS’ART PRINT في شخص م.ق

ملف رقم : 2422/8342/173

إشعير
بلقت�شى الحكم رقم)2022/195 

 2422 6) يسلبر) بتيريخ) الصي ر 

رقم) املقيولة  صعوبيت  ملف  في 

املحكلة) قضت  (2022/8302/173

التجيرية بلراكش):

بفتح مسطر1 التصفية القضيئية)

برنت) مسير  شركة  مواآهة  في 

شخص) في  ( (MASS’ART PRINT

م.ق املسجلة بيلسجل التجيري لدى)

تحت) بلراكش  التجيرية  املحكلة 

التوقف) تيريخ  وتحد د  (218(3 رقم)

18)شهرا السيبقة لهذا) عن الدفع قي)

الحكم.

وعينت السيد عبد الرحيم اسليح)

العيطي) عبد  والسيد  منتدبي  قيضيي 

حسن) والسيد  عنه،) نيئبي  االزهري 

22)علير1) (:  وس سند كي والكيئن ب)

موالي سعيد،)الطيبق األول،)رقم)6،)

كهربيء) بجوار  عبد هللا  موالي  شيرع 

الفتح،)مراكش.

الدائنين) من  فيملطلوب  وعليه،)

املعين) للسند ك  بد ونهم  التصريح 

املبيلغ) ضلن قيئلة موقعة تتضلن 

املطلوبة مرفقة بيلوثيئق وذلك  اجل)

نشر) تيريخ  من  ابتداء) شهرين  أآل 

هذا اإلشعير بيلجريد1 الرسلية طبقي)

من مدونة) و724) (719 (،58( لللوا )

التجير1.

 لد  هذا األآل بشهرين بيلنسبة)

املللكة) جيرج  القيطنين  للدائنين 

املغربية.
عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط

40

املحكلة التجيرية بلراكش

تقد م أصل تجيري حصة في شركة

ملف رقم : 2422/126

حسيب رقم : )))5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 

بلراكش) ومسجل  (2422 نوفلبر) (2

2422)قدم السيد) 17)نوفلبر) بتيريخ)

لبطيقة) الحيمل  اربعيي،) عثلين 

 EE37266 رقم) الوطنية  التعريف 

والسيكن ب ازلي الجنوبي،)رقم)711،)

مراكش.

ذات) شركة  اريي  كوفي  لشركة 

الوحيد) للشريك  مسؤولية محدو 1 

 75 :)رقم) الكيئن مقرهي اإلآتليعي في)

414م)  مراكش) أبواب  (،1( علير1)

ملقهى) واملعد  بلراكش  ب  44ب2م 

تحت) التجيري  بيلسجل  واملسجل 

رقم))13612)بجليع عنيصره املي  ة)

واملعنوية كحصة في شركة قوم بلبلغ)

244.444) رهلي.

فعلى  ائني مقدم الحصة املذكور1)

إلى) بتصريحيتهم  أن  تقدموا  أعاله 

بيملحكلة) التجيري  السجل  قسم 

التجيرية بلراكش  اجل أآل  بتدئ)

من تيريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)

من نشر) ((15( اليوم الخيمس عشر)

اإلعالن الثيني.
النشر1 األولى

عن رئيس كتيبة الضبط

41 مكرر

املحكلة التجيرية بلراكش

بيع أصل تجيري

ملف رقم : 2422/127

حسيب رقم : 74)5

مؤرخ) توثيقي  عقد  بلقت�شى 

مسجل) (2422 نوفلبر) (11 بتيريخ)

املراآع) تحت  (2422 نوفلبر) (29 في)

2022- املداجيل) كنيش  (: التيلية)

بيستخالص) أمر  (0094195-11071

األ اء) توصيل  (،79792/2022

.24222535(114(9
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»فيشيون) بيعت الشركة املسلي1)
املسؤولية) ذات  شركة  أوطيل«)
املحدو 1 ذات شريك وحيد،)رأسليلهي)
مقرهي) الكيئن  144.444) رهم،)
زاوية شيرع الحسن الثيني) بلراكش،)
واملقيد1) (،(5 رقم) موريتينيي  وزنقة 

بيلسجل التجيري رقم)13547.
أوطيل«) »ف.ه  املسلي1) للشركة 
شركة ذات املسؤولية املحدو 1 ذات)
 144.444 رأسليلهي) وحيد،) شريك 
الكيئن مقرهي بلراكش،)زاوية)  رهم،)
شيرع الحسن الثيني وزنقة موريتينيي)
واملقيد1 بيلسجل التجيري) (،(5 رقم)

رقم)117517.
مجلوع األصل التجيري املستغل)
الكيئن) ومخلر1  مطعم  كفندق،)
زاوية شيرع الحسن الثيني) بلراكش،)
واملقيد1) ((5 رقم) موريتينيي،) وزنقة 
من) (13547 رقم) التجيري  بيلسجل 
 1129 رقم) تحت  التحليلي  السجل 

من السجل الترتيبي.
 3.444.444 قدره) إآليلي  بثلن 

 رهم تم اإلبراء)منه في العقد.
البيئعة) الشركة  فعلى  ائني 
أن  تقدموا) أعاله  املذكور1 
بتعرضيتهم إلى قسم السجل التجيري)
بلراكش  اجل) التجيرية  بيملحكلة 
اإلعالن) نشر  تيريخ  من  أآل  بتدئ 
األول وينتهي في اليوم الخيمس عشر)

)15))من نشر اإلعالن الثيني.
النشر1 األولى

عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط

42 مكرر

املحكلة التجيرية بلراكش
بيع أصل تجيري

ملف رقم 2422/128
حسيب رقم 82)5

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�شى 
2422)واملسجل بلراكش) أكتوبر) (18
بيعت) (2422 أكتوبر) (2( بتيريخ)
الحيملة) البصري،) فتيحة  السيد1 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 
البطيقة) إ داع  وتوصيل  (E289658
والسيكنة) (71416(( رقم) الوطنية 
بلراكش مطعم آنين الريحين  وار)

الكواسم تسلطينت.
لفيئد1 السيد علي األسد،)الحيمل)
 12(984965 رقم) السفر  لجواز 
علير1) آيليز  بلراكش  السيكن 
سوريي،) زنقة  (12 شقة) البغدا ي 
ويلييم،) منصور  منصور  والسيد 
الحيمل لجواز السفر رقم))591)35،)
الكواسم) بتيسلطينت  وار  السيكن 
الو ا ة آنين الريحين،)آليع األصل)
الريحين«) »آنين  املسمى) التجيري 
املعد لدار الضييفة الكيئن بلراكش)
الو ا ة،) الكواسم  تيسلطينت  وار 
البصري،) فتيحة  للسيد1  واملللوك 
بلراكش) التجيري  بيلسجل  واملقيد 

تحت رقم)22))9)واملشتلل على):
لألصل) املعنوية  العنيصر  آليع 

التجيري بلي فيهي الزبنيء.
الشعير واإلسم التجيري.

ملزاولة) املعد1  املي  ة  العنيصر 
فيهي) وبلي  بيملحل  التجيري  النشيط 
النشيط) ملزاولة  املخصصة  الرجص 

التجيري املرتبط بهذا األصل.
بلبلغ)254.444) رهم

فعلى  ائني البيئعة املذكور1 أعاله)
قسم) الى  بتعرضيتهم  أن  تقدموا 
التجيرية) بيملحكلة  التجيري  السجل 
بلراكش  اجل أآل  بتدئ من تيريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخيمس عشر من نشر االعالن الثيني.

النشر1 األولى
عن رئيس كتيبة الضبط

43 مكرر

املحكلة التجيرية بلراكش
بيع أصل تجيري

ملف رقم 2422/129
حسيب رقم 86)5

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 
في) ومسجل  (2422 أكتوبر) (34 في)
 2422 5) يسلبر) بتيريخ) مراكش 
الحيمل) حليد،) مكور  السيد  بيع 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 
الجنوبي) بأزلي  والسيكن  (E134237
لفيئد1) املحيميد مراكش،) (868 رقم)
آليع األصل) شركة كهراميد ترافو،)
النسيم) بتجزئة  الكيئن  التجيري 

واملعد) مراكش  املحيميد  (97 رقم)

للنشيط التجيري):)كهربيئي،)واملسجل)

 (6196 بيلسجل التجيري تحت رقم)

واملعنوية) املي  ة  عنيصره  بجليع 

بلبلغ)198.533,88) رهم.

أعاله) املذكور  البيئع  فعلى  ائني 

قسم) الى  بتعرضيتهم  أن  تقدموا 

التجيرية) بيملحكلة  التجيري  السجل 

بلراكش  اجل أآل  بتدئ من تيريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخيمس عشر من نشر االعالن الثيني.
النشر1 األولى

عن رئيس كتيبة الضبط

44 مكرر

املحكلة التجيرية بلراكش

تقد م أصل تجيري حصة في شركة
ملف رقم 2422/134

حسيب رقم 95)5

مؤرخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

ومسجل) (2422 نوفلبر) (25 في)

(،2422 7) يسلبر) بتيريخ) بلراكش 

راموس) تريزا  ميريي  السيد1  قدمت 

رقم) اإلقيمة  لبطيقة  الحيملة  سيال 

بتجزئة) القيطنة  (،E445647A

 (( تعيونية ابن طفيل رقم) الحلراء)

الخبير«) »صيدلية  لشركة) مراكش 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد الكيئن)

أ رقم) (3 مقرهي اإلآتليعي في املسير1)

التأسيس،) طور  في  مراكش  (243

الكيئن) التجيري  األصل  آليع 

بيملسير1)3)أ رقم)243)مراكش،)واملعد)
لصيدلية))واملسجل بيلسجل التجيري)
بجليع عنيصره املي  ة) (55632 رقم)

واملعنوية قوم بلبلغ)743.444) رهم.

أعاله) املذكور  البيئع  فعلى  ائني 

قسم) الى  بتصريحيتهم  أن  تقدموا 

التجيرية) بيملحكلة  التجيري  السجل 

من) أآل  بتدئ  بلراكش  اجل 

تيريخ اإلعالن األول وينتهي في اليوم)

الخيمس عشر من نشر االعالن الثيني.
النشر1 األولى

عن رئيس كتيبة الضبط

45 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجيري

ملف رقم 2422/125
حسيب 24)5

تلقيه) توثيقي  بيع  بلقت�شى عقد 
األستيذ عبد الصي ق لخنيتي،)بتيريخ)
السيد ن) بيع  (،2422 نوفلبر) (17
ابراهيم) السيد  بن  اعراب  هشيم 
والسيد1 عيئشة وعبد الحكيم  ونس)
ا ت عدي بن السيد لحسن والسيد1)
زهيري) السيد1 جد جة  إلى  عيئشة،)
مينة،) والسيد1  عالل  السيد  بنت 
الحوز،) وار) بتحنيوت  السيكنة 
مز ا 1) الحوز،) اوريكة  تلسكرين 
بتيريخ فيتح أغسطس)1967)بأغليت)
التعريف) لبطيقة  حيملة  الحوز،)
مجلوع) (E327883 رقم) الوطنية 
األصل التجيري املعد لحليم علومي)
بلراكش،) وار) الكيئن  و وشيت،)
وامللسوك) الحوز،) اوريكة  الحيآب 
املحكلة) لدى  التجيري  بيلسجل 
التجيرية بلراكش تحت رقم)52))12 
ورقم))5))12)من السجل اإل ضيحي)
و)1494)و)1491)من السجل الترتيبي)
واملعنوية،) املي  ة  عنيصره  بجليع 
بثلن إآليلي قدره):)144.444) رهم.

املذكورين) البيئعين  فعلى  ائني 
الى) بتعرضيتهم  أن  تقدموا  أعاله 
بيملحكلة) التجيري  السجل  قسم 
التجيرية بلراكش  اجل أآل  بتدئ)
في) وينتهي  األول  اإلعالن  تيريخ  من 
اليوم الخيمس عشر من نشر االعالن)

الثيني.
النشر1 الثينية

عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط

31 مكرر

املحكمة  التجارية بمكناس
ملف عد ):)2022/38

حسيب):)2895

بيع حق الكراء 
تلقته) توثيقي  عقد  بلقت�شى 
األستيذ1 أسليء)حيجي موثقة بلكنيس)
بتيريخ)6)سبتلبر)2421،)فإن السيد1)
لبطيقة) ( الحيملة) توفيق  سكينة 
التعريف الوطنية عد   ال)992514 
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والسيكنة ب رقم)68)الشقة)1)قطيع)

7)تجزئة قرطبة مكنيس بيعت للسيد)

حليد لحلر الحيمل لبطيقة التعريف)

الوطنية عد   ال)711452،)القيطن)
النعيم)4/3)مكنيس) راء) (136 ب رقم)

كيفة الحق في الكراء)املكون من متجر)

تجزئة) (( رقم) ب  األر�شي  بيلطيبق 

قرطبة الشطر)1)مكنيس بثلن قدره)

بيلسجل) واملسجل  85444) رهم،)

التجيري تحت رقم)32)77.

وعليه فإن آليع التعرضيت التي)

 لكن أن تصدر عن هذا البيع  جب)

بيملحكلة) الضبط  بكتيبة  أن توضع 

التجيرية بلكنيس  اجل أآل جلسة)
صدور) تيريخ  من  )15)) ومي  عشر)

النشر1 الثينية بيلجريد1 الرسلية.
النشر1 األولى

عن رئيس كتيبة الضبط

 48 مكرر

املحكلة  التجيرية بلكنيس
ملف عد ):)2022/40

بيع أصل تجيري 
تلقيه) توثيقي  عقد  بلقت�شى 

بد وانه) الولجي  محرز  األستيذ 

والذي من جالله فوت السيد  ونس)

التعريف) لبطيقة  الحيمل  بومجين 

األصل) (،636233 الوطنية عد   ال)

للرآيل،) بيلحالقة  الخيص  التجيري 

 5 رقم) أ  سكتور  (1 زنقة) ب  الكيئن 
التجيري) بيلسجل  واملقيد  البسيتين 

لدى املحكلة التجيرية بلكنيس رقم)

صالح) اللوي  عبد  للسيد  (71492

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
رقم  ال)644121،)والسيكن ب أليم)

6)البسيتين مكنيس.

وعليه فإن آليع التعرضيت تقبل)

التجيرية) بيملحكلة  الضبط  بكتيبة 

عشر) جلسة  أآل  بلكنيس  اجل 

النشر1) تيريخ صدور  من  )15)) ومي 

الثينية بيلجريد1 الرسلية.
النشر1 األولى

عن رئيس كتيبة الضبط

 49 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع أصل تجيري

ملف رقم : 37/2422
مؤرخ توثيقي  عقد   بلقت�شى 
(،2422 5) ني ر) و) (2421 9) يسلبر)  
حليلة) ابن  عي ل  األستيذ  تلقيه 
السيد) من  كل  بيع  بيلحيآب  موثق 
لبطيقة) الحيمل  ا ريس،) نجيمي 
التعريف الوطنية رقم  ال)224454 
 15 رقم) األطلس  بتجزئة  والسيكن 
ونييبة) نفسه  عن  أصيلة  الحيآب 
الحيمل) عن السيد إبراهيم بلفقيه،)
رقم  ال) الوطنية  التعريف  لبطيقة 
115411)والسيكن بيلحسنية)2)زنقة)
للسيد) البيضيء،) الدار  (( رقم) (34
لبطيقة) الحيمل  املر�شي،) اسعيد 
التعريف الوطنية رقم  ال))4)151 
رقم) (( السيكن بتجزئة املهدي زنقة)
الحيآب وامنسة اميلة املر�شي) (25
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيملة 
تجزئة) السيكنة  (DN368(9 رقم)
الحيآب،) (25 رقم) (( زنقة) املهدي 
الكيئن) التجيري  األصل  آليع 
 1(7 رقم) النهضة  تجزئة  بيلحيآب 
244.444) رهم) قدره) إآليلي  بثلن 
واملسجل بيلسجل التجيري تحت رقم)

.34464
لذلك فإن آليع التعرضيت  جب)
بيملحكلة) الضبط  بكتيبة  أن توضع 
التجيرية بلكنيس  اجل أآل جلسة)
صدور) تيريخ  من  )15)) ومي  عشر)

النشر1 الثينية.
النشر1 الثينية

عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط

77 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف صعوبة املقيولة رقم 

2422/8323/247
عبد هللا بن الشلح

اشعير
بلقت�شى الحكم رقم)2022-204 
(،2422 6) يسلبر) بتيريخ) الصي ر 
(: رقم) املقيولة  صعوبيت  ملف  في 
املحكلة) قضت  (2022/8323/207

التجيرية بأكي  ر):

بقفل مسطر1 التصفية القضيئية)
املفتوحة في مواآهة التيآر عبد هللا)
بن الشلح الكيئن بشيرع الحزام رقم)

)2)حي الوحد1)2)العيون.
الحكم) هذا  بشلول  التصريح 

بيلنفيذ املعجل بقو1 القينون.
عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط

الحسين بوآلري

28

املحكلة التجيرية بأكي  ر 
ملف معيلجة صعوبيت املقيولة)

عد ):)2022/8308/144
حسيب عد ):)))1

شركة إقامة وزاري
إشعير

 183 عد ) الحكم  بلقت�شى 
 2422 أكتوبر) (25 بتيريخ) الصي ر 
عد ) املقيولة  صعوبيت  ملف  في 
املحكلة) قضت  (2022/8308/144

التجيرية بأكي  ر.
اإلستلرارية) مخطط  بفسح 
املحصور لفيئد1 شركة إقيمة وزاري)
الصي ر) (33 رقم) الحكم  بلوآب 
امللف) في  (2419 أبريل) (34 بتيريخ)
تم) والذي  (،2018/8306/92 رقم)
 (9 رقم) الحكم  بلقت�شى  تعد له 
الصي ر بتيريخ)21)أبريل)2421)في رقم)
مسطر1) وتحويل  (2021/8308/08
تصفية) إلى  القضيئية  التسوية 

قضيئية.)
را�شي) علر  السيد  على  بيإلبقيء)
مصطفى) والسيد  منتدبي،) قيضيي 
ا حلو نيئبي له،)والسيد عبد الواحد)

بنسينين سند كي.
بيعتبير تيريخ التوقف عن الدفع)
هو التيريخ املحد  في الحكم القي�شي)
القضيئية) التسوية  مسطر1  بفتح 
بتسجيل) الضبط  كتيبة  بقييم 
ملخص هذا الحكم بيلسجل التجيري)
للشركة فورا،)ونشر إشعير بيلحكم في)
اإلعالنيت) نشر  لهي  مخول  صحيفة 
الرسلية) الجريد1  وفي  القينونية 
اللوحة) على  اإلشعير  هذا  وتعليق 
مع) ( بيملحكلة) الغرض  لهذا  املعد1 
تبليغ الحكم إلى املقيولة والكل  اجل)
أ يم من صدوره،)مع  عو1) ((8( أآل)

إلى) بد ونهم  التصريح  إلى  الدائنين 
السند ك املعين.

ضم الصيئر إلى مصيريف املسطر1)
واعتبيرهي امتييزية في اإلستخالص.

املعجل) بيلنفيذ  الحكم  بشلول 
بقو1 القينون.

الدائنين) من  فيملطلوب  وعليه 
التصريح بد ونهم للسند ك بعنوانه)
الكيئن) بنسينين  الواحد  عبد  امتي 
زاوية شيرع محلد الخيمس) (255 ب)
األول) الطيبق  حبوس  ابن  وزنقة 
قيئلة) ضلن  مراكش،) (13 الشقة)
مرفقة) املطلوبة  املبيلغ  تتضلن 
شهرين) أآل  وذلك  اجل  بيلوثيئق 
من تيريخ نشر هذا اإلشعير بيلجريد1)
 الرسلية طبقي لللوا )720-719-584
من مدونة التجير1 ويلد  هذا) (721
للدائنين) بيلنسبة  شهرين  األآل 

القيطنين جيرج املللكة املغربية).
عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط

29

املحكلة التجيرية بأكي  ر 
مكتب السجل التجيري

ملف عد ):)2022-37

حسيب جصو�شي):)3792)م

قسمة حقوق مشاعة
حقوق) قسلة  عقد  بلوآب 
مشيعة محرر من طرف املوثق السيد)
نور الد ن أميني موثق بأكي  ر مؤرخ)

في)14-15)و24)أبريل)2422.
تلت قسلة الحقوق املشيعة بين)

ورثة املسمى نيصر عوكيش وهم:
عوكيش) نزهة  حلداوي،) آليعة 
عبد) مينة عوكيش،) نعيلة عوكيش،)
عوكيش،) رشيد1  عوكيش،) العزيز 
بشرى عوكيش بواسطة وكيلهي السيد)
علي آ ت الحيج بهو وفتيحة عوكيش)
املللوك) التجيري  األصل  أل  حيث 
التجيري) بيلسجل  واملسجل  لللتوفى 
تحت) بأكي  ر  التجيرية  ( بيملحكلة)
رقم)2)22)واملشطب عليه للوفي1 إلى)
السيد عبد العزيز عوكيش والذي تم)
تقويله حسب العقد التوثيقي أعاله)

بلبلغ)544.444) رهم.
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وبذلك فإن رئيس مصلحة كتيبة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بلكتب  تسجل  التعرضيت 

املحكلة التجيرية بأكي  ر  اجل أآل)

طبقي) الثينية  للنشر1  املوالية  ((15(

مدونة) من  و)14) (8(، (83 لللي 1)

التجير1.)

النشر1 األولى
تحت آليع التحفظيت

رئيس مصلحة كتيبة الضبط

30 مكرر

املحكلة  التجيرية بأكي  ر
مكتب السجل التجيري

ملف عد ):)2022/38

حسيب جصو�شي):)3811

تقد م أصل تجيري حصة في شركة

بلوآب القينون األسي�شي املؤرخ)

2422)وتقرير مراقب) في فيتح نوفلبر)

الحصص املؤرخ في)28)أكتوبر)2421.

املراش) لحسن  السيدان  قدم 

واملسجالن) لكر   العزيز  وعبد 

بيلسجل التجيري بيملحكلة التجيرية)

و26)77،) (77(2( بأكي  ر تحت رقم)

كيفة األصل التجيري) شراكة فعلية،)

 2498 برقم) والكيئن  لهلي  املللوك 

في) كحصة  سوال  آ ت  تلراغت  حي 

 STE TAMRAGHT الشركة املدعو1)

.IMMO SARL

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتيبة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بلكتب  تسجل  التعرضيت 

املحكلة التجيرية بأكي  ر  اجل أآل)

املوالية) )15)) ومي  عشر1) جلسة 

 8( (،83 للنشر1 الثينية طبقي لللي 1)

و)14)من مدونة التجير1.

النشر1 األولى

رئيس مصلحة كتيبة الضبط

 31 مكرر

املحكلة  التجيرية بأكي  ر
مكتب السجل التجيري

ملف عد ):)2022/39

حسيب جصو�شي):)3827

هبة حق كراء
بلوآب عقد هبة توثيقي مؤرخ في)

5)أكتوبر)2422.
العليري) احلد  السيد  وهب 
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
بيلسجل) املسجل  (،JB6927 رقم)
بأكي  ر) التجيرية  بيملحكلة  التجيري 
املحل) حق كراء) (،56358 تحت رقم)
التجيري الكيئن برقم)32)شيرع موالي)
عبد هللا طريق الخير علير1 الزريدي)
إبراهيم) السيد  لفيئد1  أكي  ر،)
التعريف) لبطيقة  الحيمل  العليري 
الوطنية رقم)J273891)بلبلغ إآليلي)

قدره)354.444) رهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتيبة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بلكتب  تسجل  التعرضيت 
املحكلة التجيرية بأكي  ر  اجل أآل)
املوالية) )15)) ومي  عشر1) جلسة 
 8( (،83 للنشر1 الثينية طبقي لللي 1)

و)14)من مدونة التجير1.
النشر1 األولى

رئيس مصلحة كتيبة الضبط

 32 مكرر

املحكلة التجيرية بأكي  ر
ملف رقم : 4)-2422

حسيب جصو�شي : 1)38م
تفويت أصل تجيري

العقد املحرر من طرف) بلوآب 
املوثق السيد ر�شى أصبين مؤرخ في)
عبد) السيد  بيع  (2422 أكتوبر) (31
لبطيقة) الحيمل  تيلسليت  اإلله 
 B35567 رقم) الوطنية  التعريف 
املسجل بيلسجل التجيري بيملحكلة)
 67592 رقم) تحت  بأكي  ر  التجيري 
األصل التجيري الكيئن ببلوك أ رقم)
السيد) لفيئد1  أكي  ر،) (G بقعة) (5(
محلد آ ت العسري الحيمل لبطيقة)
 JB329( رقم) الوطنية  التعريف 
 LAASRI(بصفته ملثال قينونيي لشركة
HM SUD SARL)مسجلة تحت رقم)
قدره) إآليلي  بثلن  وذلك  (،53(79

274.444) رهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتيبة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بلكتب  تسجل  التعرضيت 
املحكم التجيرية بأكي  ر  اجل أآل)
املوالية) ((15( عشر1  ومي) الخلسة 
 8( (،83 للنشر1 الثينية طبقي لللي 1)

و)14)من مدونة التجير1.
النشر1 األولى

تحت آليع التحفظيت
رئيس مصلحة كتيبة الضبط

33 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل التجيري

إشهير عقد بيع أصل تجيري 
ملف بيع رقم : 2422/34

حسيب رقم : 958)
)ذ1.) توثيقي) عقد  بلقت�شى 
موثقة) املقدام،) فياللي  حبيبة 
 2( بتيريخ) بفيس  مؤرخ  بفيس))
بفيس) ومسجل  (،2422 نوفلبر)
بيع السيد) (،2422 25)نوفلبر) بتيريخ)
بطيقته) رقم  علوي،) صو�شي  الغيلي 
والسيكن بفيس) (C15226( الوطنية)
 .3 الفرح) حي  سجلليسة  زنقة  (12
بطيقته) رقم  بللوالم،) للسيد  ونس 
والسيكن بفيس) (C547138 الوطنية)
مكرر بلوك ب حي زواغة) (132 رقم)
العليي والسيد نجيب بوصفيحة رقم)
بطيقته الوطنية)C942821)والسيكن)
حي) مصلو 1  زنقة  (57 رقم) بفيس 
الفرح آليع األصل التجيري لللحل)
علي) االميم  مسجد  بفيس  املستغل 
38)زنقة) زنقة أبو بكر الصد ق حيليي)

أبي حنيفة املد نة الجد د1.
بفيس) التجيري  بيلسجل  املقيد 
قدره) بثلن  (32382 رقم) تحت 
الشروط) حسب  2.444)1) رهم 

املنصوص عليهي بعقد البيع.
وتقبل التعرضيت بكتيبة الضبط)
بيملحكلة التجيرية بفيس  اجل أآل)
ال  تعدى جلسة عشر  ومي ابتداء)من)

النشر1 الثينية.
النشر1 األولى

عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط
سعيد ابن سليلين

47 مكرر

املحكمة اإلبتدائية باملحمدية 
ملف عد ):)2022/16 

حسيب جصو�شي عد ):)13969

إعالن عن تقديم األصل 
التجاري حصة في شركة

كتيبة) مصلحة  رئيس  يعلن 
اإلبتدائية) بيملحكلة  الضبط 
بيملحلد ة أنه بلوآب العقد املسجل)
تم القييم)) ( (2421 بتيريخ فيتح  ونيو)
املللوك) التجيري  األصل  بتقد م 
الحيمل) السعداوي  جيلد  للسيد 
 BH32912( للبطيقة الوطنية عد )
)1)رقم) السيكن بدرب الكد ة شيرع)
واملسجل) الدارالبيضيء) 117.س.  
تحت) بيملحلد ة  التجيري  بيلسجل 
عد )34)19)حصة في شركة في طور)

التكوين):
 STE PHARMACIE ALAIN
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU
محدو 1 ملثلهي القينوني السيد جيلد)

السعداوي.
للعنيصر) ميلكة  الشركة  وتصبح 
املسيهم بهي ابتداء)من  وم تسجيلهي)

في السجل التجيري.
التعرضيت) آليع  فإن  وعليه 
 جب أن تقدم إلى كتيبة ضبط هذه)
تيريخ) من  (15 أآل) املحكلة  اجل 

النشر1 الثينية.
النشر1 األولى

عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط)

56 مكرر

املحكلة اإلبتدائية بيملحلد ة 
ملف بيع):)2022/17 

حسيب جصو�شي عد ):))1397

إعالن عن بيع أصل تجاري
كتيبة) مصلحة  رئيس  يعلن 
اإلبتدائية) بيملحكلة  الضبط 
بيملحلد ة أنه بلقت�شى عقد توثيقي)
 2422 أغسطس) (14 بتيريخ) أبرم 
وسجل بتيريخ)11)أغسطس)2422)تم)
بيع آليع األصل التجيري للصيدلية)
الزهور) حدائق  صيدلية  املسلي1 
)بشيرع القي�شي التيزي إقيمة) الكيئن)
 A(حدائق الزهور رقم)2)وس.3)إقيمة
املحلد ة واملسجل بيلسجل التجيري)
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طرف) من  (،15364 عد ) تحت 

السيد صبري يسير بطيقته الوطنية)

بتجزئة) السيكن  (BK224095 عد )

حي السالم) (13 رقم) (5 الشلس زنقة)

نيجح) طه  السيد  لفيئة  البيضيء،)

(،BK649162 بطيقته الوطنية عد )

 5 رقم) (63 زنقة) املدن  بين  السيكن 

بتقويم)) وذلك  البيضيء) الشق  عين 

إآليلي قدره)1344444) رهم.

التعرضيت) آليع  فإن  وعليه 

 جب أن تقدم إلى كتيبة ضبط هذه)

تيريخ) من  (15 أآل) املحكلة  اجل 

النشر1 الثينية.
النشر1 األولى

عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط)

57 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
التسيير الحر

ملف رقم : 2422/29

 9 بتيريخ) عرفي  عقد  بلقت�شى 

قرر السيد) ببني مالل،) (2422  ونيو)

للبطيقة) الحيمل  قدور  نيري،)

السيكن) (،I372(5 رقم) الوطنية 

بيلحي اإل اري شيرع الطيئف رقم)16 

الحر) التسيير  إنجيز عقد  بني مالل،)

لفيئد1 شركة  راعي لللالبس،)شركة)

ذات مسؤولية محدو 1 ذات الشريك)

الوحيد،)سجلهي التجيري رقم)12797 

املوحد) للرقم  الحيملة  مالل،) ببني 

(،4434944744444(1 لللقيولة)

املسجل) املالبس«،) لبيع  »محل  عن)

بيلسجل التجيري بيملحكلة االبتدائية)

ببني مالل تحت رقم)22314،)بجليع)
عنيصره املي  ة واملعنوية بثلن شهري)

قدره)5444) رهم.

تسجل) التعرضيت  فإن  وبذلك 

بيملحكلة) التجيري  السجل  بلكتب 

االبتدائية ببني مالل  اجل أآل أقصيه)

15) ومي من تيريخ نشره اإلعالن الثيني.
النشر1 األولى

عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط

69 مكرر

املحكلة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع أصل تجيري

ملف رقم : 2422/34
حسيب رقم 341)1

بتيريخ) توثيقي  عقد  بلقت�شى 
2422)مسجل ببني مالل) نوفلبر) (2(
بتيريخ)28)نوفلبر)2422،)فإن))السيد)
راشد،) مغربي  الحسين،) الك�شي 
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
حي) السيكن  (،WB14234 رقم)
السكليس ز)))ر)6)بني مالل،)مسجل)
املحكلة) بهذه  التجيري  بيلسجل 
نصف) بيع  قد  (،17362 رقم) تحت 
األصل التجيري والكيئن زنقة امغيلة)
 171 الرقم) الخيمس  محلد  شيرع 
لبيع) كلحل  واملستعلل  مالل  ببني 
املوا  الغذائية لفيئد1 السيد احلد)
تبيع راشد الحيمل لبطيقة التعريف)
والسيد) (WB33(53 رقم) الوطنية 
الحيمل) محلد جلدان مغربي راشد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 
قد حد  ثلن البيع في) (،WB14234

مبلغ قدره)644.444) رهم.
تقد م) األجير  هذه  فعلى  ائني 
تعرضيتهم إلى مكتب السجل التجيري)
بيملحكلة االبتدائية ببني مالل  اجل)
أصل ال  تعدى)15) ومي املوالية للنشر1)

الثينية.
النشر1 األولى

عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط

70 مكرر

املحكلة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع أصل تجيري

ملف رقم : 2422/31
حسيب رقم 463)1

بلقت�شى عقد عدلي مؤرخ بتيريخ)
2422)مسجل ببني مالل) أكتوبر) (27
السيد) ( 2422،)فإن) أكتوبر) (3 بتيريخ)
راشد،) مغربي  الطنجي،) محلد 
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
السيكن حي العيمرية) (،I(5(72 رقم)
2)زنقة)12)رقم)12)بني مالل،)مسجل)
بيلسجل التجيري بهذه املحكلة تحت)
قد بيع األصل التجيري) (،66(8 رقم)
 169 رقم) الحلراء) الغد ر1  والكيئن 

بني مالل واملستعلل كلحل للجزار1)

شكالح،) الد ن  نور  السيد  لفيئد1 

مغربي راشد الحيمل لبطيقة التعريف)

والسيد) (I(64573 رقم) الوطنية 

راشد) مغربي  شكالح،) الرحيم  عبد 

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 

رقم))I7(821،)قد حد  ثلن البيع في)

مبلغ قدره)64.444) رهم.

تقد م) األجير  هذا  فعلى  ائني 
تعرضيتهم إلى مكتب السجل التجيري)

بيملحكلة االبتدائية ببني مالل  اجل)

أصل ال  تعدى)15) ومي املوالية للنشر1)

الثينية.
النشر1 األولى

عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط

71 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالصويرة
مكتب السجل التجيري

إشهير عقد بيع أصل تجيري

ملف اإلشهير رقم : 2422/34

السجل التجيري : 49))

حسيب رقم : 3343

إن رئيس كتيبة الضبط بيملحكلة)

أسفله) املوقع  بيلصوير1  اإلبتدائية 

 صرح):

التوثيقي) العقد  بلقت�شى  أنه 

املحرر من طرف ذ.نور الد ن املكوري،)

3)نوفلبر) موثق بيلصوير1،)املؤرخ في)

2422،)واملؤ ى عنه رسوم التسجيل)

بيلصوير1) (2422 نوفلبر) (8 بتيريخ)

و (OR10994/2022 رقم) تحت 

بيعت) (RE242244117251146(

الكيئن) (MACO PHI SARL شركة)

كيوكي) سيدي  بوزمور،) بدوار  مقرهي 
الصوير1،)واملسجلة بيلسجل التجيري)

بيملحكلة اإلبتدائية بيلصوير1 تحت)

شخص) في  (((49 التحليلي) الرقم 

ملثليهي القينونيين كل من):

(،PHILIPPE ROPIOT السيد)

بتيريخ) مز ا   الجنسية،)  فرن�شي 

3)ميي)1963،)والحيمل لجواز السفر)

.1(CY8777((رقم

(،CORINNE COHEN والسيد1)
بتيريخ) مز ا 1  الجنسية،)  فرنسية 
لجواز) والحيملة  (،1967 ميرس) (5
آليع) (،21DI7579( رقم) السفر 
املي  ة) بعنيصره  التجيري  األصل 
بوزمور،) بدوار  الكيئن  واملعنوية،)
واملستغل) الصوير1  كيوكي،) سيدي 
إآليلي) بثلن  فندق  نشيط  ملليرسة 

قدره)244.444) رهم.
وذلك بنسبة متسيوية لفيئد1 كل)

من):
 VALERIE VAUGEN USAGE
MARLARD،)فرنسية الجنسية،)مز ا 1)
والحيملة) (،1969 6) يسلبر) بتيريخ)

لجواز السفر رقم)16CE742(9)؛
 DAVID MARCEL PAUL
الجنسية،) فرن�شي  (،MARLARD
مز ا  بتيريخ)26) ونيو)1971)والحيمل)

.16CE742(5(لجواز السفر رقم
وعليه فعلى  ائني البيئع املذكور)
مكتب) إلى  بتعرضيتهم  أن  تقدموا 
السجل التجيري بهذه املحكلة  اجل)
أآل  بتدئ من تيريخ نشر هذا اإلعالن)
األول وينتهي في اليوم الخيمس عشر)

)15))من نشر اإلعالن الثيني.
النشر1 الثينية

عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط

11 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

تقد م أصل تجيري كحصة في شركة
2422/14

حسيب رقم 9247
يعلن رئيس مصلحة كتيبة الضبط)
بيملحكلة االبتدائية بقلعة السراغنة)
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى  أنه 
بتيريخ) ومسجل  (2422 نوفلبر) (22
السراغنة،) بقلعة  (2422 6) يسلبر)
بوشريط) حسن  السيد  فوت 
 29 رقم) فيال  (1 الهنيء) بحي  السيكن 
لبطيقة) الحيمل  السراغنة،) قلعة 
إلى) (Y2236( التعريف الوطنية رقم)
املحدو 1) املسؤولية  ذات  الشركة 
 BOUCHRIT بشريك وحيد املسلي1)
HASSAN SARLAU)األصل التجيري)
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مراكش) نحو  (8 رقم) بطريق  الكيئن 
ل) املخصص  السراغنة  قلعة 
بجليع) جدميت«) محطة  »استغالل 
كحصة) واملعنوية  املي  ة  عنيصره 
بيلسجل) واملسجل  الشركة  هذه  في 
رقم) تحت  املحكلة  بهذه  التجيري 
664))بثلن إآليلي قدره)1.273.444 

 رهم.
تسجل) التعرضيت  فإن  وبذلك 
بلكتب الضبط بيملحكلة االبتدائية)
بقلعة السراغنة  اجل أآل)15) ومي)

املوالية للنشر1 األولى والثينية.
النشر1 األولى

رئيس مصلحة كتيبة الضبط

68 مكرر

املحكلة اإلبتدائية بقلعة السراغنة
بيع أصل تجيري

ملف رقم 2422/48
حسيب رقم 8988

يعلن ئيس مصلحة كتيبة الضبط))
بيملحكلة اإلبتدائية بقلعة السراغنة)
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى  أنه 
بتيريخ) ومسجل  (2422 نوفلبر) فيتح 
بقلعة السراغنة،) (2422 نوفلبر) (1(
الحيمل) بيع السيد املحجوب كركر،)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 
كركر) عزيز  السيد  لفيئد1  (Y1(673
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 
التجيريين) األصلين  (،Y342379 رقم)
قيسيرية) (3 برقم) الكيئن   لللحل 
بن  اوو  شيرع الحسن الثيني قلعة)
 6 برقم) الكيئن  واملحل  السراغنة 
الحسن) شيرع  بن  اوو   قيسيرية 
املخصصين) السراغنة  قلعة  الثيني 
املي  ة) عنيصرهلي  بجليع  للخييطة 
بيلسجل) واملسجلين  واملعنوية 
بثلن) (16692 رقم) تحت  التجيري 

إآليلي قدره)144.444) رهم.
التعرضيت) آليع  فإن  وبذلك 
بيملحكلة) الضبط  بلكتب  تسجل 
السراغنة  اجل) بقلعة  اإلبتدائية 
15) ومي املوالية للنشر1 األولى) أآل)

والثينية.
النشر1 الثينية

)رئيس مصلحة كتيبة الضبط

33 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتطوان
تقد م أصل تجيري حصة في شركة

إن رئيس مصلحة كتيبة الضبط)
بيملحكلة اإلبتدائية بتطوان.

 83 الفصل) ملقتضييت   تطبيقي 
و))14)من مدونة التجير1 القينون رقم)
على محضر) بنيء) أنه  يعلن  (،19-95
22)أغسطس) الجلع العيم املؤرخ في)
 YOUSFI ONE 2422،)قررت شركة)
التجيري) بيلسجل  املسجلة  (SARL
تحت) بتطوان  اإلبتدائية  بيملحكلة 
التجيري) أصلهي  تقد م  (،(685 رقم)
واملعنوية،) املي  ة  عنيصره  بجليع 
املنصور) يعقوب  بشيرع  الكيئن 
واملخصص) تطوان،) (1 املوحدي رقم)
لتجير1 املجوهرات،)والذي قدر قيلته)
تقرير) حسب  754.444) رهم،) ب)
مراقب الحصص،)كحصة في شركة)
واملسجلة)) (HNIA NEGOCES SARL
بيملحكلة) التجيري  بيلسجل 
اإلبتدائية بتطوان تحت رقم)273)1.
بلصلحة) التعرضيت  وستقبل 
السجل التجيري بيملحكلة اإلبتدائية)
15) ومي من) بتطوان وذلك إلى غي ة)

صدور اإلعالن الثيني.
النشر1 الثينية

رئيس مصلحة كتيبة الضبط
اإلمضيء):)عبد السالم قي قيي

78 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالجديدة
بيع  أصل تجيري 

ملف رقم 2422/27
حسيب رقم 31364

في مؤرخ  موثق  عقد   بلقت�شى 
بتيريخ) ومسجل  (2422 نوفلبر) (8  
بيع السيد محلد) (2422 نوفلبر) (15
التعريف) لبطيقة  الحيمل  بلعثلينية 
السيد)) إلى  (M15347 رقم) الوطنية 
لبطيقة) الحيمل  طالل  الجياللي 
 M3994( رقم) الوطنية  التعريف 
لبطيقة) الحيمل  طالل  ولحسن 
 MA8637( رقم) الوطنية  التعريف 
املسجل) التجيري  األصل  ملجلوع 
 31364 بيلسجل التجيري تحت رقم)
والكيفية) الشروط  حسب  ( وذلك)

والثلن املذكور في العقد.

تقبل) التعرضيت  فإن  وعليه 

اإلبتدائية) بيملحكلة  الضبط  بكتيبة 

من) 15) ومي  أآل) بيلجد د1  اجل 

تيريخ النشر1 التيلية.

النشر1 الثينية
املشرف على مصلحة السجل التجيري

79 مكرر

املحكمة  االبتدائية كلميم
شعبة السجل التجيري

رقم):)2022/09

ملف إ داع عقد تقد م أصل تجيري

كحصة في شركة

إعالن قضيئي عن عقد تقد م أصل 
تجيري حصة في شركة

مراقب) أنجزه  تقرير  بلقت�شى 

املحيسبيتي) والخبير  الحسيبيت 

عقد) على  وبنيء) الحسني   وسف 

تقد م حصة املوقع من طرف انضوح)

الهواري والذي من جاللهلي تم تقد م)

أصل تجيري حصة في شركة.

انضوح) السيد  (: املسيهم)

الوطنية) للبطيقة  الحيمل  الهواري 

الجنسية) مغربي  (،BJ14(476 رقم)

عين) اللوز  ملر  (13 برقم) والسيكن 

مسجل) البيضيء،) الدار  السبع 

بيملحكلة) التجيري  بيلسجل 

 924( رقم) تحت  بكلليم  االبتدائية 

التعريف) ذو  التحليلي،) السجل  من 

84322327،)واملسجل) الضريبي رقم)

بيلضريبة املهنية رقم)9628427).

الشركة املستفيد1 من املسيهلة)

 STE PHARMACIE ROUTE

مسؤولية) ذات  شركة  وهي  (D’IFNI

وبرأسليل) وحيد  بشريك  محدو 1 

744.444) رهم والكيئن مقرهي) قدره)

اإلآتليعي في رقم)15))شيرع الحسن)

الثيني كلليم،)وهي في طور التشكيل.

الحصص) إآليلي  تقييم  تم 

 744.444 قدره) مبلغ  في  املسيهم 

 رهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتيبة)
ان) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
الضبط) كتيبة  إلى  بتعرضه   تقدم 
شعبة السجل التجيري بهذه املحكلة)
15) ومي املوالية للنشر1)  اجل أآل)
مدونة)) من  (8( لللي 1) طبقي  الثينية 

التجير1.
النشر1 األولى

عن رئيس كتيبة الضبط

 50 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالقصر 
الكبير

ملف عد ):)2022/05
حسيب عد ):)))36

إشهير تنيزل عن أصل تجيري
املؤرخ) العرفي  العقد  بلقت�شى 
واملسجل) (2419 سبتبلر) (13 في)
تنيزل السيد مرا ) بإ ار1 التسجيل،)
التعريف) لبطيقة  الحيمل  الرامي 
حيي1) السيد1  لفيئد1  (LB1248(4
(،LB62395 بطيقتهي) رقم  الشرقيوي 
عن األصل التجيري بجليع عنيصره)
املي  ة واملعنوية املسجل تحت الرقم)
التحليلي)34)12)والكيئن بحي السالم)
القصر) (34 رقم) (41 مجلوعة أ زنقة)

الكبير بلبلغ قدره)74.444) رهم.
تقد م) كل  ائن  فعلى  وعليه 
أآل) املحكلة  اجل  لهذه  تعرضه 

أقصيه)15) ومي من النسر1 الثينية.
النشر1 األولى

عن رئيس كتيبة الضبط

 51 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالحسيمة
ملف رقم):)2022/03

حسيب):)2666

تقد م أصل تجيري
حصة في شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�شى 
ومصحح االمضيء) (،2422 )1) وليو)
لدى) (2422 أغسطس) (8 بتيريخ)
تحت) بيلحسيلة  الثيلثة  املقيطعة 
بإ ار1) واملسجل  و11)5) (6562 رقم)
التسجيل والتلبر بيلحسيلة  وم فيتح)

سبتلبر)2422.
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اومغير،) فضلة  السيد1  قدمت 

السيكنة بيلحسيلة)61)زنقة القي�شي)

الوطنية) للبطيقة  والحيملة  عييض،)

األصل) (R(9134 رقم) للتعريف 

التجيري املسجل في السجل التجيري)

بيملحكلة االبتدائية بيلحسيلة تحت)

بشيرع) والكيئن  مكرر  (5252 رقم)

الحسيلة،) و47) (45 رقم) االندلس 

واملعنوية) املي  ة  عنيصره  بجليع 

 رهم كحصة في شركة بثلن إآليلي)

قدره)9.444.444) رهم.

 HOTEL AL لشركة)

KHOUZAMA)شركة ذات مسؤولية)

محدو 1 في طور التأسيس.

فعلى  ائني مقدم األصل التجيري)

املذكور أعاله تقد م تعرضيتهم لدى)

بيملحكلة) التجيري  السجل  مكتب 

أآل) بيلحسيلة  اجل  االبتدائية 

)15)) ومي بعد) أقصيه جلسة عشر)

النشر الثيني.

النشر1 األولى

عن رئيس كتيبة الضبط

 52 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة 
ملف إشهير بيع األصل التجيري)

عد ):)2022/25

حسيب جصو�شي عد ):)34573

بلكتب) ابرم  عقد  بلقت�شى 

املوثق) اقوراشن  مو�شى  األستيذ 

بيلقنيطر1 بتيريخ)17)نوفلبر)2422 

بيع):)السيد بورمي 1 أنس الحيمل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

األصل التجيري املستغل) (T258555

كصيدلية بسيدي طيبي  وار الحنشة)

التجيري) بيلسجل  واملقيد  القنيطر1 

بيلقنيطر1) اإلبتدائية  املحكلة  لدى 

78782)والذي تم تقد ره) تحت عد )

ب)244444.44) رهم لفيئد1):

الحيمل) حربي  حلز1  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

.Q328(33

أعاله) املذكور  البيئع  فعلى  ائني 

أن  تقدموا بتعرضهم لدى املحكلة)

 15 اإلبتدائية بيلقنيطر1  اجل أآل)

من تيريخ النشر1 الثينية)  ومي ابتداء)

طبقي للفصل))8)من مدونة التجير1.

النشر1 األولى
عن رئيس مصلحة كتيبة الضبط)

كوثر الشيوي

53 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء 

الغرب
مصلحة كتيبة الضبط)

ملف))عد ):)2022/06

حسيب عد ):)8467

ملخص بيع أصل تجيري

تجيري) أصل  بيع  عقد  بلقت�شى 

املحرر من طرف األستيذ عبد الصلد)

الغرب) أربعيء) بسوق  موثق  مرشيد 

املؤرخ في)17)أغسطس)2422،)بيعت)

الزهر1) هللا  آب  السيد1  من  كل 

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيملة 

هللا) آب  والسيد  (B1677(5 عد )

عبد العزيز الحيمل لبطيقة التعريف)

السيكنين) (L845284 عد ) الوطنية 

محلد) هللا  آب  والسيد  بسبتة،)

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 

بيلفنيدق،) السيكن  (،L262(9

الحيمل) احلد  هللا  آب  والسيد 

عد ) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

L842928،)السيكن ببلجيكي.

الحيمل) محلد  القطيري  للسيد 

عد  الوطنية  التعريف  لبطيقة 

بيطيت) بحي  السيكن  (G191(51

و ا  ة بيطيت رقم)6)مشرع بلقصيري)

األصل التجيري))مقهى))وازيس الكيئنة)

بشيرع محلد الخيمس سوق أربعيب)

التجيري) بيلسجل  واملسجل  الغرب 

أربعيء) بسوق  اإلبتدائية  بيملحكلة 

الغرب تحت عد )8)348.

فعلى  ائني البيئعين املذكورين أو)

التجيري) من  دعي حقي على األصل 

على) بتعرضهم  ) تقدموا  أن) أعاله 

بيملحكلة) ( التجيري) السجل  تقييد 

إلى) الغرب  أربعيء) بسوق  اإلبتدائية 

لنشر اإلعالن) ( 15) ومي املوالية) غي ة)

الثيني.

النشر1 األولى
)رئيس مصلحة كتيبة الضبط)

 54 مكرر

املحكلة اإلبتدائية بسوق أربعيء)الغرب

مصلحة كتيبة الضبط)

ملف))عد ):)2022/07

حسيب عد ):)87)8

ملخص بيع أصل تجيري

تجيري) أصل  بيع  عقد  بلقت�شى 

بهذه املحكلة) املصي ق على صحته 

تحت) (2421 34) يسلبر) بتيريخ)

املحرر من طرف) (2021/2177 عد )

بهيئة) محيم  ميلو   احلد  األستيذ 

القنيطر1.

الشعيبي) حكيلة  السيد1  بيعت 

الحسين) الشهيد  بزنقة  السيكنة 

الغرب) 62)سوق أربعيء) بن علي رقم)

الوطنية) التعريف  لبطيقة  والحيملة 

مريم) للسيد1  (G1176(2 عد )

الكلراوي الحيملة لبطيقة التعريف)

والسيد) (GB74894 عد ) الوطنية 

الحيمل) القسليوي  العزيز  عبد 

عد ) الوطنية  التعريف  لبطيقة 

موالي) بلركز  السيكنين  (E2625(3

األصل) بينهلي  منيصفة  بوسلهيم،)

التجيري) بيملحل  املؤسس  التجيري 

بن) شيرع  وسف  مكرر  ((1 رقم)

تيشفين سوق أربعيء)الغرب واملسجل)

بيلسجل التجيري بيملحكلة إلبتدائية)

عد ) تحت  الغرب  أربعيء) بسوق 

.31386

فعلى  ائني البيئع املذكور أو من)

 دعي حقي على األصل التجيري أعاله)

) تقدموا بتعرضيتهم على تقييد) أن)

السجل التجيري))بيملحكلة اإلبتدائية)

بسوق أربعيء)الغرب إلى غي ة)15) ومي)

املوالية))لنشر اإلعالن الثيني.

النشر1 األولى
 رئيس مصلحة كتيبة الضبط

 55 مكرر

محكمة  االستئناف بتازة
آنيئي استئنيفي))رقم)):)2022/2645/2

ملف ابتدائي رقم):))2019/2642/12

ملخص القرار بعد 
اآراء املسطر1 الغييبية

االسم العيئلي):)الوالي.

االسم الشخ�شي):)عبد هللا.

(: وأمه) ( ( العيي�شي بن محلد) (: ابن)

مريم بنت محلد.

املولو ))بتيريخ):)1972.

السيكن):)حي الفتح بيشوية تيهلة.

فيتح  ونيو) (: بتيريخ) عليه  حكم 

.2422

القي�شي) املستينف  القرار  بتي د 

بسنة واحد1 حبسي نيفذا في حدو )8 

أشهر والبيقي موقوف التنفيذ.

االغتصيب) محيولة  (: الآل)

ومحيولة هتك عرض قيصر1 بيلعنف.
ملثل النييبة العيمة

كيتب الضبط

58 

محكلة))االستئنيف بتيز1

آنيئي استئنيفي))رقم)):)2022/2611/04

ملف ابتدائي رقم):))2013/34

ملخص القرار بعد 
اآراء املسطر1 الغييبية

االسم العيئلي):)احد دو.

االسم الشخ�شي):)هشيم.

ابن):البو الي بن احلد)

)وأمه):)حدهوم بنت اعلر.

املولو ))بتيريخ):)1984/05/16.

السيكن):)حي املجد رقم)98)طنجة.

ميرس)) (34 (: بتيريخ) عليه  حكم 

.2422
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وبعد) املستينف  القرار  بيلغيء)

أآل) من  املتهم  مؤاجذ1  التصدي 

الضرب) آني ة  في  املشيركة  آني ة 

املوت) الى  املف�شي  بيلسالح  والجرح 

 ون نية احداثه طبقي للفصلين)129 

الجنيئي) القينون  من  (2 ف) و43))

بدال من آني ة املسيهلة في الضرب)

املوت) الى  املف�شي  بيلسالح  والجرح 

ذلك) عن  وعقيبه  احداثه  نية   ون 

سنوات سجني وتحليله) ((14( بعشر)

الصيئر مجبرا في اال نى.

الآل):)املسيهلة في آني ة الضرب)

املوت) الى  املف�شي  بيلسالح  والجرح 

 ون نية احداثه.
ملثل النييبة العيمة

كيتب الضبط
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محكلة))االستئنيف بتيز1

آنيئي استئنيفي))رقم)):)2022/2611/04

ملف ابتدائي رقم):))2014/96

ملخص القرار بعد 
اآراء املسطر1 الغييبية

االسم العيئلي):)اشويطر.

االسم الشخ�شي):)عبد العزيز.

ابن):)الجياللي بن الحسين.)

)وأمه):)عيي 1 بنت عبد السالم.

املولو ))بتيريخ):)1980/11/15.

الحي الجد د شيرع ابن) (: السيكن)

رشد زنقة افران)19)الفنيدق

حكم عليه بتيريخ):)6)أبريل)2422.

وبعد) املستينف  القرار  بيلغيء)

أآل) من  املتهم  مؤاجذ1  التصدي 

مينسب اليه وعقيبه عن ذلك بسنة)

واحد1 حبسي نيفدا وتحليله الصيئر)

مجبرا في اال نى.

السرقة املوصوفة بظرف) (: الآل)

العنف.
ملثل النييبة العيمة

كيتب الضبط
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محكلة))االستئنيف بتيز1

آنيئي استئنيفي))رقم)):)2022/2611/28

ملف ابتدائي رقم):))2015/67

ملخص القرار بعد 
اآراء املسطر1 الغييبية

االسم العيئلي):)عريب.

االسم الشخ�شي):) يسين.

ابن):)حليد بن الجياللي.)

)وأمه):)أميل بنت محلد.

املولو ))بتيريخ):)1992/05/20.

بلوك س) الحسني  حي  (: السيكن)

رقم)358)تيز1.

أبريل))) (13 (: بتيريخ) عليه  حكم 

.2422

وبعد) املستينف  القرار  بيلغيء)

أآل) من  املتهم  مؤاجذ1  التصدي 

آني ة السرقة املقترنة بظرف التعد )

وعقيبه على ذلك بسنة واحد1 حبسي)

في) مجبرا  الصيئر  وتحليله  نيفذا 

اال نى.

:)السرقة املوصوفة املقترنة) الآل)

بفيتيح) واستعليل  التعد   بظرفي 

مزور1.
ملثل النييبة العيمة

كيتب الضبط
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محكلة االستئنيف بتيز1

ملخص القرار بعد إآراء املسطر1 
الغييبية

آنيئي استئنيفي رقم : 

2421/2611/31

ملف ابتدائي : 2421/2614/56

االسم العيئلي):)مصبيح.

االسم الشخ�شي):)عبد الكريم.

:)عبد القي ر بن امحلد وأمه) ابن)

فيطلة بنت محلد.

املولو  بتيريخ)14)أبريل)1993.

السيكن):)سيحة الطيران مجلوعة)

3)رقم)89،)تيز1.

حكم عليه بتيريخ):)6) وليو)2422.

القي�شي) املستينف  القرار  بتأ يد 

وغرامة) نيفذا  حبسي  سنوات  بثالث 
2444) رهم.

ألآل):)مقيولة القتل العلد.
نوفلبر) (2( بتيريخ) بتيز1  حرر 

.2422
ملثل النييبة العيمة

كيتب الضبط
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محكلة اإلستئنيف بتيز1
آنيئي استئنيفي رقم):)2021/2611/184

ملف ابتدائي):)2021/2610/25

ملخص القرار بعد إجراء 
املسطرة الغيابية

اإلسم العيئلي):)الرامي.
اإلسم الشخ�شي):)محلد).

ابن سعيد بن محلد).
)وأمه جد جة بنت الخضير.

املولو  بتيريخ)1965)السيكن)) وار)
شيخ املروج آليعة ا ت سغروشن)

قيي 1 بوزمالن  ائر1 تيهلة.
 2422 6) وليو) )حكم عليه بتيريخ)
بإلغيء)القرار املستأنف بعد التصدي)
مؤاجذ1 املتهم من أآل مي نسب إليه)
اثنتين) بسنتين  ذلك  على  وعقيبه 
وتحليله) التنفيذ  موقوف  حبسي 

الصيئر مجبرا في األ نى.
ألآل):)إضرام النير في مزروعيت.

ملثل النييبة العيمة
كيتب الضبط

63
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتيح البحث العلني
وكيلة) مد ر  أصدره  قرار  بلوآب 
ح.ج) رقم  لسبو  امليئي  الحوض 
2022/5977)بتيريخ)8) يسلبر)2422 
الجليعي) العقير  على  سيجري  الذي 
املدعو الشهب بيملكين املسمى الشهب)
الشهب) الساللية  للجليعة  التيبع 
 331 عد ) االستغالل  شهي 1  ذي 
املتواآد) (2422 نوفلبر) فيتح  بتيريخ 
العسلوجي،) الترابية  ار  بيلجليعة 
بهت،) العسلوجي،) ائر1  قيي 1  ار 
إقليم سيدي قيسم،)ابتداء)من تيريخ)
2) ني ر) إلى غي ة) (2422 23) يسلبر)
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2423
امليء) وآلب  ثقب  بإنجيز  الترجيص 
منه،)من أآل سقي مسيحة)2)هكتيرا)
الطيهري) ا ريس  السيد  لفيئد1 
الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيمل 

.GN143449
7

وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار
افتتيح البحث العلني

وكيلة) مد ر  أصدره  قرار  بلوآب 
ح.ج) رقم  لسبو  امليئي  الحوض 
2022/5976)بتيريخ)7) يسلبر)2422 
املسمى) العقير  على  سيجري  الذي 
5)ذي الرسم العقيري) قليعة سكتور)
الكيئن بقبيلة اوال   حيى)) (R/48067
ازغير،) الترابية  بيلجليعة  املتواآد 
قيي 1 ازغير،) ائر1 سيدي سليلين،)
من) ابتداء) سليلين،) سيدي  إقليم 
غي ة) إلى  (2422 23) يسلبر) تيريخ)
شأن) في  علني  بحث  (2423 2) ني ر)
مشروع الترجيص بإنجيز ثقب وآلب)
مسيحة) سقي  أآل  من  منه،) امليء)
3,3488)هكتيرا لفيئد1 السيد التيآر)
التعريف) لبطيقة  الحيمل  محلد 

.GA(9113(الوطنية
8

وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار
افتتيح البحث العلني

وكيلة) مد ر  أصدره  قرار  بلوآب 
ح.ج) رقم  لسبو  امليئي  الحوض 
2022/5974)بتيريخ)8) يسلبر)2422 
املسمى) العقير  على  سيجري  الذي 
العقيري) الرسم  ذي  اندري  سينت 
R/5848)ورسم مخيرآة سجل تحت)
كنيش) (2415 ميي) (5 بتيريخ) (1 عد )
األمالك رقم)1)والكيئن بسيدي  حيى)
سيدي) الترابية  بيلجليعة  املتواآد 
 1 اإل ارية) امللحقة  الغرب،)  حيى 
إقليم) الغرب،) بيشوية سيدي  حيى 
سيدي سليلين،)ابتداء)من تيريخ)26 
 يسلبر)2422)إلى غي ة)5) ني ر)2423 
بحث علني في شأن مشروع الترجيص)
من) منه،) امليء) وآلب  ثقب  بإنجيز 
أآل غسل السييرات لفيئد1 السيد)
رشيد جيليد الغوتي الحيمل لبطيقة)

.G314611(التعريف الوطنية
9

وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار
افتتيح البحث العلني

وكيلة) مد ر  أصدره  قرار  بلوآب 
ح.ج) رقم  لسبو  امليئي  الحوض 
2022/5964)بتيريخ)7) يسلبر)2422 
املسمى) العقير  على  سيجري  الذي 
 37 سوسيتي سيفيل وا  بيوض رقم)
ذي الرسم العقيري عد )30/34352 
املتواآد بيلجليعة الترابية بني كلة،)
إقليم) وزان،) كلة،) ائر1  بن  قيي 1 
23) يسلبر) تيريخ) من  ابتداء) وزان،)
بحث) (2423 2) ني ر) إلى غي ة) (2422
الترجيص) مشروع  شأن  في  علني 
من أآل) منه،) بإنجيز بئر وآلب امليء)
سقي مسيحة)1)هكتيرا لفيئد1 السيد)
لبطيقة) الحيمل  الشنتيلي  املكي 

.G123324(التعريف الوطنية
10

وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار

افتتيح البحث العلني
وكيلة) مد ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج) رقم  لسبو  امليئي  الحوض 

2022/5973)بتيريخ)7) يسلبر)2422 

املسمى) العقير  على  سيجري  الذي 
بسطيط السيس ذي الرسم العقيري)

بيلجليعة) املتواآد  (R/25313 عد )

املنيصر1،) قيي 1  املنيصر1،) الترابية 

القنيطر1،) إقليم  بنلنصور،)  ائر1 

ابتداء)من تيريخ)23) يسلبر)2422)إلى)

غي ة)2) ني ر)2423)بحث علني في شأن)

مشروع الترجيص بإنجيز ثقب وآلب)

مسيحة) سقي  أآل  من  منه،) امليء)

السيد1) لفيئد1  هكتيرا  (0,0240

السعد ة الحد وي الحيملة لبطيقة)

.G254(87(التعريف الوطنية

11

وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار

افتتيح البحث العلني
وكيلة) مد ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج) رقم  لسبو  امليئي  الحوض 

2022/5979)بتيريخ)8) يسلبر)2422 

املسمى) العقير  على  سيجري  الذي 
العقيري) الرسم  ذي  لكوينة  حومة 

بلنطقة) الكيئن  (30/75663 عد )

التحفيظ الجليعي مصلو 1 املتواآد)

قيي 1) مصلو 1،) الترابية  بيلجليعة 

إقليم وزان،) امزفرون،) ائر1 وزان،)

 2422 26) يسلبر) تيريخ) من  ابتداء)

علني) بحث  (2423 5) ني ر) غي ة) إلى 

في شأن مشروع الترجيص بإنجيز بئر)

وآلب امليء)منه،)من أآل االستعليل)

السيد) لفيئد1  امليشية  وإرواء) املنزلي 

لبطيقة) الحيمل  حلومي  الحسن 

.GM12(65(التعريف الوطنية

12

وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار
افتتيح البحث العلني

وكيلة) مد ر  أصدره  قرار  بلوآب 
ح.ج) رقم  لسبو  امليئي  الحوض 
2022/5963)بتيريخ)7) يسلبر)2422 
للجليعة) العقير  على  الذي سيجري 
وال) بني  املضية  العتيوتة  الساللية 
السحير1) بال   املسمى  للللك  التيبع 
بتيريخ) ((21 رقم) الكراء) عقد   ذي 
)2)أغسطس)2422)املتواآد بيلجليعة)
قيي 1 ملرابيح،) ائر1) الترابية ملرابيح،)
ابتداء) قيسم،) سيدي  إقليم  ورغة،)
من تيريخ)23) يسلبر)2422)إلى غي ة)
شأن) في  علني  بحث  (2423 2) ني ر)
وآلب) بئر  بإنجيز  الترجيص  مشروع 
مسيحة) سقي  أآل  من  منه،) امليء)
21,6809)هكتيرا لفيئد1 السيد عبد)
لبطيقة) الحيمل  عيوش،) الكريم 

.GJ31(التعريف الوطنية
13

وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار
افتتيح البحث العلني

وكيلة) مد ر  أصدره  قرار  بلوآب 
ح.ج) رقم  لسبو  امليئي  الحوض 
2022/5978)بتيريخ)8) يسلبر)2422 
املسمى) العقير  على  سيجري  الذي 
العقيري) الرسم  ذي  (RIAD( -1-233
بأوال ) الكيئن  (13/177755 رقم)
امبيرك بير الرامي القنيطر1 املتواآد)
بيلجليعة الترابية القنيطر1،)امللحقة)
اوآيه،) أوال   6،) ائر1  اإل ارية)
تيريخ) من  ابتداء) القنيطر1،)  إقليم 
2) ني ر) إلى غي ة) (2422 23) يسلبر)
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2423
امليء) وآلب  ثقب  بإنجيز  الترجيص 
املنزل) حد قة  سقي  أآل  من  منه،)
لفيئد1) هكتيرا  (0,01 مسيحتهل)
السيد هشيم الوالي،)الحيمل لبطيقة)

.A653195(التعريف الوطنية
14

 III. - إعالنات إدارية
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وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار

افتتيح البحث العلني
وكيلة) مد ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج) رقم  لسبو  امليئي  الحوض 

2022/5975)بتيريخ)8) يسلبر)2422 

املسمى) العقير  على  سيجري  الذي 
العقيري) الرسم  ذي  كوالنطونيو 
اوال ) بقبيلة  الكيئن  (R/16217 رقم)

الترابية) بيلجليعة  املتواآد   حيى 

(،1 اإل ارية) امللحقة  سليلين،) سيدي 

بيشوية سيدي سليلين،)إقليم سيدي)

سليلين،)ابتداء)من تيريخ)26) يسلبر)

بحث) (2423 5) ني ر) إلى غي ة) (2422

الترجيص) مشروع  شأن  في  علني 

من أآل) منه،) بإنجيز بئر وآلب امليء)

السيد) لفيئد1  بيمليء) مقهى  تزويد 

لبطيقة) الحيمل  الزهراوي،) الحسين 

.G142(35(التعريف الوطنية

15

وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار

افتتيح البحث العلني
وكيلة) مد ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج) رقم  لسبو  امليئي  الحوض 

2022/5965)بتيريخ)7) يسلبر)2422 

الذي سيجري على القطعة الفالحية)

البورية من توزيع املغفور له محلد)

الخيمس طيب هللا تراه الكيئنة بلزارع)

ذات) آيبر  اوال   مشيخة  الجبيبر1 

 99 رقم) لالستغالل  إ ارية  شهي 1 

املتواآد) (2422 أكتوبر) (31 بتيريخ)

قيي 1) الترابية الحوافيت،) بيلجليعة 

ميلك،) بني  الغرب  الحوافيت،) ائر1 

من) ابتداء) قيسم،) سيدي  إقليم 

غي ة) إلى  (2422 23) يسلبر)  تيريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2423 2) ني ر)

مشروع الترجيص بإنجيز ثقب وآلب)

مسيحة) سقي  أآل  من  منه،)  امليء)

بنعي�شى) السيد  لفيئد1  هكتيرا  (3

التعريف) لبطيقة  الحيمل  لخير،)

.GN66(97(الوطنية

16

وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار

افتتيح البحث العلني
وكيلة) مد ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج) رقم  لسبو  امليئي  الحوض 

2022/5967)بتيريخ)7) يسلبر)2422 

الجليعي) العقير  على  سيجري  الذي 

املسمى) بيملكين  العبيبد1  املدعو 

الساللية) للجليعة  التيبع  العبيبد1 

العبيبد1 ذي شهي 1 االستغالل رقم)

12)بتيريخ)26)أكتوبر)2422)املتواآد)

قيي 1) ارميالت،) الترابية  بيلجليعة 

سيدي) إقليم  بهت،) مختير،) ائر1 

23) يسلبر) من تيريخ) ابتداء) قيسم،)

بحث) (2423 2) ني ر) إلى غي ة) (2422

الترجيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجيز ثقب وآلب امليء)منه،)من أآل)

سقي مسيحة)1)هكتيرا لفيئد1 السيد)

لبطيقة) الحيمل  القدورية  بن  عبو 

.GN5(544(التعريف الوطنية

17

وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار

افتتيح البحث العلني
وكيلة) مد ر  أصدره  قرار  بلوآب 

ح.ج) رقم  لسبو  امليئي  الحوض 

 2022/5966)بتيريخ)7) يسلبر)2422 

الذي سيجري على العقير املسمى بال )

الخليفة بن  او  ذي الرسم العقيري)

بيلجليعة) املتواآد  (R/24022 عد )

قيي 1 املكرن،) ائر1) الترابية املكرن،)

ابتداء) القنيطر1،) إقليم  بنلنصور،)

من تيريخ)23) يسلبر)2422)إلى غي ة)

شأن) في  علني  بحث  (2423 2) ني ر)

مشروع الترجيص بإنجيز ثقب وآلب)

مسيحة) سقي  أآل  من  منه،) امليء)

هكتيرا لفيئد1 السيد آوا ) ((.7881

لبطيقة) الحيمل  معه،) ومن  برقية 

.G379873(التعريف الوطنية

18

وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار

افتتيح البحث العلني
مد ر) أصدره  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  امليئي  الحوض  وكيلة 

7) يسلبر)) بتيريخ) ح.ج/2022/5962)

العقير) على  سيجرى  الذي  (2422

7)ذي الرسم العقيري) املسمى كبرتية)

املتواآد بيلجليعة) (13/26124 رقم)

قيي 1 املسيعد1،) الترابية املسيعد1،)

إقليم سيدي)  ائر1 سيدي سليلين،)

سليلين،)ابتداء)من تيريخ)23) يسلبر)

بحث) (2423 2) ني ر) إلى غي ة) (2422

الترجيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجيز ثقب وآلب امليء)منه،)من أآل)

سقي مسيحة)9,1170)هكتيرا لفيئد1)

السيد هشيم قبيش،)الحيمل لبطيقة)

.GA95(32(التعريف الوطنية
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وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار

افتتيح البحث العلني
مد ر) أصدره  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  امليئي  الحوض  وكيلة 

 7 بتيريخ) ح.ج/2022/5961)

سيجرى) الذي  (2422 (  يسلبر)

الحلير1) ضي ة  املدعو  العقير  على 

بيملكين املسمى سيدي عييش التيبع)

سالمة) اوال   الساللية  للجليعة 

بتيريخ) (2 ذي شهي 1 االستغالل رقم)

بيلجليعة) املتواآد  (2422 9)نوفلبر)

احواز) قيي 1  سالمة،) أوال   الترابية 

القنيطر1،) احواز  القنيطر1،) ائر1 

إقليم القنيطر1،)ابتداء)من تيريخ)23 

 يسلبر)2422)إلى غي ة)2) ني ر)2423 

بحث علني في شأن مشروع الترجيص)

بإنجيز ثقب وآلب امليء)منه،)من أآل)

سقي مسيحة)2)هكتيرا لفيئد1 السيد)

لبطيقة) الحيمل  الغوات،) بنعيشر 

.G21(119(التعريف الوطنية

20

وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار

افتتيح البحث العلني
مد ر) أصدره  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  امليئي  الحوض  وكيلة 

2) يسلبر)) بتيريخ) ح.ج/2022/5958)

2422)الذي سيجرى على العقير التيبع)

املضية) العتيوتة  الساللية  للجليعة 

 2( بتيريخ) كراء) عقد  ذات  وال  بني 

املتواآد بيلجليعة) (2422 أغسطس)

قيي 1 ملرابيح،) ائر1) الترابية ملرابيح،)

ابتداء) قيسم،) سيدي  إقليم  ورغة،)

من تيريخ)23) يسلبر)2422)إلى غي ة)

شأن) في  علني  بحث  (2423 2) ني ر)

وآلب) بئر  بإنجيز  الترجيص  مشروع 

مسيحة) سقي  أآل  من  منه،) امليء)

هكتيرا لفيئد1 السيد الوالي عبد) (27

التعريف) لبطيقة  الحيمل  النبي،)

.GK92729(الوطنية

21

وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار

افتتيح البحث العلني
مد ر) أصدره  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  امليئي  الحوض  وكيلة 

2) يسلبر)) بتيريخ) ح.ج/2022/5957)

القطعة) على  سيجرى  الذي  (2422

بتراب) اعرابي  عين  يسمى  بلكين 

إ ارية) شهي 1  ذات  الكراآين   وار 

تتعلق بيالستغالل رقم)3883/2022 

زومي،) الترابية  بيلجليعة  املتواآد 

إقليم) زومي،) زومي،) ائر1  قيي 1 

23) يسلبر) تيريخ) من  ابتداء) وزان،)

بحث) (2423 2) ني ر) إلى غي ة) (2422

الترجيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) امليء) وآلب  ثقب  بإنجيز 

وإرواء) املنزلي  االستعليل  أآل 

امليشية لفيئد1 السيد1 فيطلة آبير،)

الوطنية) التعريف  لبطيقة  الحيملة 

.LC66728

22



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423)الجريدة الرسمية   492

وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار

افتتيح البحث العلني
مد ر) أصدره  قرار  بلوآب 

رقم) لسبو  امليئي  الحوض  وكيلة 

7) يسلبر)) بتيريخ) ح.ج/2022/5960)

العقير) على  سيجرى  الذي  (2422

املدعو ضي ة الحلير1 بيملكين املسمى)

بال  الكداري ذي الرسم العقيري رقم)

بلقصيري) بلشرع  الكيئن  (30/893

ضم) منطقة  الكداري  آليعة  ار 

األرا�شي رقم ب)7)املتواآد بيلجليعة)

الترابية ارميالت،)قيي 1 مختير،) ائر1)

ابتداء) قيسم،) سيدي  إقليم  بهت،)

من تيريخ)23) يسلبر)2422)إلى غي ة

شأن) في  علني  بحث  (2423 2) ني ر)
مشروع الترجيص بإنجيز ثقب وآلب)
مسيحة) سقي  أآل  من  منه،) امليء)
3,0139)هكتيرا لفيئد1 السيد  ونس)
التعريف) لبطيقة  الحيمل  الجداري،)

.A1858((الوطنية
23

وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار
افتتيح البحث العلني

مد ر) أصدره  قرار  بلوآب 
رقم) لسبو  امليئي  الحوض  وكيلة 
7) يسلبر)) بتيريخ) ح.ج/2022/5956)
العقير) على  سيجرى  الذي  (2422
الساللية) للجليعة  التيبع  الجليعي 
الدواغر بهت ذي شهي 1 إ ارية رقم))2 

املتواآد) (2422 23)أغسطس) بتيريخ)
قيي 1) بيلجليعة الترابية الصفيفعة،)
إقليم) الصفيفعة،) ائر1 القصيبية،)
سيدي سليلين،)ابتداء)من تيريخ)23 
 يسلبر)2422)إلى غي ة)2) ني ر)2423 
بحث علني في شأن مشروع الترجيص)
بإنجيز ثقب وآلب امليء)منه،)من أآل)
لفيئد1) هكتيرا  (0,37 مسيحة) سقي 
السيد احلد امليسر،)الحيمل لبطيقة)

.GA(9167(التعريف الوطنية
24

وكيلة الحوض امليئي لسبو

ملخص قرار
افتتيح البحث العلني

مد ر) أصدره  قرار  بلوآب 
رقم) لسبو  امليئي  الحوض  وكيلة 

7) يسلبر)) بتيريخ) ح.ج/2022/5968)

العقير) على  سيجرى  الذي  (2422

العقيري) الرسم  ذي  وال  ة  املسمى 

بقبيلة) الكيئن  (R/32264 رقم)

املتواآد) اصبيح  املنيصر1  وار 

قيي 1) املنيصر1،) الترابية  بيلجليعة 

إقليم) بنلنصور،) املنيصر1،) ائر1 

 23 تيريخ) من  ابتداء) القنيطر1،)

 يسلبر)2422)إلى غي ة)2) ني ر)2423 

بحث علني في شأن مشروع الترجيص)

من أآل) منه،) بإنجيز بئر وآلب امليء)

لفيئد1) هكتيرا  (0,90 مسيحة) سقي 

الحيمل) الحلري،) محلد  السيد 

.G8(215(لبطيقة التعريف الوطنية

25



493 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

1

وزارة التجهيز والماء
المديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك
 والماء بالداخلة
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2

وزارة التجهيز والماء
المديرية اإلقليمية للتجهيز 

والنقل واللوجيستيك
 والماء بالداخلة
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497 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) الجريدة الرسمية498  



499 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) الجريدة الرسمية500  



501 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) الجريدة الرسمية502  



503 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) الجريدة الرسمية504  

يعهد بتنفيذ مي آيء)في مشروع هذا املرسوم الذي  نشر بيلجريد1 الرسلية إلى وزير االقتصي  وامليلية ومد ر أمالك الدولة كل واحد منهلي)
فيلي  خصه.

3

ينشر مشروع هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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505 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

ينشر مشروع هذا القرار بالجريدة الرسمية.

5



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) الجريدة الرسمية506  



507 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) الجريدة الرسمية508  
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509 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 

يعهد بتنفيذ مي آيء)في مشروع هذا املرسوم الذي  نشر بيلجريد1 الرسلية إلى وزير االقتصي  وامليلية ومد ر أمالك الدولة كل واحد منهلي)
فيلي  خصه.

64



عد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) الجريدة الرسمية510  
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511 الجريدة الرسميةعد )9)57 - 11)آلي ى امجر1))))1 ))) ني ر)2423) 
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